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W Łucku odbyła się regional-
na ukraińsko-polska konferencja 
związana z problematyką wyko-
rzystania najnowszych technolo-
gii w leczeniu chorób oczu i orga-
nizacji pomocy oftalmologicznej.

.......

.......

У Луцьку відкрився 
польсько-український Центр 
хірургії ока професора Збігнє-
ва Загурського.

W Łucku został otwarty polsko
-ukraiński Ośrodek Chirurgii Oka 
profesora Zbigniewa Zagurskiego.

У Луцьку відбулася регіо-
нальна українсько-польська 
конференція, на якій обгово-
рювалися новітні технології у 
лікуванні захворювань ока та 
організації офтальмологічної 
допомоги.

У Луцьку з 12 до 18 жовтня 
проводився Європейський 
тиждень місцевої демократії. 
Основною метою заходів, що 
проводилися у рамках тижня, 
було інформування громадян 
про діяльність міської влади.

W szkołach rejonu włodzimierz
-wołyńskiego w związku z bra-
kiem środków na zakup nośników 
energii od poniedziałku  – tydzień 
przed zaplanowanym terminem –  
rozpoczęły się ferie jesienne.

W Łucku trwa strajk pracow-
ników Łuckiego przedsiębior-
stwa transportu elektrycznego, 
które nie wypłaca pensji swoim 
pracownikom od maja 2009 
roku. Trolejbusy nie jeżdżą w 
mieście od 13 września.

У Луцьку триває страйк 
працівників Луцького підпри-
ємства електротранспорту, які 
востаннє отримували заробіт-
ну плату у травні 2009 року. 
Тролейбуси не виходять на 
маршрути з 13 вересня.

У навчальних закладах 
Володимир-Волинського ра-
йону у зв’язку із нестачею ко-
штів для проплати енергоно-
сіїв з понеділка розпочались 
вимушені канікули.

.......

.......

.......

.......

.......

Тут жила свята людина
Tu mieszkał święty człowiek

W Łucku 12-18 października 
trwał Europejski Tydzień Demo-
kracji Loklanej. Głównym celem 
przedsięwzięć zorganizowanych 
w ramach tygodnia było poin-
formowanie mieszkańców mia-
sta o działalności władz miejsco-
wych.

Виготовлені у Луцьку 
тролейбуси випробовува-
ли у Житомирі. Наступним 
містом, яке познайомиться з 
продукцією корпорації «Бог-
дан», буде Вінниця.

На Волині втретє розпоча-
ла свою роботу Школа моло-
дого державного службовця.

Wyprodukowane w Łucku 
trolejbusy zostały wypróbowa-
ne w Żytomierzu. Następnym 
miastem, które zapozna się z 
produkcją korporacji «Bog-
dan», będzie Winnica.

Na Wołyniu po raz trzeci za-
częły się zajęcia w Szkole mło-
dego urzędnika państwowego.

Зиґмунт Щенсний ФелінськийZygmunt Szczęsny Feliński 

Зиґмунт Щенсний Фелін-
ський – син Еви Фелінської, 

яка є патронкою Товариства 
польської культури на Волині, 
Архієпископ Варшави, 11 жов-
тня 2009 року був зарахований 
до лику святих Папою Рим-
ським Бенедиктом XVI.

На Волині
Архієпископ Зиґмунт Щенсний Фелін-

ський, син Герарда і Еви Фелінських, наро-
дився на Волині, у селі Воютин, 1 листопада 
1822 року. У період перебування у Воютині 
та Зборошові сім'я Фелінських жила дуже 
скромно. Великий вплив на Зиґмунта мала 
мати, яка власним прикладом сформува-
ла спосіб його мислення та вчинків. Піз-
ніше Фелінський писав: „З материнською 
любов'ю слідкувала за всіма сторонами 
мого характеру (...), а знаючи мої здібності, 
дає поради, які без сумніву можна прийма-
ти, бо йдуть від привітності, від серця”.

Вихований у багатодітній сім'ї, в ре-
лігійній і патріотичній атмосфері з ро-
динного дому виніс міцн віру. Завдяки 
цьому не зламався, коли у 1833 р. помер 
батько, а через п'ять років заарештува-
ли за патріотичну діяльність і вислали у 
Сибір його матір. Осиротілими дітьми, 
у яких не було жодних живих родичів, 
опікувалися друзі.

Москва, Париж, 
Житомир, Петербург

По дорозі відвідав Львів і Краків. Ці міста 
справили на нього велике враження. У Па-
рижі Фелінський подружився з Юліушем 
Словацьким. Часто відвідував його і був 
свідком смерті Словацького. Смерть дру-
га спричинила зміну його поглядів, почав 
розмірковувати над своїм життям. Врешті-
решт дійшов висновку, що його життєвою 
дорогою є священство і, керуючись покли-
канням, вступив до Духовної семінарії у 
Житомирі, звідки був направлений до Ду-
ховної академії у Санкт-Петербурзі. Там у 
1855 р. був рукопокладений на священика і 
почав працювати у Санкт-Петербурзі.

Найкращий священик
В 1857 р. заснував Згромадження 

Сестер Родини Марії, Зібрання, якому 
доручив догляд за бідними та за ди-
тячим будинком і школою для бідних 
дітей. Сповідав семінаристів, був капе-
ланом Санкт-Петербурзької духовної 
академії і професором філософії в цьо-
му ж навчальному закладі. Викладаючи 
в  академії, тішився величезним автори-
тетом. Писали про нього: „апостол, що 
має покору, науку і культуру”, „найкра-
щий священик у Росії”.

Про ці відгуки стало відомо у Ватика-
ні й у січні 1862 р. папа Пій ІX призначив 
Фелінського архієпископом, митрополи-
том Варшавським. На жаль, нового ми-
трополита зрозуміли не всі, спочатку його 
сприймали як людину царя. Незважаючи 
на це, Зиґмунт Фелінський ретельно за-
йнявся духовним відродженням архіді-
єцезії – реформував семінарії і Духовну 
академію у Варшаві, утворив притулок для 
бідних дітей, скликав з'їзд духовенства.

Святий
Через рік після приїзду нового архіє-

пископа до Варшави у Польщі розпочало-
ся січневе повстання. Зиґмунт Фелінський 
став на захист репресованих поляків. 

У період повстання з метою захисту 
Церкви і Народу написав лист до царя. 
Після опублікування цього листа Фелін-
ського викликали до Санкт-Петербурга. 
Він розумів, що до Варшави не повер-
неться, але відкинув пропозицію На-
ціонального Уряду втекти за кордон. 14 
червня 1863 р. залишив столицю у су-
проводі військового ескорту як політич-
ний в'язень і через три тижні був висла-
ний до Ярославля над Волгою, де провів 
20 років. Йому пропонували повернути-
ся у Варшаву, але взамін на розірвання 
контактів з Апостольською Столицею 
і цілковите підпорядкування наказам 
царського уряду. Не погодився з цим.

Під час перебування у засланні архіє-
пископ займався доброчинною діяльністю 
– духовною та матеріальною. Допомагав 
сотням польських вигнанців, для віру-
ючих відкрив свою каплицю і проводив 
для них богослужіння. Через те, що йому 
було заборонено виголошувати проповіді, 
після богослужіннь запрошував віруючих 
до себе. Мешканцям міста Фелінський 
запам'ятався як свята людина. Про дім, у 
якому жив, говорять: „Тут жила свята лю-
дина”.

Після звільнення у 1883 році не мав 
права повернутися у Варшаву. Останні 
12 років життя Зиґмунт Фелінський був 
сільським священником в Дзвинячці, 
що належала до Львівської єпархії (сьо-
годні – Тернопільська область). Помер у 
Кракові. До Варшави архієпископ Зиґ-
мунт Щенсний Фелінський повернувся 
у 1921 р. – його останки привезли до 
столиці і перепоховали в підземеллях 
кафедрального собору Святого Яна.

Людина, яка присвятила себе Бого-
ві, протягом усього свого життя допо-
магала людям. Беатифікаційний процес 
розпочався у 1965 р. У 2002 р. Папа Рим-
ський Іван Павло ІІ оголосив його благо-
словенним. У 2009 р. став Святим.

Завдяки своєму опікунові Зеноно-
ві Бжозовському, Фелінський навчався 
на математичному факультеті в Москві, 
готуючись до ролі вихователя і вчите-
ля дітей свого опікуна. Після навчання в 
листопаді 1847 року поїхав до Парижа, де 
мав можливість доповнити свою освіту. Наталя ДЕНИСЮК

Zygmunt Szczęsny Feliński 
– syn Ewy Felińskiej, która 

jest patronką Stowarzyszenia 
Kultury Polskiej na Wołyniu, 
Arcybiskup Warszawy – 11  
października 2009 roku został 
ogłoszony świętym przez Bene-
dykta XVI.

Na Wołyniu
Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 

– syn Gerarda i Ewy Felińskich – urodził 
się w Wojutynie na Wołyniu 1 listopada 
1822 roku. W okresie pobytu w Wojutynie 
i Zboroszowie rodzina Felińskich wiodła 
bardzo skromne życie. Duży wpływ wy-
chowawczy na Zygmunta miała matka, 
która własnym przykładem pokazała odpo-
wiedni kierunek myślenia i postępowania. 
Później Feliński pisał: „Z miłością macie-
rzyńską śledziła wszystkie odcienie mego 
charakteru (...), a znając moje skłonności, 
wnet daje rady, które bez namysłu można 
przyjmować, bo pochodzą z życzliwości 
prawdziwej, z serca”.

Wychowany w rodzinie wielodzietnej, 
w atmosferze religijnej i patriotycznej z 
domu rodzinnego wyniósł mocny funda-
ment wiary. Dzięki temu nie załamał się, 
gdy w 1833 r. umarł mu ojciec, a 5 lat póź-
niej została aresztowana za działalność pa-
triotyczną i zesłana na Syberię jego matka. 
Osieroconymi dziećmi zajęli się przyjaciele 
rodziny, ponieważ te nie miały żadnych ży-
jących krewnych.

Moskwa, Paryż, 
Żytomierz, Petersburg
Dzięki swojemu opiekunowi Zenonowi 

Brzozowskiemu mógł studiować na wy-
dziale matematycznym w Moskwie przygo-
towując się do roli wychowawcy i nauczy-
ciela dzieci swojego opiekuna. Po studiach, 
w listopadzie 1847 roku, wyjechał do Pary-
ża, gdzie miał możliwość uzupełnić swoje 
wykształcenie. Po drodze zwiedził Lwów i 
Kraków. Te miasta zrobiły na nim bardzo 
duże wrażenie. W Paryżu Feliński zaprzy-
jaźnił się z Juliuszem Słowackim. Odwie-
dzał go bardzo często i był świadkiem jego 
śmierci. Śmierć przyjaciela wpłynęła na 
zmianę jego poglądów, zaczął zastanawiać 
się nad swoim życiem. W końcu doszedł do 
wniosku, że jego drogą życia jest kapłań-
stwo i idąc za głosem powołania wstąpił do 
Seminarium Duchownego w Żytomierzu, 
skąd został wysłany do Akademii Duchow-
nej w  Petersburgu. Tam w 1855 r. dostał 
święcenia kapłańskie i zaczął pracować w 
Petersburgu.

Najlepszy ksiądz 
W 1857 r. założył Zgromadzenie Sióstr 

Rodziny Maryi, któremu powierzył opie-
kę nad biednymi oraz prowadzenie siero-
cińca i szkoły dla ubogich dzieci. Pełnił 
funkcję spowiednika alumnów i kapelana 
w petersburskiej Akademii Duchownej 
oraz był profesorem filozofii na tej uczel-
ni. Wykładając w petersburskiej Akademii 
Duchownej, cieszył się ogromnym au-
torytetem. Pisano o nim: „apostoł pełen 
pokory, nauki i kultury”, „najlepszy ksiądz 
w Rosji”. 

Opinie te dotarły do Watykanu i w 
styczniu 1862 r. papież Pius IX mianował 
Felińskiego arcybiskupem metropolitą 
warszawskim. Niestety na stanowisku me-
tropolity był przez wielu niezrozumiany, 
początkowo postrzegany jako człowiek 
cara. Mimo to z wielką gorliwością zajął 
się odrodzeniem duchowym archidiecezji 
– zreformował seminaria i Akademię Du-
chowną w Warszawie, założył schronisko 
dla biednych dzieci, zwołał zjazd ducho-
wieństwa.

Święty
Rok po przyjeździe nowego arcybiskupa 

do Warszawy w Polsce wybuchło powsta-
nie styczniowe. Zygmunt Feliński stanął w 
obronie represjonowanych Polaków.

W czasie powstania napisał list do cara 
w obronie Kościoła i Narodu. Po opubliko-
waniu tego listu został wezwany do Peters-
burga. Zdawał sobie sprawę, że do Warsza-
wy nie wróci. Odrzucił jednak propozycję 
Rządu Narodowego, aby uciec za granicę. 
Opuścił stolicę pod eskortą wojskową jako 
więzień stanu 14 czerwca 1863 r. i po trzech 
tygodniach internowania został zesłany do 
Jarosławia nad Wołgą, gdzie spędził 20 lat. 
Proponowano mu powrót do stolicy, lecz wy-
magano od niego zerwania kontaktów ze Sto-
licą Apostolską i poddania się całkowicie pod 
rozkazy rządu carskiego. Nie zgodził się na to.

W czasie pobytu na wygnaniu arcybi-
skup prowadził szeroką działalność dobro-
czynną – duchową i materialną. Pomagał 
setkom wygnańców polskich. Dla wiernych 
otworzył swoją kaplicę i odprawiał dla 
nich nabożeństwa. Zakazano mu głoszenia 
kazań, więc po nabożeństwach zapraszał 
wiernych do siebie. W pamięci miesz-
kańców pozostał jako człowiek święty. O 
domu, w którym mieszkał, mówią: „Tu 
mieszkał święty człowiek”. 

Po uwolnieniu w 1883 roku nie miał 
prawa powrotu do Warszawy. Ostatnie 12 
lat życia Feliński spędził jako wiejski dusz-
pasterz w Dźwiniaczce w diecezji lwowskiej 
(dziś – obwód tarnopolski). Zmarł w Kra-
kowie. Do Warszawy arcybiskup Feliński 
powrócił w 1921 r. – jego szczątki przywie-
ziono do stolicy  i umieszczono w podzie-
miach katedry św. Jana. 

Człowiek, który poświęcił życie Bogu, 
przez całe swoje życie pomagał ludziom. 
Proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1965 
r. W 2002 r. papież Jan Paweł II ogłosił go 
błogosławionym. W 2009 r. został Świętym.

Natalia DENYSIUK
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Rówieńszczyzna w Europejskiej Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego 

Obwód rówieński będzie bar-
dziej atrakcyjny pod względem 
turystycznym dla Europejczy-
ków. Przekonują w tym władze 
obwodowe po przyłączeniu Ró-
wieńszczyzny do Europejskiej 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. 
Dzięki temu  niektóre zakłady, 
które produkują  tradycyjne dania 
rówieńskie zostaną wpisane do 
europejskich przewodników tu-
rystycznych. Zdaniem przewod-
niczącego  Rówieńskiej Obwo-

dowej Administracji Państwowej 
Wiktora Matczuka po tym, jak 
rówieńska produkcja kulinarna 
zostanie oceniona przez eksper-
tów europejskich, lokalni pro-
ducenci żywności dostaną moż-
liwość otrzymania specjalnych 
certyfikatów poświadczających 
jakość produktów. Oprócz tego 
miejscowe restauracje, w jadłospi-
sie których będzie występowało 
nie mniej niż 30% tradycyjnych 
dań rówieńskich, będą mogły re-

klamować swoją ofertę w krajach 
europejskich. 

Obwód rówieński jest pierw-
szym obwodem Ukrainy, któ-
ry dołączył się do Europejskiej 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. 
Dołączenie było możliwe dzię-
ki poparciu oficjalnego partnera 
Rówieńszczyzny w tym projekcie 
– województwa warmińsko-ma-
zurskiego.

Andrzej KOŃKO

Рівненщина у Європейській мережі 
кулінарної спадщини

Рівненська область стане 
туристично привабливішою 
для європейців. У цьому за-
певнила обласна влада піс-
ля оголошення Рівненщини 
учасником Європейської ме-
режі кулінарної спадщини. 
Окремі заклади харчування, 
які пропонують скуштувати 
рівненські делікатеси, уже 
потрапили до європейських 
туристичних путівників. За 
словами голови Рівненської 

облдержадміністрації Вікто-
ра Матчука, після визнання  
європейськими експертами 
високого рівня якості рівнен-
ської кулінарної продукції, 
місцеві виробники продук-
тів харчування отримають 
спеціальні сертифікати, які 
гарантуватимуть якість їх-
ньої продукції. Окрім цього, 
місцеві заклади громадського 
харчування, які у меню про-
понуватимуть не менше 30% 

рівненських страв, отрима-
ють право рекламуватися на 
європейському рівні. 

Рівненщина стала першою 
українською областю, яка 
приєдналася до Європейської 
мережі кулінарної спадщини. 
Підтримку у процесі при-
єднання надало Вармінсько-
Мазурське воєводство – офі-
ційний партнер Рівненщини.

Андрій КОНЬКО

Zgierz i Horochów – partnerzy
16 października w Horochowie 

została podpisana  Umowa o współ-
pracy  między Starostwem Zgier-
skim (województwo łódzkie, Polska) 
i Horochówską Radą Rejonową. Z 
polskiej strony Umowę podpisał Sta-
rosta Powiatu Zgierskiego Jarosław 
Socha, z ukraińskiego –Przewodni-
czący Horochówskiej Rady Rejono-
wej Jarosław Dołgopołow. Umowa 
przewiduje współpracę w różnych 
obszarach, a pierwszym krokiem dla 
jej realizacji będzie wymiana mło-
dzieży i rozwój partnerstwa między 
szkołami obu rejonόw.

W uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej i Konsulatu Generalne-
go RP w Łucku. Senator Przemysław 

Błaszczyk wręczył Przewodniczące-
mu Horochówskiej Rady Rejonowej 
Jarosławowi Dołgopołowu Srebr-
ny Medal okolicznościowy Senatu 
RP za wkład w rozwój współpracy 
polsko-ukraińskiej. Polska delegacja 
uczestniczyła również w inaugura-
cjach  nowego roku szkolnego w so-
botnio-niedzielnej szkole przy horo-
chowskim oddziale Stowarzyszenia 
Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej, 
spotkała się z polską społecznością 
Horochowa, odwiedziła szkoły w 
Skobełce i Uhrynowie, Horochow-
skie Kolegium Rolnicze Lwowskiego 
Uniwersytetu Agrarnego i Prywat-
ne Przedsiębiorstwo Rolnicze im. T. 
Szewczenki we wsi Uhrynów.

16 жовтня у Горохові була підпи-
сана угода про співпрацю між пові-
том Згєрським (Лодзьке воєводство, 
Польща) та Горохівською районною 
радою. З польської сторони угоду під-
писав Староста Згєрський  Яцек Соха, 
з української – голова Горохівської 
районної ради Ярослав Довгополов. 
Угода передбачає співпрацю у різних 
сферах, а першим кроком для її реалі-
зації стане обмін дітьми та молоддю 
та налагодження партнерства між 
школами обох регіонів.

На урочистостях були присутні 
представники Сенату Республіки Поль-
ща та Генерального Консульства РП у 
Луцьку. Сенатор Пшемислав Блащик 
вручив голові Горохівської районної 

ради Ярославу Довгополову Срібну ме-
даль Сенату Республіки Польща за вне-
сок у розвиток польсько-української 
співпраці. Польська делегація також 
взяла участь в урочистостях на честь 
початку нового навчального року в 
суботньо-недільній школі при горо-
хівському відділі Товариства польської 
культури ім. Еви Фелінської, зустрілася 
з польською спільнотою Горохівщини, 
відвідала Скобелківську та Угринівську 
загальноосвітні школи, Горохівський 
сільськогосподарський коледж Львів-
ського національного аграрного універ-
ситету і Приватно-орендне сільськогос-
подарське підприємство ім. Т.Шевченка 
в селі Угринів.

Згєж та Горохів - партнери

MW
Підписання угоди. Фото Володимра Хомича MW

Що може зробити людина, 
аби змінити свою долю? Усе 
життя втікати, шукати кращої? 
Якщо пощастить, то можливо 
й вдасться, та буває, що долю 
створюють ті ж самі люди для 
інших людей. Із такою «долень-
кою» не зробиш уже нічого, 
вона тебе не омине, не втечеш. 
Залізними лещатами обів’ється 
навколо шиї й душитиме, аж 
поки не затихне твій голос. А 
особливо, коли той голос аж 
надто «різав слух» якомусь бю-
рократу, чи то пак партійцю, як 
і сталося із невмирущим укра-
їнським голосом Василя Стуса.

«Кожна історична драма за-
вжди буде мати свого Христа, 
свого Юду, свого Пілата, який 
умиває руки, своїх апостолів, які 
перелякано відступають, а потім 
опам'ятовуються і підіймають 
учення свого Вчителя. Кожна 
драма відбувається саме так. І 
вона безкінечна». (Євген Свер-
стюк «Одвічний сценарій»).

У 1960-70 роках у таборах 
було не так вже й багато в’язнів 
– всього кілька тисяч. Для по-
літичних існували спеціальні 
зони, де були й особливі умо-
ви. Першими поціновувачами 
поетичного хисту Стуса якраз 
і стали оті в’язні, що вивчали 
його поезію напам’ять. Й часто, 
дякуючи саме цьому, сьогодні 
ми можемо прочитати той чи 
інший твір автора, адже в та-
борах вилучали все, а особли-
во результати творчості. Для 
поета це було найгіршим – не-
відомість, адже у тих творах 
залишалася частина його душі, 
серця, крику, відчаю, бажання 
та надії врешті бути почутим. 
Та вірші вижили, адже «руко-
писи не горять», й дійшли до 
вух, а багатьом й до свідомості. 
Можливо запізно, не в той час, 
не з тією метою, та залишаєть-
ся надія на те, що вони будуть 
криком-пересторогою від по-
милок минулих поколінь.

Виснажений важкою пра-
цею, худорлявий, проте, не 
втратив ясної думки та єдиної 
мети – справедливості, рівно-
сті значення слова «людина» 
для кожного. Не маючи фізич-
них сил, залишався морально 
стійким, гордим, відкритим та 
глибоко переконаним у вірнос-
ті своїх ідей. Напевно, навіть 
психіатри поставили б йому 
діагноз: «абсолютна чесність». 

Він обіцяв у рядках своїх 
творів «Народе мій, до тебе я 
ще верну», проте довів, що «До-
кучило! Нема мені Вітчизни». 
Василь Стус ніколи не був відо-
мим письменником серед укра-
їнців, точніше, він ніколи не був 
сентиментальним співцем за ви-
зволення українського народу, 
яких ми так часто зустрічаємо 
у шкільній та університетській 
навчальних програмах. Вірші 
поета не вивчались. Пригадую: 
будучи школяркою, я не розу-
міла, не сприймала й не хотіла 

сприймати, адже вони не були 
пісенними, сльозливими, а від-
так й легкими до вивчення, як 
то вірші Шевченка, Рильського, 
Тичини чи то інших співців на-
родної творчості. «Стус — це 
опозиція. У тому числі — пре-
красна опозиція нашій рідній 
сльозоточивій розмазаності, 
отій «сентиментальній розква-
шеності», яка загалом ще й досі 
вважається ознакою «солов'їно-
калинової ментальності» (Юрій 
Андрухович).

Ще й сьогодні ті, хто раніше 
мав певні зв’язки із автором, 
неохоче у цьому зізнаються, 
адже «у страху очі великі». На-
віть за поверхове знайомство із 
політв’язнем, можна було отри-
мати в подарунок цілодобову, 
безкоштовну «охорону» у ви-
гляді слідчих КДБ. 

Пройшли роки, змінилась 
епоха, та стереотипи все ще 
залишились. Проте, з кожним 
роком ситуація змінюється. 
З’являються ті, хто вважає, чи 
то бере на себе відповідальність 
хизуватися тим, що у певний 
період свого життя знав цих 
борців за справедливість, зо-
крема і Стуса. Проте, де ж були 
ці «друзі», коли потрібно було 
трішки сміливості щоб встати 
і запитати «А чому ж не друку-
ються вірші Стуса?». Здається, 
що кожен, хто хоч трішки від-
чував себе однодумцем Василя, 
повинен був підтримати, й не-
сти цю ідею визволення люд-
ського духу та справедливості. 
Кожен. А таких, певно, було 
багато. Та тільки переймались 
лише своєю окремою долею, 
усім було шкода свого життя. 
Та якби усі, хто так думав та й 
піднялися, то не вистачило б 
землі для таборів, не вистачило 
б тюрем, камер й катів. Та спро-
моглися на це одиниці, а серед 
них і Василь Стус, – той, що за-
лишається жити у серцях.

Катерина Мартиненко

Не відчувай моєї 
неприсутності

«Це вже доля, а долю не обирають. 
Отож її приймають, яка вона вже є. 
А коли не приймають, 
тоді вона силоміць обирає нас».

В. Стус «Із таборового зошита»

Nie czuj mej 
nieobecności
To jest przeznaczenie i losu się nie wybiera.
Otóż akceptujemy  go takim, jakim jest.
A jeśli nie akceptujemy,
wtedy on wybiera nas sam przemocą.

W. Stus „Z Zeszytu Obozowego”

Co może człowiek w kwestii 
wyboru swego przeznaczenia? 
Uciekać przez całe życie lub po-
szukiwać czegoś lepszego? Jeśli ma 
się szczęście, to może się to udać, 
ale zazwyczaj nasz los tworzą inni 
ludzie. Z takim przeznaczeniem 
nie sposób się rozdzielić, jest ono 
nieuniknione, nie da się od nie-
go uciec. Jest jak żelazny uścisk 
wokół szyi, który dusi dopóki nie 
zmilknie twój głos. Zwłaszcza 
gdy ten głos mocno różni się od 
zdania biurokratów czy członka-
mi partii - jak to miało miejsce w 
przypadku nieśmiertelnego ukra-
ińskiego głosu Wasyla Stusa.

„Każdy dramat historyczny od 
zawsze ma swego Chrystusa, swe-
go Judasza, swego Piłata umywają-
cego ręce, swych przestraszonych 
apostołów, którzy potem jednak 
dochodzą do siebie i kontynuu-
ją naukę Mistrza. Każdy dramat 
przebiega dokładnie w taki sam 
sposób. I tak w nieskończoność” 
(Jewhen Małaniuk „Odwieczny 
scenariusz”).

W latach 60. i 70. XX wie-
ku obozy mieściły kilka tysięcy 
więźniów. Istniały specjalne strefy 
polityczne, gdzie były szczegól-
ne warunki. Pierwszymi fanami 
poetyckiego talentu Stusa stali się 
właśnie współwięźniowie, któ-
rzy nauczyli się jego wierszy na 
pamięć. I obecnie właśnie dzięki 
temu możemy zapoznać się z wie-
loma utworami poety, ponieważ 
w więzieniu skonfiskowano mu 
wszystko, a zwłaszcza efekty twór-
czości literackiej. Dla poety było 
to szczególnie ciężkie, bo prace 
te pozostawały częścią jego duszy, 
serca, wołania, rozpaczy, pragnień 
i w końcu nadziei na to, że zosta-
nie wysłuchany. Jednak wiersze 
przetrwały, zgodnie ze słynnym 
stwierdzeniem, że „rękopisy nie 
płoną”. Stało się tak gdyż, doszły 
nie tylko do uszu, ale także do 
umysłów odbiorców. Stąd też – 
choć być może spóźnione i ponie-
wczasie – to jednak  staną się one 
donośnym wołaniem, ostrzegają-

cym przed błędami poprzednich 
pokoleń.

Wychudzony i wycieńczony 
ciężką pracą w więzieniu Stus nie 
stracił jednak jasnego przekona-
nia o tym, że równouprawnienie i 
sprawiedliwość są najważniejszy-
mi wartościami dla każdego czło-
wieka. Mimo tego, że brakowało 
mu siły fizycznej, nie pozwolił się 
złamać i pozostał silny moralnie, 
dumny i głęboko przekonany o 
sensie wyznawanych idei. 

Poeta zawarł w swych dziełach 
obietnicę: „Narodzie mój, do cie-
bie jeszcze wrócę”, ale równocześ-
nie pisał dramatycznie: „Wystar-
czy! Nie ma mi Ojczyzny!”. Wasyl 
Stus nigdy nie był znanym poetą 
w środowisku ukraińskim w tym 
sensie, że nigdy nie opiewał sen-
tymentalnie walki ukraińskiego 
narodu o niepodległość, jak więk-
szość utworów zamieszczonych w 
szkolnych i akademickich progra-
mach nauczania. Wiersze poety 
rzadko recytowano czy uczono na 
pamięć. Przypominam sobie, że w 
szkole nie pojmowałam ich i nie 
pragnęłam pojąć, ponieważ nie 
były melodyjnymi i lamentacyj-
nymi co czyniło je niełatwymi do  
zapamiętania, inaczej niż dzieła 
Szewczenki, Rylskiego, Tyczyny i 
wielu innych wieszczów naro-
dowych. „Stus to jest sprzeciw. 
Między innymi to jest przepiękny 
sprzeciw wobec naszej ojczystej 
łzawej rychłości, tej „sentymen-
talnej kwaśności”, która niestety 
do dziś jest uważana za przymiot 
„słowikowo-kalinowej tożsamo-
ści” (Jurij Andruchowycz).

W tamtych trudnych cza-
sach nawet za zwykłą znajomość 
z węźniem politycznym można 
było dostać całą dobę bezpłatnej 
„ochrony” przez służbę bezpie-
czeństwa. Nawet dzisiaj ci, któ-
rzy mieli związki z genialnym 
autorem niechętnie się do tego 
przyznają. Minęły lata, zmieniła 
się epoka a stereotypy pozostały. 
Jednak każdego roku sytuacja się 
powoli zmienia. Pojawiają się oso-

by, które teraz mogą się pochwalić, 
że w pewnym okresie swego życia 
poznali bojowników o wolność - 
między innymi Wasyla Stusa. Ale 
gdzie byli ci „przyjaciele” wówczas 
kiedy trzeba było odrobinę odwa-
gi, żeby wstać i zapytać: „Dlaczego 
nie są drukowane utwory Stusa?”. 
Wydaję się, że każdy, kto chociaż 
w małym stopniu czuł jedność 
poglądów z poetą, powinien był 
go wesprzeć i głosić idee  wyzwo-
lenia ludzkiego ducha i sprawied-
liwości. Każdy! A takich ludzi bez 
wątpienia było dużo. Jednak byli 
zbyt przejęci swym własnym lo-
sem, zbyt drżeli o życie. A gdyby 
wszyscy podobnie myślący pod-
nieśli swe głosy, nie starczyłoby 
cel więziennych, katów i ziemi 
dla obozów. Wówczas jednak od-
ważyły się na to jedynie nieliczne 
jednostki. Wśród nich był Wasyl 
Stus, stąd pamięć o nim nadal żyje 
w naszych sercach.

Kateryna Martynenko

Василь СтусWasyl Stus
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«Леся Українка –  
його найбільша любов»
29 жовтня минає шість років як не стало видатного волинського на-

уковця, доктора філологічних наук, професора Олександра Опа-
насовича Рисака. Проте, цю чудову людину ще довго  пам’ятатимуть не 
лише на Волині, а й далеко за її межами.

Нещодавно літератори та 
шанувальники українського 
слова з приємністю вкотре зга-
дували митця, оскільки поба-
чила світ вже третя, на жаль, 
посмертна поетична збірка 
О.Рисака «Спрага білого при-
частя». Упорядником книги 
стала дружина письменника 
Віра Рисак, а редактором донь-
ка поета – доцент кафедри 
української літератури Волин-
ського національного універ-
ситету ім. Лесі Українки Олена 
Рисак-Маланій.

Поетична книжка Олександра 
Рисака сповнена оптимізмом і те-
плом, щирістю і філософічністю, 
гумором і, звісно, любов’ю. Пе-
речитуючи ліричні одкровення 
письменника, у пам’яті зринає 
його світлий образ.

Народився Олександр Рисак 
в селі Вишневі на Холмщині 
(Польща) 11 травня 1939 року. 
Коли виповнилося п’ять років, 
його, разом із батьками, в рам-
ках переселенської акції було 
депортовано у Донецьку об-
ласть. Сім’я не змогла жити у 
відриві від рідної землі, приро-
ди, людей, тож згодом переїха-
ла ближче до батьківщини – на 
Волинь, яка й стала для майбут-
нього митця другою колискою.

Олександр Рисак закінчив 
Сокальське педагогічне учи-
лище, філологічний факультет 
Львівського університету, а зго-

дом здобув і освіту журналіста у 
Києві. Багато років вчителював, 
а з 1976 року був викладачем 
Луцького педінституту, що піз-
ніше набув статусу Волинсько-
го національного університету 
імені Лесі Українки. У цьому на-
вчальному закладі був деканом 
філологічного факультету (зго-
дом – україністики), очолював 
кафедру української літератури. 
Свою щиру любов до творчос-
ті нашої славної землячки Лесі 
Українки проніс крізь усе жит-
тя, і ця любов матеріалізувалася 
у величезній кількості статей, 
монографіях, посібниках. Олек-
сандр Рисак створив лаборато-
рію Лесезнавства при універси-
теті, що нині носить його ім’я. 
Матеріалами лабораторії стали 
твори, листування, знімки, речі, 
по крупинці зібрані самим до-
слідником, – усе те, що мало при-
четність до Лесі та сім’ї Косачів. 
Професор Рисак часто звертав-
ся до теми Холмщини, пропагу-
вав творчі здобутки українських 
письменників і поетів – вихідців 
з холмсько-підляських земель. 
Був членом обласного товари-
ства «Холмщина».

За свою самовіддану працю 
був удостоєний кількох наго-
род, проте справжньою відзна-
кою його творчого таланту є 
пам’ять його студентів, колег по 
роботі, друзів.

Віктор ЯручикПрофесор Олександр Рисак

Штрихи історії України 
у вишиваному портреті

Під такою назвою у Волинському краєзнавчому музеї відкри-
лась ювілейна виставка вишитих робіт Юрія Савки, присвяче-
на 75-річчю автора та 15-річчю його творчої діяльності.

Серед виставлених робіт – ви-
шиті портрети відомих постатей 
– Тараса Шевченка, Лесі Укра-
їнки, Олени Пчілки, В’ячеслава 
Чорновола, а також маловідо-
мих, наприклад, Івана Савки 
(дядько автора, який став жерт-
вою сталінського режиму), Іллі 
Онуфрійчука (історик, який пра-
цював у Канаді), Євгена Наза-
рчука (поет та гуморист). Окрім 
портретів, експонуються також 
ікони та вишиті рушники. У роз-
мові з нами Юрій Савка розповів 
про те, як він прийшов до ви-
шивки, яка змінила його життя.

– Як почалась Ваша творча 
діяльність?

Сталося це випадково. Перед 
виходом на пенсію я зацікавив-
ся самою технікою вишивки, 
почав шукати орнаменти, ви-
вчати їх. Пізніше відвідував 
різні виставки, познайомився з 
цікавими людьми. Але перелом-
ним моментом стала виставка 
Отця Дмитра Блажейовського. 
Я був шокований, коли побачив 
його ікони, це був потужний 
емоційний удар. Саме тоді при-
йшло розуміння, що вишивати 
можна не лише орнаменти, що 
вишивкою можна щось сказа-
ти, донести до людей. Ми тоді 
колективно придбали один аль-

бом з його роботами і почали 
використовувати його ескізи. 

– Коли відбулась Ваша пер-
ша виставка?

У 1998 році, вона була при-
свячена сьомій річниці неза-
лежності України. На ній були 
виставлені роботи трьох митців: 
Віктора Попова (вишивальника, 
були представлені рушники), 
Івана Бойка (художника, се-
рія «Волинські вітряки») та мої 
роботи, здебільшого ікони. За 
місяць до виставки я запропо-
нував створити портрет Чорно-
вола, натомість мені дали фото-
графію Олександра Юрченка, 
який був місцевим засновником 
руху. Можна сказати, що навіть 
долі у цих людей схожі. Обоє 
загинули при загадкових об-
ставинах: Юрченко втопився, а 
Чорновіл потрапив в автоката-
строфу. Вважаю, що за допомо-
гою цього портрету я вийшов на 
новий рівень, тому що зрозумів, 
що мій шлях це не ікони, а пор-
трети.

– Яку техніку Ви викорис-
товуєте в своїх роботах?

В основному, це хрестик. 
Хоча, маю навіть свій шов, який 
назвав «фоновим» - це нерівно-
мірний хрестик 4х1. Ним дуже 
зручно вишивати фон, фактуру 
костюма. Також використовую 
різну товщину ниток, тобто для 
за штриховки це 1 ниточка, для 
об’єму може бути 2-4.

– Ви мали дуже багато ви-
ставок по Україні, яку з них 
вважаєте найоригінальнішою?

Три роки тому ми з Просвітою 
їздили до Сколі, де ночували у 
знайомого лісника. Я прокинувся 
на сході сонця і, поки всі спали, за-
пропонував господарю виставити 
мої  роботи на дерев’яній стіні. Це 
якраз була неділя. Він, побачивши 

міні-виставку, поїхав до священи-
ка. По обіді двір був повен людей, 
які оглядали роботи.

– На вишитих Вами портре-
тах дуже різні персонажі. За 
яким принципом ви обираєте 
героїв своїх робіт?

Це повинен бути мій герой, 
я маю його сприймати, а він – 
відповідати моєму світогляду. 
Персонаж не повинен бути чу-
жим для мене. Я не вишиваю 
нинішніх політиків, тому що 
вони ще можуть наробити бага-
то дурниць. А коли вже людина 
входить в історію, то намагаюсь 
популяризувати її. Через те, се-
ред моїх робіт є маловідомі для 
деяких людей постаті.

– Розкажіть, як був подаро-
ваний портрет Папі Римсько-
му Івану Павлу ІІ?

Коли я дізнався про приїзд 
Папи Римського, то виникла ідея 
вишити його портрет. Я довго 
не міг визначитися з образом, 
та випадково натрапив на поль-
ську листівку, де Іван Павло ІІ 
був зображений з піднятими до-
гори руками. На ній відчувався 
зв’язок з сонцем, з космосом і я 
вирішив вишивати саме з цього 
фото. Після закінчення роботи 
я потрапив на аудієнцію до єпис-
копа Маркіяна Трофим'яка, який 
дуже приязно прийняв мене і по-
обіцяв передати портрет. Через 
нього Папа Римський подарував 
мені срібну вервечку, яка зараз 
для мене є своєрідною святинею.

Роботи Юрія Савки дуже 
глибокі, світлі і щирі, як і сам 
автор. Хочеться побажати, щоб 
майстер не зупинявся на досяг-
нутому, адже в українській істо-
рії є ще багато людей, котрі за-
слуговують на те, щоб отримати 
безсмертя у творах Юрія Савки.

Анна ЄКИМЕНКО 

„Łesia Ukrainka  
jego największą miłością”
29 października mija sześć lat od dnia odejścia od nas ku wieczności wy-

bitnego wołyńskiego uczonego, profesora filologii Aleksandra Rysaka. 
Jednak o tym wspaniałym człowieku jeszcze długo będzie się pamiętać nie tylko 
na Wołyniu, ale też daleko poza jego granicami. 

Ostatnio pisarze i miłośnicy 
słowa ukraińskiego po raz kolejny 
oddali hołd świętej pamięci mi-
strza. Okazją ku temu była publi-
kacja trzeciego już zbioru poezji 
Rysaka Spragnienie białej komu-
nii (Spraha biłoho pryczastia). 
Ułożeniem tomiku zajęła się żona 
pisarza pani Wira Rysak, redakcję 
zaś wzięła na siebie córka poety, 
adiunkt katedry literatury ukra-
ińskiej Wołyńskiego Uniwersytetu 
Narodowego imienia Łesi Ukrain-
ki Ołena Rysak-Małanij.

Zbiór wierszy Aleksandra Ry-
saka jest pełen optymizmu i cie-
pła, szczerości i filozofii życiowej 
oraz humoru i oczywiście miłości. 
Po ponownym odczytaniu lirycz-
nych objawień pisarza w pamięci 
powstaje jego jasny obraz.

Aleksander Rysak urodził się we 
wsi Wysznewe w okolicach Chełma 
(Polska) dnia 11 maja 1939 roku. 
Kiedy ukończył pięć lat, w ramach 
akcji przesiedleńczej wraz z rodzi-
cami przeniósł się do obwodu do-
nieckiego na Ukrainę. Rodzina nie 
potrafiła żyć w oderwaniu od ojczy-
stych terenów, dlatego niebawem 
przeprowadziła się bliżej domu – na 
Wołyń, który się stał dla przyszłego 
artysty jego drugą kolebką.

Aleksander Rysak ukończył Pe-
dagogiczną Szkołę Zawodową w 
Sokalu, wydział filologiczny Uni-
wersytetu Lwowskiego i dziennikar-
stwo w Kijowie. Przez wiele lat był 
nauczycielem szkolnym, a od 1976 

roku pracował jako wykładowca 
na Łuckiej Akademii Pedagogicz-
nej, która później rozwinęła się w 
Wołyński Uniwersytet Narodowy 
imienia Łesi Ukrainki. Na tej uczel-
ni został on dziekanem wydziału 
filologicznego (później ukrainisty-
ki), kierował też katedrą literatury 
ukraińskiej. Przez całe swe życie 
zawodowe przeniósł miłość ku 
naszej znamienitej rodaczce i pa-
tronce Uniwersytetu Łesi Ukraince. 
Miłość ta została zmaterializowa-
na w postaci licznych artykułów, 
monografii czy tekstów metodycz-
nych. Aleksander Rysak założył na 
uniwersytecie Laboratorium Łe-
sioznawstwa, które teraz nosi jego 
imię. Materiały Laboratorium zo-
stały zebrane przez samego bada-
cza – są to dzieła, korespondencja, 
zdjęcia, przedmioty codziennego 
użytku oraz wszystko, co wiązało się 
z Łesią Ukrainą i rodziną Kosaczów. 
Profesor Rysak niejednokrotnie 
wracał do tematu Chełmszczyzny, 
propagował też twórczość ukraiń-
skich pisarzy i poetów pochodzą-
cych z ziemi chełmskiej i podlaskiej. 
Był ponadto członkiem regionalne-
go stowarzyszenia Chełmszczyzna.

Za oddaną pracę uznano mu 
wiele nagród, jednak największym 
wyróżnieniem jego kreatywności 
stały się wspomnienia tysięcy ucz-
niów, studentów, kolegów z pracy 
oraz przyjaciół i czytelników.

Wiktor Jaruczyk Profesor Aleksander Rysak

Szkice historii Ukrainy 
w haftowanym portrecie

Taki tytuł nosi nowootwarta, jubileuszowa wystawa haftowanych prac 
Jurija Sawki w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym, która została po-
święcona 75 rocznicy urodzin autora i 15 rocznicy jego twórczości.

Wśród wystawianych prac są 
haftowane portrety sławnych postaci 
– Tarasa Szewczenki, Łesi Ukrainki, 
Ołeny Pciłky, Wiaczesława Czorno-
woła. A także tych mniej znanych, 
takich jak Iwan Sawka (wujek au-
tora, który stał się ofiarą systemu 
stalinowskiego), Illia Onufrijczuk 
(historyk działający w Kanadzie) czy 
Jewgenij Nazarczuk (poeta i humo-
rysta). Oprócz portretów wystawia-
ne są ikony i wyhaftowane ręczniki. 
W rozmowie z nami Jurij Sawka 
opowiedział o tym, jak zajął się haf-
tem, który odmienił całe jego życie.

– Jak się zaczęła Pana działal-
ność twórcza?

Stało się to przypadkowo. 
Przed odejściem na emeryturę 
zainteresowałem się techniką haf-
towania, zacząłem szukać wzorów 
i badać je. Później odwiedzałem 
różne wystawy, poznałem cieka-
wych ludzi. Jednak momentem 
przełomowym stała się wystawa 
ojca Dmytra Błażejowskiego. Kie-
dy zobaczyłem jego dzieła byłem 
dosłownie zszokowany, wywarły 
one na mnie silny wpływ emocjo-
nalny. Właśnie wtedy doszedłem 
do wniosku, że haftować da się nie 
tylko ornamentacje, ale poprzez 
haft można powiedzieć bardzo 
wiele i przekazać to odbiorcom. 
Następnie wspólnie zakupiliśmy 
jeden album z jego pracami i wy-
korzystywaliśmy go jako szkice. 

– Kiedy odbyła się Pana 
pierwsza wystawa?

W 1998 roku. Poświęcona była 
siódmej rocznicy niepodległości 
Ukrainy. Wystawiono na niej prace 
trzech artystów: Wiktora Popowa 
(prezentowano jego ręczniki hafto-
wane), Iwana Bojki (malarza, seria 
artystyczna „Wołyńskie wiatraki”) i 
moje prace, przeważnie ikony. Mie-
siąc przed wystawą zaproponowałem 
wyhaftowanie portretu Czornowoła, 

dali mi natomiast zdjęcie Aleksan-
dra Jurczenki, który był lokalnym 
założycielem Ruchu Narodowego. 
Można powiedzieć nawet, że losy 
tych ludzi są do siebie bardzo po-
dobne. Obaj zginęli w tajemniczych 
okolicznościach: Jurczenko utopił 
się, a Czornowił zginął w wypadku 
samochodowym. Uważam, że przy 
pomocy tego portretu podniosłem 
się na nowy poziom, ponieważ zro-
zumiałem, że moją drogą twórczą 
nie są ikony, lecz portrety haftowane.

– Jaką technikę stosuje Pan w 
swoich dziełach?

Przede wszystkim haftowanie 
krzyżykiem. Chociaż mam też swo-
ją technikę haftu, którą nazywam 
„w tle” – ona polega na haftowaniu 
nierównych krzyżyków rozmiarem 
cztery do jednego. W takiej techni-
ce jest bardzo zręcznie haftować tło 
obrazu, teksturę ubrań itp. Ponadto, 
używam nici o różnej grubości, czy-
li dla haftowania tła potrzebna jest 
pojedyncza nić, a dla przedstawie-
nia objętości mogę brać 2-4.

– Pan miał bardzo dużo wystaw 
na całej Ukrainie. Którą z nich Pan 
uważa za najbardziej oryginalną?

Trzy lata temu jeździliśmy ze Sto-
warzyszeniem Proswita do Skoli, gdzie 
mieliśmy nocleg u znajomego leśni-
czego. Obudziłem się o świcie, kiedy 
wszyscy jeszcze spali i zaproponowa-
łem gospodarzowi powieszenie mojej 
wystawy na drewnianych ścianach. 
Akurat była niedziela. On obejrzaw-
szy moje prace pojechał po księdza. 
Po południu podwórze wypełniło się 
ludźmi, którzy oglądali hafty.

Na portretach przez Pana wy-
haftowanych są bardzo różni boha-
terowie. Na jakiej zasadzie Pan ich 
wybiera jako temat swych dzieł?

To musi być mój bohater, powi-
nienem go czuć wewnętrznie, on 
ma odpowiadać mojemu światopo-
glądowi. Bohater mojej pracy nie 

powinien być mi obcy. Nie haftuję 
obecnych polityków, bo wciąż jesz-
cze mogą narobić wiele głupstw. Lecz 
kiedy człowiek przeszedł do historii, 
staram się go popularyzować. Z tego 
powodu wśród moich prac są także 
postacie mało znane współczesnym. 

– Proszę opowiedzieć, jak do-
szło do podarowania portretu 
Papieżowi Janowi Pawłowi II?

Kiedy dowiedziałem się o przy-
jeździe Papieża na Ukrainę, powstał 
pomysł wyhaftowania jego portretu. 
Przez dłuższy czas nie mogłem zna-
leźć odpowiedniego obrazu aż przy-
padkowo natrafiłem na polską kartkę, 
gdzie Papież był przedstawiony z pod-
niesionymi do góry rękami. Czuło się 
w tym połączenie z kosmosem i słoń-
cem, dlatego postanowiłem haftować 
na podstawie właśnie tego zdjęcia. Po 
ukończeniu pracy miałem audiencję 
u biskupa Marcjana Trofimiaka, któ-
ry przyjął mnie bardzo serdecznie i 
obiecał przekazać portret. To za jego 
pośrednictwem otrzymałem później 
przekazany mi od Jana Pawła II srebr-
ny różaniec, który pozostaje dla mnie 
pewnego rodzaju sacrum.

Dzieła Jurija Sawki są głębokie, jas-
ne i szczere - tak jak sam autor. Chcę 
przy tej okazji życzyć artyście, aby się 
nie zatrzymał się w pół drogi, gdyż w 
ukraińskiej historii jest jeszcze wiele 
postaci zasługujących na unieśmier-
telnienie w twórczości Jurija Sawki.

Anna JEKIMIENKO
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ЄВРО-2012: 
підготовка триває...
Чемпіонат Європи з футболу 2012 року,як уже достеменно 
відомо, проходитиме в  Україні та Польщі, – вважає голова 
Європейського футбольного союзу Мішель Платіні. Його під-
тримує і директор турніру Мартін Каллен, який нещодавно 
заявив, що УЄФА не розглядає іншого формату проведення 
Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, крім як „4 на 4”, тоб-
то по чотири міста в Україні та Польщі, де проходитиме чемпі-
онат. На початку грудня. УЄФА має намір остаточно вирішити, 
які міста матимуть честь приймати  Євро-2012.
У 2012-му в Україні 
транспорт буде 
новим

ги комплексної реконструкції 
швидкісного трамваю, а в першо-
му кварталі наступного року сто-
лична влада планує запустити усі 
14 станцій на лінії. Для того, щоб 
у цьому році ввести в дію чотири 
станції і закінчити рейки, потріб-
но близько 80 мільйонів гривень, 
які передбачені  на таку рекон-
струкцію у бюджеті міста.

Ще одним цікавим „тран-
спортним” нововведенням у 
2012 році порадують у Львові, 
де водії зустрінуть уболіваль-
ників Чемпіонату з футболу 
у сорочках та краватках. Таке 
новаторство водії автобусів за-
провадили для себе ще влітку, 
проте не всі автомобілісти до-
тримувалися встановленого 
правила. Виправити це взялася 
Асоціація «Львівський паса-
жирський транспорт», яка за-
мовила водіям львівських авто-
бусів близько тисячі комплектів 
сорочок та краваток. Наразі та-
кож розглядаються пропозиції 
щодо пошиття верхнього одя-
гу для водіїв – демісезонних 
курток. Львів хоче приємно 
вразити європейських шану-
вальників футболу, які невдовзі 
завітають до України.

УЄФА пом’якшив 
вимоги до поль-
ських готелів

Готелі – найбільша проблема 
України та Польщі у підготовці 
до Євро-2012. І навіть той факт, 
що готельна інфраструктура 
наших сусідів більш розвинена, 
не зарадив їм у напруженому ді-
алозі з експертами УЄФА – по-
відомляє  інформаційний центр 
«Україна – 2012». 

Союз європейських футболь-
них асоціацій був змушений 
піти на поступки та знизити ви-
моги до польських готелів. Як 
повідомив польський коорди-
натор підготовки інфраструк-
тури розміщення Рафал Росєяк, 
УЄФА лібералізував критерії 
відбору польських готелів, а та-
кож збільшив максимально до-
пустимий час пересування від 
готелів до аеропортів з однієї 
години до двох. Такі заходи до-
зволять нашим сусідам наблизи-
тись до виконання вимог УЄФА. 

– Свій шанс під час Євро-
2012 отримають не лише екс-
клюзивні готелі найвищої ка-
тегорії. Зниження вимог, які 
ставить УЄФА, розширило спи-
сок потенційних кандидатів. В 

цьому списку тепер з’явились 
хороші готелі нижчої категорії, 
та готелі, які віддалені від місць 
матчів навіть на 150-200 км,– 
переконує Рафал Росєяк. 

Вболівальників у Польщі, 
як, до речі, і в Україні, будуть 
розміщувати в центрах, орга-
нізованих у студентських гур-
тожитках. Пан Росєяк повідо-
мив, що вимоги УЄФА до цього 
сервісу також були пом’якшені, 
що суттєво збільшило кількість 
таких центрів.
До європейського 
футбольного чем-
піонату створили 
спеціальну ікону

Спеціально написана іко-
на Богородиці та Дитятка Іс-
уса над футбольним полем з 
національними символами 
країн-господарів Євро-2012 
України та Польщі,  яку нещо-
давно презентували в Коломиї, 
привернула особливу увагу ду-
ховенства та представників ЗМІ. 
Як повідомляє прес-служба 
Коломийсько-Чернівецької 
єпархії Української греко-
католицької церкви, під час 
цього заходу  відбуватиметься 
і символічне зав’язування вуз-
лів, які мають об’єднати міста 
всієї України,створивши сим-
волічний футбольний стадіон. 
Натхненниками і безпосеред-
німи реалізаторами проекту 
стали режисер Рагулі Васідзе 
та художник Василь Стефурак, 
який, власне, і написав ікону.
Організатори проекту, за під-
тримки міської влади,  подали 
запрошення духовенству церков 
Коломиї для спільного благосло-
вення новонаписаної ікони. Бла-
гословити ікону прибув єпис-
коп Коломийсько-Чернівецької 
єпархії УГКЦ Миколай (Сімкай-
ло) та священик УПЦ (КП).

В інтерв’ю журналістам 
єпископ Миколай зазначив, 
що ця ікона носить знаковий 
характер і показує бачення кон-
кретної людини  певної  події, а 
саме –проведення  Євро- 2012 
через призму своєї християн-
ської свідомості.

–Я прийшов благословити 
задум двох ініціативних людей. 
Звичайно, для нас це є щось 
нове і привертає  увагу, але, в 
цілому, задум добрий, – сказав 
єпископ.

Підготувала за матеріалами
інтернет-видань Аня ТЕТ

Прем'єр-міністр України 
Юлія Тимошенко запевняє, що 
Чемпіонат Європи з футболу 
2012 року не обслуговувати-
муть автобуси, які вже були у 
використанні. Про це глава уря-
ду повідомила під час ознайом-
лення з роботою ВАТ „Луцький 
автомобільний завод”, що вхо-
дить до складу корпорації „Бог-
дан”, – про це повідомляє прес-
служба Bogdan Corporation. 

– Я можу вам сказати, що 
вживаних автобусів і будь-яких 
автомобільних засобів на Євро 
не буде. Наші українські автоза-
води здатні забезпечити Укра-
їну в підготовці до Євро-2012 
автобусами власного виробни-
цтва, – підкреслила Юлія Тим-
ошенко. До футбольного чем-
піонату Європи столична влада 
хоче замінити усі старі трамваї 
на нові – трисекційні трамвайні 
потяги. Про це заявив перший 
заступник міського голови Ки-
єва Денис Басс, як повідомляє 
інформаційний центр «Украї-
на-2012». Що ж до нового три-
секційного трамваю, то заступ-
ник міського голови наголосив, 
що це будуть вагони європей-
ського зразка:– Вони практично 
безшумні, зі спеціальними віз-

ками, мають низьку підлогу для 
інвалідів, кабіна водія оснаще-
на кондиціонером. Швидкісні 
трамваї оснащені внутрішнім 
та зовнішнім відеонаглядом з 
кабіни водія, вентиляцією са-
лону та мають сучасний дизайн, 
– додав заступник київського 
мера. – Перший екземпляр ми 
вже отримали, протестували і 
вже найближчим часом, після 
завершення реконструкції, за-
пустимо його в експлуатацію, – 
заявив заступник мера столиці. 

Високопосадовець зазначив, 
що завершена перша і друга чер-

Одинадцята міжнародна фотовиставка всеу-
країнської газети «День» з «Українського дому» 
у Києві завітала на малу батьківщину редактора 
газети, Лариси Івшиної, на Волинь. Це перше 
місто, в яке привезли всі 200 робіт переможців. 
Вона відкрилась 9 жовтня в приміщенні науко-
вої бібліотеки Волинського Національного уні-
верситету ім. Л. Українки. Ця виставка має п’ять 
тематичних напрямків: події, особистість, життя, 
як воно є, український світ та світ очима дітей. 
У конкурсі брали участь фотороботи і знаних 
фотографів, і початківців, а перемога стала сво-
єрідним визнанням професіоналізму. Особливо 
захоплюють дитячі роботи, зроблені шістнадця-
тирічною дівчиною, чи п’ятнадцятирічним юна-
ком, настільки  вони глибокі. Цікаво, що будь-
хто може долучитись до голосування за фото 

глядацьких симпатій, заповнивши невелику ан-
кету після ознайомлення із роботами .

На думку пані Лариси, фото – це не просто від-
биток зображення на папері. Ми не можемо зупи-
нити час, але ми можемо піймати мить і відобрази-
ти на фото, тим самим, зробивши її безсмертною. 
В наш час українці не проінформовані про Украї-
ну. В нас немає національного кіно, недосконале 
національне телебачення, якщо його можна так 
назвати. Але існує національне фото, яке здатне 
об’єднувати, згуртовувати цілу націю. Це і є метою 
щорічного конкурсу – відкрити Україну для укра-
їнців і для всього світу. Луцьк став другим містом 
після Львова,  в якому редакція газети презенту-
вала свою нову книгу «Екстракт 150», яка  містить  
знакові статті видання за тринадцять років.

Фотовиставка газети «День» у Луцьку

Анна ЄКИМЕНКО 

Fotowystawa gazety «Dzień» w Łucku
Jedenasta międzynarodowa fotowystawa ogól-

noukraińskiej gazety «Dzień» została przywieziona 
z Domu Ukraińskiego w Kijowie na Wołyń – małą 
ojczyznę redaktora tej gazety Łarysy Iwszynej. Łuck 
jest pierwszym miastem, do którego przywieźiono 
wszystkie 200 prac zwycięzców konkursu. Wystawa 
została otwarta 9 października w bibliotece Wołyń-
skiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. 
Obejmuje ona pięć tematów: «Wydarzenia», «Posta-
cie», «Życie, jakie ono jest», «Ukraiński świat» i «Świat 
oczami dzieci». W konkursie oceniano fotografie 
zarówno znanych fotografików, jak i tych początku-
jących. Profesjonalizm został uhonorowany dzięki 
wyróżnieniom, ale chyba najbardziej zachwycające 
fotografie zostały wykonane przez dzieci. W głosowa-
niu na najlepsze zdjęcie może wziąć udział każdy kto 
po zwiedzeniu wystawy wypełni specjalną ankietę.

Zdaniem pani redaktor «fotografia to nie tylko 
odcisk na papierze. Nie możemy zatrzymać czasu, 
ale możemy zatrzymać jedną chwilę, odzwiercied-
lając w zdjęciu i czyniąc ją w ten sposób wieczną. 
Ukraińcy dziś są źle poinformowani o Ukrainie. 
Nie mamy kina narodowego, prawie nie rozwi-
ja się telewizja narodowa. Ale istnieje fotografia, 
która może zjednoczyć cały naród. Celem corocz-
nego konkursu jest poinformowanie Ukraińców 
i całego światu o Ukrainie». Przy okazji wystawy 
Łuck stał się drugim miastem po Lwowie, w któ-
rym redakcja gazety zaprezentowała swoją nową 
książkę «Ekstrakt 150» zawierającą najważniejsze 
artykuły, które ukazały się na łamach dziennika w 
ciągu ostatnich trzynastu lat.

Anna JEKYMENKO

EURO-2012. 
Ciąg dalszy...
UEFA EURO-2012, jak wiadomo, ma się odbyć w Polsce i na Ukra-
inie – powiedział przewodniczący Europejskiej Unii Piłkarskiej 
Michel Platini. Jego słowa potwierdził też dyrektor turnieju Mar-
tin Kallen, który ogłosił niedawno, że UEFA nie rozważa obecnie 
innego formatu dla Euro w piłce nożnej w 2012 roku, niż 4 na 4, 
czyli cztery miasta Polski i cztery Ukrainy.  Na początku grudnia 
UEFA zamierza ostatecznie zadecydować, jakie miasta Ukrainy 
będą miały zaszczyt gościć EURO-2012.
W 2012-tym na 
Ukrainie powstanie 
nowa komunikacja

Premier Ukrainy Julia Tymo-
szenko zapewnia, że Pucharu 
UEFA w 2012 roku nie będą ob-
sługiwać autobusy, które już były 
w użyciu. Jak zawiadamia służba 
prasowa Bogdan Corporation 
Szefowa Rządu zapowiedziała to 
podczas wizyty w Łuckiej Fabry-
ce Samochodów przynależącej do 
Korporacji „Bogdan”.

„Mogę powiedzieć, że używa-
nych autobusów i innych środków 
komunikacji na EURO-2012 nie 
będzie. Nasze ukraińskie zakłady 
samochodowe są w stanie dostar-
czyć Ukrainie w ramach przygo-
towań do EURO-2012 nowopro-
dukowane autobusy” – tak uważa 
Julia Tymoszenko. Dla Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej władze sto-
licy są gotowe wymienić wszyst-
kie stare tramwaje na nowe trój-
sekcyjne pojazdy tramwajowe. O 
tym zawiadomił zastępca burmi-
strza Kijowa Denys Bass. Dane te 
podaje centrum informacji Ukra-
ina-2012. Co dotyczy nowych 
tramwajów o trzech sekcjach, pan 
Denys Bass powiedział, że będą to 
wagony na wzór europejski. Prak-
tycznie nie stwarzają one hałasu, 
posiadają specjalne wózki i niskie 
podłogi dla osób niepełnospraw-
nych. W oddziale dla kierowcy 
zainstalowana jest klimatyzacja. 
Tramwaj wyposażony jest ponad-
to w wewnętrzny i zewnętrzny 
nadzór wideo z kabiny kierowcy. 
Wagony są wentylowane i mają 
nowoczesne wyposażenie. Za-
stępca burmistrza Kijowa dodał, 
że takie pierwsze pojazdy Kijów 
już posiada i zostaną one przete-
stowane w najbliższej przyszłości. 
Po zmontowaniu pojazdy od razu 
zostaną uruchomione – powie-
dział wiceprezydent stolicy.

Urzędnik zauważył, że ukoń-
czone są pierwszy i drugi etap 
kompleksowej przebudowy trak-
cji szynowej dla poprawy pręd-
kości tramwajów, a w pierwszym 
kwartale następnego roku zarząd 
miasta planuje uruchomić wszyst-
kie czternaście stacji na tramwa-
jowej linii kolejowej. W tym roku 
dla ukończenia czterech stacji i 
odnowy szyn należy wydać oko-
ło 80 milionów hrywien, które są 
przewidziane w budżecie miasta 
właśnie dla tych celów.

Jeszcze jedną ciekawostką ko-
munikacyjną w roku 2012 stanie 
się eleganckie przyjęcie uczest-

ników EURO-2012 we Lwowie, 
gdzie kierowcy komunikacji 
miejskiej ubiorą się w koszule i 
krawaty. Taka innowacja zosta-
ła wprowadzona dla lwowskich 
kierowców jeszcze latem, jednak 
nie wszyscy oni przestrzegają no-
wych przepisów. Do poprawienia 
tej sytuacji zgłosiło się Stowarzy-
szenie Lwowska Komunikacja 
Pasażerska, które zamówiło dla 
kierowców lwowskich autobusów 
około tysiąca zestawów koszul i 
krawatów. Rozważa się także pro-
pozycję uszycia dla kierowców 
specjalnych sezonowych kurtek. 
Lwów pragnie zaimponować eu-
ropejskim kibicom, którzy wkrót-
ce odwiedzą Ukrainę.
UEFA złagodziło wy-
magania do polskich 
hoteli

Hotele są największym prob-
lemem Ukrainy i Polski w trakcie 
przygotowań do EURO-2012. Jak 
zawiadamia centrum informacyj-
ne Ukraina-2012 - nawet fakt, że 
infrastruktura hotelowa naszych 
sąsiadów jest bardziej rozwinięta, 
nie pozwolił im uniknąć inten-
sywnego dialogu z fachowcami 
UEFA,.

Unia Europejskich Związków 
Piłkarskich została zmuszona do 
ustępstw i zmniejszenia wyma-
gań dla polskich hoteli. Jak po-
informował polski koordynator 
przygotowania infrastruktury 
zakwaterowania Rafał Rosiejak, 
UEFA liberalizowała kryteria wy-
boru polskich hoteli oraz zwięk-
szyła maksymalny czas podróży 
z hotelu na lotnisko z jednej do 
dwóch godzin. Te przedsięwzięcia 
pozwolą naszym sąsiadom lepiej 
spełnić wymagania UEFA.

„Szansę na rozwój podczas 
EURO-2012 otrzymają nie tylko 
ekskluzywne hotele o najwyższej 
randze. Obniżenie poziomu wy-
magań UEFA stosownie hoteli 
rozszerzyło listę potencjalnych 
kandydatów. Teraz na tej liście 
pojawiły się dobre hotele niższej 
kategorii, również i te hotele, któ-
re są oddalone od miejsc meczów 
piłkarskich nawet o 150-200 km” 
– przekonuje Rafał Rosiejak.

Kibice w Polsce, podobnie jak 
na Ukrainie, zostaną umieszczeni 
w centrach organizowanych w do-
mach akademickich. Pan Rosiejak 
zawiadamia, że wymagania UEFA 
stosownie tego rodzaju usług też 
uległy złagodzeniu, co znacznie 
zwiększyło liczbę takich ośrod-
ków.

Dla Mistrzowstw Eu-
ropy w piłce nożnej 
stworzono specjalną 
ikonę

Na podstawie wydań internetowych 
przygotowała Ania TET

Specjalnie napisana ikona Mat-
ki Boskiej i Dzieciątka Jezus nad 
boiskiem piłkarskim z symbolami 
narodowymi krajów przyjmują-
cych u siebie EURO-2012 zosta-
ła niedawno zaprezentowana w 
Kołomyi. Zwróciła ona na siebie 
szczególną uwagę duchowieństwa 
i SSP. Jak informuje centrum pra-
sowe Diecezji Kołomyjsko-Czar-
nowieckiej Ukraińskiego Koś-
cioła Grekokatolickiego, podczas 
EURO-2012 odbędzie powiązanie 
węzłów symbolizujące połączenie 
miast całej Ukrainy i stadion pił-
karskiej gry. Inicjatorami i bezpo-
średnimi realizatorami projektu 
stali się reżyser Raguli Wasidze i 
artysta Wasyl Stefurak, który jest 
autorem ikony. Przy wsparciu 
władz miejskich organizatorzy 
projektu zaprosili do udzielenia 
wspólnego błogosławieństwa 
przed ikoną przedstawicieli du-
chowieństwa wszystkich kościo-
łów Kołomyi. Błogosławieństwa 
udzielili biskup Diecezji Kołomyj-
sko-Czarnowieckiej Ukraińskiego 
Kościoła Grekokatolickiego Mi-
kołaj (Simkajło) i kapłan Ukraiń-

skiego Kościoła Prawosławnego 
Kijowskiego Patriarchatu.

W wywiadzie dziennikarskim 
biskup Mikołaj zauważył, że ikona 
ta ma szczególne przeznaczenie i 
przedstawia wizję pewnego wy-
darzenia stworzoną przez pewną 
osobę, a konkretnie EURO-2012 
przez pryzmat świadomości 
chrześcijańskiej.

„Przybyłem pobłogosławić 
pomysł dwóch przedsiębior-
czych ludzi. Oczywiście, jest dla 
nas w tym dużo nowego, przy-
ciągającego uwagę, lecz ogólnie 
to jest bardzo dobry pomysł” – 
powiedział biskup.
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„РАЗОМ 
БЕЗПЕЧНІШЕ”

В рамках міжнародної співпраці правоохоронці Люблінсько-
го воєводства та Волинської області днями підписали угоду, 
яка допоможе працівникам Науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру (НДЕКЦ) при УМВС отримати об-
ладнання для дослідження наркотиків, а полякам - автомобілі 
переслідування і пересувні центри моніторингу.

Проект здійснюється у рам-
ках Програми транскордонної 
співпраці „Польща-Білорусь-
Україна 2007-2013” та перед-
бачає отримання коштів від 
Євросоюзу на вдосконалення 
матеріально-технічної бази 
правоохоронних органів країн-
учасниць. Лідером та коорди-
натором проекту є польська 
сторона, яка взяла на себе всі 
фінансові витрати та підготов-
ку необхідних документів на 
подачу заявки щодо участі у цій 
Програмі. Крім того, люблін-
ські поліцейські зобов’язалися 
спільно з волинянами реалізо-
вувати проект „Разом безпеч-

Ірина НОВОСАД,
ВЗГ УМВС України у Волинській області

Швидкий В.В. начальник УМВС України у Волинській області, 
Куць В.В. нчальник штабу УМВС України у Волинській області

W ramach współpracy międzynarodowej, policjanci z województwa 
lubelskiego i milicjanci z obwodu wołyńskiego na początku paź-
dziernika podpisali porozumienie o współpracy, które ma na celu 
pomoc pracownikom Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych przy 
Zarządzie MSW Ukrainy (CEK) w otrzymaniu sprzętu dla badania 
narkotyków, a Polakom – zakup floty pościgowej oraz przenośnych 
centrów monitoringu.

Projekt jest realizowany w 
ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-Biało-
ruś-Ukraina na lata 2007-2013 
i przewiduje sfinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej 
udoskonalenia bazy material-
no-technicznej policji krajów 
uczestniczących w projekcie. 
Liderem i koordynatorem pro-
jektu jest strona polska, która 
poniesie koszty finansowania i 
opracuje potrzebną dokumen-
tację niezbędną do aplikowania 
o uczestnictwo w Programie. 
Oprócz tego lubelscy policjanci 
zobowiązali się wspólnie z ukra-
ińskimi milicjantami zrealizo-
wać projekt „Razem bezpiecz-
niej”. Będą oni uczestniczyli w 
doborze wykonawcy przetargu 
na zakup nowego sprzętu dla 
CEK, zorganizują wspólne se-
minaria, szkolenia i wizyty, po-
dzielą się doświadczeniem i 
informacją, która będzie sprzy-
jała ujawnianiu przestępczości 
transgranicznej a zwłaszcza 
handlu ludźmi, kontrabandy 
narkotyków oraz nielegalnej 
migracji.

Tomasz Bielecki, pełnomoc-
nik Lubelskiego Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji do 
spraw kontaktów z ukraińską 
milicją powiedział, że w prze-
dedniu  Euro 2012 strony, które 
podpisały porozumienie, muszą 

podzielić się doświadczeniem i 
zapoznać się z ustawodawstwem 
sąsiednich krajów, żeby na czas i 
efektywnie zrealizować wszyst-
kie przedsięwzięcia związane z 
bezpieczeństwem podczas mi-
strzostw. Zaznaczył także, że 
jest zadowolony ze współpracy 
z milicją wołyńską, która trwa 
od 6 lat. O tym, że metody pra-
cy lubelskich policjantów i wo-
łyńskich milicjantów udało się 
połączyć, świadczy skuteczne 
poszukiwanie polskich przestęp-
ców ukrywających się na teryto-
rium Ukrainy i ich ekstradycja 
do Polski.

Podpisanie porozumienia 
przez Wiktora Szwydkiego – Na-
czelnika Zarządu MSW Ukrainy 
w obwodzie wołyńskim i Dariu-
szem Działo – Lubelskiego  Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji 
odbyło się w  przyjaznej atmosfe-
rze. Partnerzy zaznaczyli, że jest 
to tylko etap przygotowawczy na 
drodze do realizacji ostateczne-
go celu projektu, która potrwa 
dwa lata. Mimo to strona polska 
spodziewa się, że pierwszy sprzęt 
dla laboratorium badającego nar-
kotyki uda się zakupić już w 2010 
roku.

Kierownik Ukraińskiego Od-
działu Biura Interpolu Igor Riab-
czykow powiedział,  że wołyń-
scy milicjanci oczekują od tego 
projektu udoskonalenia bazy 

Iryna NOWOSAD,
Dział prasowy Zarządu MSW Ukrainy

w obwodzie wołyńskim

Лише п’ять років минуло з того моменту, як книги членів Товариства 
польської культури імені Єви Фелінської та просто поціновувачів 

польської культури, спустились на землю. Так, буквально спустились, 
адже до того часу єдиним читачем та спостерігачем їхньої долі була дзві-
ниця Кафедрального собору св. Петра і Павла, що в Луцьку.

Першочерговою справою 
луцьких католиків років десять 
тому стало відновлення Кафе-
дрального собору, хоча домогти-
ся цього було нелегко. Наступ-
ний крок – створення польської 
організації. Тому в 1991 році 
Товариство польської культу-
ри імені Єви Філінської почало 
свою діяльність, щоправда, офі-
ційно - кількома роками пізні-
ше. Дев’яності роки для України 
були надзвичайно складними, 
Польща намагалася допомагати 
своїм співвітчизникам в Україні 
усім можливим – медикамента-
ми, речами першої необхідності, 
а серед них були і книги. 

Книг було багато, кожен мав 
удома невеличку бібліотеку, 
часто члени товариства зустрі-
чались саме для того, щоб почи-
тати та поспілкуватися про про-
читане за філіжанкою запашної 
кави. Пізніше з’явився задум – 
створити бібліотеку, щоб надати 
вільний доступ до тієї інформації 
усім бажаючим. Та на той час не 
знайшлось приміщення, тому 
мільйони сторінок, більше 11 
тисяч примірників безцінної лі-
тератури знайшли собі сховок у 
костелі й чекали, поки з’являться 
бажаючі отримати ті знання та 
відомості, що вони у собі несли.

Звичайно, костел не найкра-
ще місце для зберігання літера-
тури, та й доступу до неї не було. 
То ж перший консул Консуль-
ства Республіки Польща у Луць-
ку Войцех Галонзка та представ-
ники фонду «Semper Polonia» 
запропонували створити біблі-
отеку польської літератури на 
базі однієї із місцевих бібліотек. 
Міська влада пішла назустріч і 
погодилась, залишилось обрати 
ту бібліотеку, котра б погодила-
ся прийняти у себе таку велику 
кількість книжок, розмістила 
б їх у сховищах, опрацювала та 
надала для користування чита-
чам. Філіал централізованої бі-
бліотечної системи №6 у Луцьку, 
що на проспекті Волі, радо роз-
містив у себе відділ польської 
літератури. Щоправда, довелось 
трішки потіснитись, проте це 
було того варте. 

В основному, у філіалі роз-
містили дитячу та художню 
літературу. Багато літератури 
польською мовою, але й можна 
знайти перекладені на польську 
твори відомих світових авторів. 
«В бібліотеці виставлена лише 
половина фонду, - каже голова 
Товариства польської культури 
імені Єви Фелінської Валентин 
Ваколюк. – Проте, це книги, які 

відіграли величезну роль у фор-
муванні нашого світобачення 
та світосприйняття. Раніше бі-
бліотека припадала порохом, 
тому ми радіємо, що сьогодні ці 
носії культури несуть свій до-
свід та знання підростаючому 
поколінню».

 Значна частина відвідувачів 
бібліотеки – доросле населення 
міста, проте досить часто вони 
беруть книги для своїх дітей і 
завдяки казкам та оповідкам 
навчають їх мови. Важливо й те, 
що з появою відділу польської 
літератури читачів у бібліотеці 
побільшало, до того ж не лише 
прихильників польської, й по-
ціновувачів української писем-
ної творчості.

Завідувач луцької бібліотеки 
№6 Катерина Гримарович радіє, 
що українські читачі поступо-
во знову повертаються до кла-
сичної української літератури. 
Кожен бібліотекар намагається 
сприяти цьому, адже класична 
література якнайкраще впли-
ває на формування естетично-
го смаку. А наявність великої 
кількості польської літератури 
допомагає бажаючим вивчити 
польську мову та знайомить чи-
тачів із польською культурою. 

Zaledwie pięć lat upłynęło od chwili, gdy książki członków Stowarzyszenie 
Kultury Polskiej imienia Ewy Felińskiej i po prostu miłośników kultury 

polskiej zstąpiły na ziemię. Właśnie tak, dosłownie spadły, ponieważ do tego 
momentu miejscem ich składowania  była dzwonnica Katedry św. Piotra i Pawła 
w Łucku.

Odnowienie Katedry Rzym-
sko-Katolickiej w Łucku nie było 
sprawą łatwą, jednak właśnie to 
stało się celem priorytetowym łu-
ckich Katolików. Następnym kro-
kiem było założenie organizacji 
polskiej. W efekcie, w roku 1991 
rozpoczęło swą działalność To-
warzystwo Kultury Polskiej imie-
nia Ewy Felińskiej. Ponieważ lata 
dziewięćdziesiąte były dla Ukra-
iny bardzo trudne, Polska starała 
się pomóc rodakom w różny spo-
sób – min. poprzez przesyłanie le-
ków, rzeczy codziennego użytku a 
także książek.

Tych podarowanych książek 
było wiele, bo wielu ludzi ze-
chciało podzielić się zwartością 
swoich domowych biblioteczek. 
Trafiły one w dobre ręce. Wie-
le razy członkowie Towarzystwa 
spotykali się przy filżance kawy, 
aby poczytać i omówić przeczyta-
ne lektury. Później pojawił się po-
mysł, założenia biblioteki, w celu 
zapewnienia swobodnego dostępu 
do literatury  wszystkim  zainte-
resowanym. Jednak wówczas nie 
znaleziono odpowiedniego miej-
sca dla biblioteki i z tego powodu 
około 11 tysięcy książek trafiło na 
tymczasowe przechowywanie do  
Katedry. 

Kościół nie był jednak najlep-

szym miejscem dla przechowy-
wania książek, ponieważ dostęp 
do nich był utrudniony. Stąd też 
pierwszy Konsul RP w Łucku 
Wojciech Gałązka i przedstawi-
ciele Fundacji „Semper Polonia” 
zaproponowali utworzenie bi-
blioteki literatury polskiej na ba-
zie jednej z lokalnych bibliotek. 
Władze miasta taką propozycję 
przyjęły z entuzjazmem. Pozosta-
ło tylko znaleźć  bibliotekę, która 
przyjmie u siebie tak wielką liczbę 
książek w języku polskim, prze-
chowa  je, usystematyzuje i będzie 
wypożyczać czytelnikom. Zdecy-
dowano się w końcu wybrać Filię 
centralnego systemu bibliotek nr 
6 w Łucku znajdującą się na pro-
spekcie Woli. Jej personel chętnie 
zajął się założeniem działu litera-
tury polskiej. Księgozbiór musiał 
się co prawda trochę ścieśnić, ale 
było warto.

Nowy dział zawiera głównie 
literaturę piękną i dziecięcą. Dużo 
jest książek polskich autorów, są 
jednak także tłumaczone na język 
polski dzieła autorów światowej 
sławy. Zdaniem Prezesa Stowa-
rzyszenia Kultury Polskiej imienia 
Ewy Felińskiej pana Walenty Wa-
koluka są to źródła, które odegra-
ły ogromną rolę w kształtowaniu 
światopoglądu i tożsamości miej-

scowej Polonii. „Wcześniej księ-
gozbiór ten właściwie leżał odło-
giem, dlatego bardzo się cieszymy, 
że obecnie te nośniki kultury pisa-
nej dodają wiedzy i doświadczenia 
młodemu pokoleniu” – stwierdził 
Pan Prezes.

Większość odwiedzających bi-
bliotekę to dorośli, ale bardzo czę-
sto wypożyczają oni książki także 
dla swoich dzieci by przy pomocy 
bajek i opowiadań nauczyć je ję-
zyka polskiego. Warto podkreślić 
fakt, że od momentu założenia 
działu literatury polskiej ogól-
na liczba czytelników biblioteki 
wzrosła. Są to nie tylko miłośnicy 
twórczości polskich pisarzy, ale też 
miłośnicy literatury ukraińskiej.

Kierownik łuckiej biblioteki nr 
6 pani Katarzyna Hrymarowycz 
cieszy się z tego powodu, że ukra-
ińscy czytelnicy stopniowo wraca-
ją do klasyki rodzimej literatury. 
Bibliotekarze starają się ją pro-
mować, ponieważ literatura kla-
syczna wywiera pozytywny wpływ 
na kształtowanie gustów estetycz-
nych. Jej zdaniem duża liczba po-
zycji literatury polskiej pomaga 
tym, którzy pragną nauczyć się 
języka polskiego i zapoznać się z 
kulturą polską.

ніше”. Вони братимуть участь 
у відборі виконавця тендеру на 
закупівлю нового обладнан-
ня для НДЕКЦ, організують 
спільні семінари, навчання і 
візити, ділитимуться досвідом 
та інформацією, що сприятиме 
викриттю транскордонних зло-
чинів. В першу чергу мова йде 
про торгівлю людьми, контр-
абанду наркотиків, незаконну 
міграцію.  

Уповноважений Люблін-
ського воєводського комендан-
та поліції з питань контактів з 
міліцією України Томаш Бєлєц-
кій розповів, що напередодні 
проведення Евро-2012 учасни-
кам угоди корисно повчитися 
один в одного та ознайомитися 
із законодавством сусідніх кра-
їн, аби вчасно та ефективно ре-
алізовувати всі заходи безпеки 
під час проведення футбольно-
го турніру. Томаш Бєлєцкій та-
кож зазначив, що задоволений 
співпрацею з волинською мілі-
цією, яка, до речі, триває вже 
6 років. Свідченням вдалого 
поєднання методів роботи лю-
блінських та волинських міліці-
онерів є розшук та затримання 
польських злочинців, що пере-
ховувалися на території Украї-
ни та їх екстрадиція чи видво-
рення на батьківщину. 

Підписання угоди між на-
чальником УМВС України у 
Волинській області Віктором 

Швидким та Люблінським во-
єводським комендантом полі-
ції Даріушом Дзяло пройшло 
в дружній добросусідській ат-
мосфері. Закордонні партнери 
відмітили, що це лише підго-
товчий етап на шляху до кін-
цевої мети проекту, реалізація 
якого триватиме два роки, хоча 
польська сторона сподівається, 
що перше обладнання для ла-
бораторії, яка досліджуватиме 
наркотики, вдасться закупити 
вже у 2010 році. 

Начальник Сектору Укрбю-
ро Інтерполу Ігор Рябчиков 
розповів, що волинські мілі-
ціонери також покладають 
неабиякі надії на цей проект, 
адже він допоможе посили-
ти матеріально-технічну базу 
Управління та отримати з фон-
дів Європи додаткове фінансу-
вання на реалізацію нових ме-
тодів боротьби зі злочинністю. 
До того ж, це перший такий 
проект в Україні, виконання 
якого покладене на правоохо-
ронні органи держав-сусідок. 
Це відзначив представник Мі-
ністра внутрішніх справ Поль-
щі при польському посольстві 
в Україні Вальдемар Ільчев-
ський, котрий спеціально з Ки-
єва приїхав взяти участь у під-
писанні цієї важливої угоди.

materialno-technicznej Zarządu 
MSW finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, przeznaczo-
nych na nowe metody walki z 
przestępczością. Jest to pierwszy 
taki projekt na Ukrainie, który 
jest współrealizowany przez poli-
cje krajów sąsiednich. W podpi-
saniu porozumienia uczestniczył 
także przedstawiciel Ministra 
Spraw Wewnętrznych Rzeczy-
pospolitej Polskiej przy polskiej 
ambasadzie w Kijowie Waldemar 
Ilczewski.

“RAZEM
BEZPIECZNIEJ”

Книги з дзвіниціKsiążki z dzwonnicy
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ву виступити для лучан та гостей на чудово оснащеній сцені... То 
був третій дощ під час концерту «ФлайzZzи» за 9-річну історію 
гурту.

Отож, відкрив фестиваль у Луцьку київський гурт «Гапоч-
ка», який і налаштував публіку на рок-концерт. Другими на 
сцену вийшли учасники луцької групи «ФлайzZzа», що додали 
позитивного запалу і танцювальної енергії. Фольк-музикою 
радували «Гайдамаки», що представили лучанам півтораго-
динну музичну програму. А на завершення фестивалю «Воплі 
Відоплясова» заспівали разом із організатором рок-дійства 
Олегом Скрипкою, який, окрім пісень, подарував шануваль-
никам фотокартки та приємні хвилини неформального спіл-
кування.

Нагадаємо, що „Рок Січ ” лише цього року змінив формат, 
оскільки у попередні роки (2006 та 2008) фестиваль відбував-
ся виключно на Трухановому острові у Києві. Також у 2009-му 
не обійшлося без політичного впливу – захід, який відбувся у 
десяти містах, підтримала одна із політичних партій України, 
символіка якої була зображена на сцені. Проте жодних агітацій 
не було озвучено від виконавців під час фестивалю.

6 Європейський формат

На шляху до 
безвізового 
режиму з ЄС 

Напевно, у Луцьку осторонь 
цієї проблеми не стоїть ніхто. 
Адже достатньо згадати черги 
на отримання віз перед Гене-
ральним Консульством Рес-
публіки Польща. Сьогодні, на 

щастя, спостерігаємо значне 
зменшення кількості людей пе-
ред представництвом. 

На зустрічі із журналістами, 
13 жовтня, члени громадської ор-
ганізації «Асоціація захисту прав 
молоді Волині» підвели підсум-
ки третього етапу моніторингу 
видачі віз громадянам України 
Генеральним Консульством Рес-
публіки Польща у Луцьку. 

Під час проведення різнома-
нітних опитувань та підбиття 
підсумків виявилось, що все ж 
угода про спрощення візового 
режиму діє, адже ситуація по-
кращується. Зокрема, значно 
зменшилася кількість відмов у 
наданні віз – з 10% у 2008 році 
до 4% у 2009. З’явилися й певні 
пільги, наприклад, деякі кате-
горії людей можуть оформити 
візу безкоштовно для нетрива-
лих подорожей (до 90 днів), не 
пов’язаних із працевлаштуван-
ням. Ці зміни зумовили збіль-
шення кількості безкоштовних 
віз порівняно з 2008 роком у 
два рази. Сьогодні найчастіше 
документи повертають через їх 
неправильне оформлення або 
через неповну комплектацію до-
кументів. Незважаючи на те, що 
угода діє ось уже півтора року, 
мало хто володіє інформацією 

про неї й відповідно не корис-
туються наданими пільгами. 
Щоправда, ситуація постійно 
покращується. Зацікавлені мо-
жуть знайти детальну інфор-
мацію, що стосується вимог до 
оформлення візових докумен-
тів і сплати відповідних коштів, 
на Інтернет-сторінці диплома-
тичного представництва (www.
luckkg.polemb.net), на дошках 
оголошень біля Консульства 
та в інформаційних віконцях. 
Як зазначив Генеральний кон-
сул Томаш Янік, переїзд у нове 
приміщення дозволив збіль-
шити кількість інформаційно-
довідкових віконець. 

Цікавим є те, що це дослі-
дження частково мало і експери-
ментальний характер. Працівни-
ки, що займались проведенням 
соціологічних опитувань, без-
посередньо проходили усю про-
цедуру підготовки та видачі віз 
у Генеральному Консульстві Рес-
публіки Польща. Керівник про-
екту Ірина Омельчук переконана, 
що у представництві панує то-
лерантна атмосфера й отримати 
дозвіл на в’їзд до сусідньої краї-
ни зовсім не важко, варто лише 
уважно підготувати документи.

Катерина МАРТИНЕНКО 

РОК ПІД ДОЩЕМ

Цьогоріч фестиваль української рок-музики «Рок Січ» від-
бувся у кількох містах України. Стартував він із Кам’янця-
Подільського Хмельницької області і загалом «відгримів» у 
десяти містах України, включаючи місто Луцьк. Тому можна 
вважати, що лучанам пощастило – оскільки цілком безкоштов-
но можна було послухати «Гапочку», «ФлайzZzу», «Гайдамаків» 
та «ВВ». Сцена була розташована на Замковій площі під від-
критим небом, що у той день було вагомим недоліком. Адже 
під час виступу українських виконавців розпочалася злива, яка 
«налякала» величезну кількість меломанів. Так, за особистими 
підрахунками, на open-air завітало лише близько 200 музичних 
шанувальників. Проте музикантів така кількість людей не дуже 
засмутила – вони відривалися на повну.

– Незважаючи на кепську погоду і, відверто кажучи, рекламну 
кампанію, нам всеодно дуже приємно було знову зустрітись на 
одній сцені у складі, в якому ми грали два роки тому на події 
«Кордон 803”». «ВВ», «Гайдамаки», «ФлайzZzа» – саме ці команди 
представляли Україну. Правда тоді, на межі Польщі та України, 
з нами не було ще одного молодого гурту «Гапочка», який до-
дався того разу у Луцьку, – прокоментував ситуацію вокаліст 
гурту «ФлайzZzа» Андрій Тимчук. – Класно, що люди, які все ж, 
не дивлячись на негоду, завітали на свято, почувалися кайфово, 
тому що таких концертів у Луцьку бракує. Місцями крізь тени 
протікала вода, в якийсь момент щось трапилось з мікрофоном 
у Джамалки, шкода було людей, які мокли під дощем - це трішки 
негативні моменти «Рок-Січі», які неможливо порівняти із при-
ємною зустріччю давніх приятелів-музикантів, можливістю зно-

Аня ТЕТ

Проблема видачі 
віз в Україні для 
українців існувала 
й існує донині. Про-
те, ось уже півто-
ра року діє угода 
про спрощення 
оформлення віз 
до країн-членів 
Європейського со-
юзу – договір, який 
постійно відкриває 
нові теми для дис-
кусій у ЗМІ. 

Na drodze do 
reżimu bezwi-
zowego z UE
Problem z wydawaniem wiz dla Ukraiń-
ców istnieje do tej pory. Jednak już pół-
tora roku temu weszła w życie Umowa o 
uproszczeniu reżimu wizowego podpisana 
między Unią Europejską a Ukrainą. Ten do-
kument ciągle dostarcza nowych tematów 
do dyskusji w mediach.

Wydaje się, że w Łucku ten 
problem dotyczy niemal wszyst-
kich. Wystarczy wspomnieć o 
permanentnych kolejkach przed 
Konsulatem Generalnym Rzeczy-
pospolitej Polskiej – choć przy-
znać trzeba, że ostatnio znacznie 
zmniejszyła się liczba oczekują-
cych przed placówką.

Na spotkaniu z dziennikarza-
mi 13 października członkowie 
organizacji pozarządowej «Stowa-
rzyszenie obrony praw młodzieży 
Wołynia» podali wyniki trzeciego 
etapu monitoringu wydawania 
wiz obywatelom Ukrainy przez 
Konsulat Generalny Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Łucku.

Wyniki badań pokazały, że 
wskutek podpisania Umowy o 
uproszczeniu reżimu wizowego 
sytuacja się polepszyła. W szcze-
gólności znacznie zmniejszyła się 
ilość odmów wydania wizy – z 
10% w 2008 roku do 4% w 2009. 

Pojawiły się także pewne ulgi - 
zwłaszcza niektóre kategorie osób 
mogą dostać darmową wizę na 
krótkie podróże (do 90 dni), które 
nie są związane z zatrudnieniem. 
W związku z tym ilość wydanych 
bezpłatnych wiz zwiększyła się 
ponad dwa razy w porównaniu 
do 2008 roku. Obecnie główną 
przyczyną tego, że Konsulat wy-
daje decyzje negatywne jest fakt 
niespełnienia wszystkich wymo-
gów formalnych. Pomimo tego, że 
Umowa weszła w życie już półtora 
roku temu, wciąż wiele osób nie 
jest o niej dostatecznie poinfor-
mowanych i w związku z tym nie 
korzystają z możliwych ulg. Sytu-
acja w tym względzie jednak cały 
czas się poprawia. Zainteresowani 
mogą znaleźć szczegółowe infor-
macje dotyczące wymagań wizo-
wych, potrzebnych dokumentów i 
stosownych opłat na stronie inter-
netowej placówki (luckkg.polemb.

net), na tablicach ogłoszeń przed 
Konsulatem oraz w okienkach in-
formacyjnych. Jak zaznaczył Kon-
sul Generalny w Łucku Tomasz 
Janik – przeprowadzka do nowej 
siedziby pozwoliła na istotne 
zwiększenie liczby okienek infor-
macyjnych.

Przeprowadzone badanie częś-
ciowo nosiło charakter obserwacji 
uczestniczącej. Członkowie orga-
nizacji bezpośrednio przeszli całą 
procedurę przygotowania i skła-
dania wniosku oraz otrzymania 
wizy w Konsulacie Generalnym 
RP w Łucku. Zdaniem kierownika 
projektu Iryny Omelczuk w Kon-
sulacie panuje tolerancyjna atmo-
sfera i dostać zezwolenie na wjazd 
do sąsiedniego kraju wcale nie jest 
tak ciężko. Trzeba tylko rzetelnie 
przygotować wniosek.

Kateryna MARTYNENKO

Генеральний консул РП у Луцьку Томаш Янік. Фото Володимира Хомича

Нещодавно на Замковій площі під зливою 
танцювали і співали луцькі шанувальники 

рок-музики. Так відбувався у Луцьку фестиваль 
«Рок Січ», організатором і натхненником якого 
був Олег Скрипка, який теж завітав до нашого 
міста.

ROCK POD DESZCZEM
Niedawno na Placu Zamkowym w strugach 

ulewnego deszczu tańczyli i śpiewali łuccy fani 
muzyki rockowej. Tak przebiegał w naszym mieście 
Festiwal Rock Sicz, którego organizatorem i inicjato-
rem jest Oleg Skrypka.

W tym roku Festiwal Ukraińskiej Muzyki Rockowej Rock Sicz 
odbywał się w kilku miastach Ukrainy. Wystartował on w Kamieńcu 
Podolskim (obwód Chmielnicki) i w sumie „odgrzmiał” w dziesięciu 
innych miejscowościach – w tym też w Łucku. Można powiedzieć, 
że mieszkańcy Łucka dostali z tej okazji wyjątkowy prezent – mogli 
oni całkiem bezpłatnie wysłuchać piosenek „Hapoczki”, „FlajzZzy”, 
„Hajdamaków” i „WW”. Scena znajdowała się na Placu Zamkowym 
bez żadnego zadaszenia, co okazało się istotnym minusem. Podczas 
występów zespołów rockowych zaczęła się bowiem prawdziwa ulewa, 
która odstraszyła bardzo wielu widzów. Według naszego szacunku, 
koncert odwiedziło tylko około 200 fanów muzyki. Jednak - co warte 
podkreślenia - zespoły muzyczne nie zniechęciły się z tego powodu, 
tylko grały „do upadłego”. 

Wokalista zespołu „FlajzZza” Andrij Tymczuk tak opisał swoje 
wrażenia: „Mimo tego, że pogoda i kampania reklamowa były bar-
dzo kiepskie, nam bardzo przyjemnie zebrać się znowu razem na jed-

nej scenie z naszymi muzycznymi przyjaciółmi”. „Fajnie, że ludzie 
mimo złej pogody, przyszli na święto - czuli się superowo, bo ta-
kich koncertów w Łucku brakuje. Czasem poprzez namiot spływała 
woda, u Dżamałki w pewnym momencie wyłączył się mikrofon, 
żal było ludzi moknących w deszczu… Był to trzeci deszcz podczas 
koncertu „FlajzZzy” w ciągu 9 lat historii zespołu”. 

 Festiwal w Łucku rozpoczął kijowski zespół „Hapoczka”, któ-
ry swoim występem dodał publiczności nastroju do przesłuchania 
koncertu rockowego. Po nim występował rockowy zespół z Łucka 
„FlajzZza”, który też dodawał entuzjazmu i pozytywnej energii do 
tańca. Muzykę folkową półtorej godziny przedstawiały „Hajdama-
ki”. Na zakończenie wieczoru występowała grupa „Wopli Wodopla-
sowa” razem z Olegiem Skrypką, organizatorem festiwalu, który 
rozdawał zdjęcia oraz znalazł czas na spotkania i rozmowy z fanami 
muzyki rockowej.

Warto podkreślić, że Rock Sicz w tym roku zmienił swój format, 
ponieważ w latach poprzednich (2006 i 2008) festiwal odbywał się 
wyłącznie na Wyspie Truchanowej w Kijowie. W 2009 roku nie obe-
szło się bez wpływów politycznych – festiwal wsparła jedna z par-
tii politycznych Ukrainy, której symbolika była przedstawiona na 
scenie. Jednak w żadnym z dziesięciu miast koncertowych nie było 
otwartej agitacji ze strony wykonawców i organizatorów festiwalu.

Ania TET

Олег Скрипка
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18.45, 01.15 “Словник 
польсько-польський”.
19.10 “Портрети творцiв”. 
Цикл репортажiв.
19.35 “Польський смак”. 
Тележурнал.
20.15, 02.15 На добранiч, 
малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.05, 01.10 Прогноз погоди.
21.40, 03.25 “Свiдки 
невiдомих iсторiй”. Теле-
журнал.
22.10, 03.55 “Кольори 
щастя”. Т/с.
22.35, 23.25 04.35 Перша 
футбольна лiга.
01.00 Сервiс IНФО вечiр.
01.35 “Пан доктор”. Теле-
журнал.
04.20 Студiя Полонiї.
07.00 Завершення дня.

19.55 “Вулицi розбитих 
лiхтарiв-9”. Т/с
20.50 “Десантура”. Т/с
23.00, 03.55 Свобода слова
01.55 “Чистильник”. Х/ф (2)
03.20 Факти

Календар

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”.
10.00, 20.30 Т/с “Обручка”. 
(1)
11.00, 19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська пристрасть” (1)
12.10 “Знак якостi”. Пряжа 
напiвшерстяна.
12.50 Т/с “Сiмейнi 
таємницi” (1)
13.50 Д/п “Паралельнi 
свiти. Посланцi 
потойбiчного свiту”.
14.55 Т/с “У колi першо-
му” (1)
15.50 “Ключовий момент”.
16.50 “Зрозумiти. Про-
бачити”
18.15, 04.20 “Судовi справи”.
20.00, 01.55 “Подробицi”.
21.30 Т/с “Блуднi дiти”.
23.40 Д/п “В.Iвасюк. 
Iдеальне вбивство”
00.55, 05.05 Д/п “Ударна 
хвиля”
02.30 Телевiзiйна служба 
розшуку дiтей
02.35 Т/с “Двiчi в життi” (1)
05.50 “Уроки тiтоньки 
Сови”

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”
01.20 Український тиждень 
моди
03.05 Далi буде...
03.35 Спiваємо французь-
кою 4 ч.
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, 08.45 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!!!!!
07.40 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” (1)
11.15 Служба розшуку дiтей
11.25 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.45 Український вимiр
13.20 До дня народження 
А. Веделя. Д/ф “Справа 
“божевiльного”
14.00 Тетяна Цимбал представ-
ляє: “Лiнiя долi”
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
15.55 Тиждень української 
моди. Щоденник
16.15 Вiкно в Америку
16.40 Iндиго
17.15 Т/с “Стеж за мною” (1)
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
21.00 Новини
21.20 Всенародне обговорення 
конституцiї В.Ющенка

Понедiлок 
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07.00 Кава або чай?
09.45 Розмова Одиницi.
10.00, 18.15 “Дитячий сад 
Одиницi”. Дитячий теле-
журнал.
10.25, 16.45 “Ми, ви, вони”. 
Тележурнал.
10.55 “Заiкс”. Д/ф.
11.30 “Абетка кабаре 
Двiйки”.
11.45 “Пристань”. Д/ф.
12.30, 19.50, 01.50 “Будинок 
парафiяльного священика”. 
Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 Новини.
13.10, 21.15, 03.00 “Клан”. 
Т/с.
13.35 “Про Марту, яка є 
полячкою”. Репортаж.
14.10 “Л як любов”. Т/с.
15.00 “Господар з Дияволь-
ської”. Т/с.
15.50 Зiрки Польського 
кабаре.
16.00, 00.15, 06.15 Форум.
17.10 “Прикордонний 
кур’єр”. Цикл репортажiв.
17.35 “Мандрiвник”. Теле-
журнал.
18.00 Телеекспрес.

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Великий виграш”.
10.00, 18.00 “Свiт очима 
сiмейства Поганих”.
11.00 “Далеко вiд носилок”.
12.00, 17.30 “Малановський 
i партнери”.
12.30, 20.30 “Саме життя”.
13.00 “Приймальна родина”.
15.00, 19.00 Перше кохання”.
15.45 “Приймальний 
спокiй”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
21.00 Нiколас Кейдж i 
Пiтер Фонда в бойовику 
“Примарний гонщик”, 
США-Австралiя, 2007. 
Екранiзацiя комiкса про 
вогненного мотоциклiста.
23.45 Кiану Рiвз в н/ф 
трилерi “Джонi Мнемоник”, 
США, 1995. У мозку пере-
водити комп’ютернi данi 
небезпечно.
01.50 “Закон мiста”.
02.50 Нагорода гаранту-
ється.
03.50 Заборонена камера.
04.50 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”.
11.30 Телемагазин.
12.05 Лабораторiя XXI столiття.
12.30 Кресовый 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”.
14.35, 19.30 “Угадай мелодiю”.
15.25 Тварини свiту.
16.10 “Будинок над заплавою”.
17.05 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Прицiл”.
20.00 Вечiрка.
21.15 “Рим” - iсторичний серiал, 
США, 2007.
22.20 Театр ТБ.
23.45 “Голосу з того свiту”. (3)
01.25 “Коджак”.

07.15 Телемагазин.
07.50 Зупинка “Освiта”.
08.05 “Цвинтарне мистецтво”.
08.40 “Радiостанцiя “Роско”.
09.10, 21.05 “Кольори щастя”.
09.45 Питання на снiданок.
11.55 “Моя сiмейка”.
12.30 “Я мислю...”.
14.00 Ганна Димна - зустрiнемося.
14.30 Знаки часу.
14.55 “Дочки Маклеода”.
15.50 Телетурнiр.
16.50 “I в горi, i в радостi”.
17.50 “М.A.S.H.”
18.30 Локальна програма.
19.00 Колесо удачi.
19.30 “Златопольськi”.
20.05 “Гiльйотина”. Телетурнiр.
21.40 “Мостовяки”.
22.40 Ток-шоу Томаша Лиса.
23.45 Панорама.
00.25 “Злочин зi страстi”

05.10 Служба розшуку дiтей
05.15, 07.40, 08.40, 01.25, 
03.50 Погода
05.20 Країна має знати.
05.40 Факти тижня
06.20, 07.50 Дiловi факти
06.30, 08.35 300 сек/год
06.35 Свiтанок. 
07.45, 08.45 Факти. Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 
01.20 Спорт
08.05, 11.10 Анекдоти по-
українськи
09.00 “Великий”. Х/ф
11.45 Козирне життя
12.45 Факти. День
13.00 Каламбур
13.50 “Лара Крофт - розкра-
дачка гробниць-2: Колиска 
життя”. Х/ф
16.20, 21.50 “Сiмнадцять 
миттєвостей весни”. Т/с
17.30 “Таємницi слiдства”. 
Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 01.30 Надзвичайнi 
новини

06.55, 07.35, 08.05 
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
16.30, 19.30, 22.40 ТСН: 
“Телевiзiйна Cлужба 
Новин”
07.05 М/с “Назад до май-
бутнього”
09.05, 19.15 “ТСН. Варта”
09.50 Т/с “Татусевi дочки”
10.30, 20.15 Т/с “Крем”
11.50 Т/с “Некраса по-
американськи”
12.50 Т/с “Район Беверлi-
Гiллз”
13.50 Х/ф “Повернення 
мушкетерiв”
16.50 Х/ф “Водiйськi 
права”
19.10 “Погода”
21.15 Т/с “Маргоша - 2” (2)
23.05 “Проспорт”
23.10, 04.20 Х/ф “Не зводь 
очей”
01.30 Х/ф “Вiкi, Крiстiна, 
Барселона” (2)
03.20 “Документ”

05.25 Т/с “Петя Непере-
вершений”
06.10 Т/с “Загубленi”
06.50, 07.10, 07.35, 08.40 
“Пiдйом”
06.55, 12.50, 14.50 Т/с 
“Друзi”
07.30, 08.30, 19.20, 00.55 
Погода
09.00 М/с “Велике 
мультиплiкацiйне шоу”
09.20 Х/ф “Колiр 
чарiвництва”
11.25, 19.25 Т/с “Курсанти”
13.30, 19.00, 00.30 Репортер
13.35 М/с “Табiр Лазло”
13.55 М/с “Полiцейська 
академiя”
14.30, 15.45 Teen Time

05.55 Т/с “Кулагiн та 
Партнер” (1)
06.20 “Документальний 
детектив. Гiркий присмак 
кохання”
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”
09.15 Х/ф “Притяжiння” (1)
11.50 “Битва екстрасенсiв. 
Протистояння шкiл”
12.55 “Битва екстрасенсiв”
14.00 “Чужi помилки. На 
все заради неї”
16.00 “Моя правда. Микола 
Караченцов”
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 
кохання”
18.10, 22.20 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)
19.10 “У пошуках iстини. 
Ося Шор проти Остапа 
Бендера”
20.10 “Чужi помилки. 
Дiвчина без iменi”
21.30 Т/с “Кулагiн i Парт-
нери” (1)
23.20 “Моя правда. Лолiта 
Мiлявська”
00.20 “Вiкна-Спорт”
00.45 Х/ф “На Вас чекає 
громадянка Нiканорова” 
(1)
02.15 Х/ф “Прощавай, шпа-
на Замоскворецька” (1)

06.00, 05.35 Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.45, 17.20, 03.55 Погода
06.50, 17.25, 03.00 Критична 
точка

Aktualności

Новини

dziennik.pl

wiadomosci.onet.pl
06.00, 03.25 “Неймовiрнi 
подорожi”.

Ближчий до Бога 
16 жовтня 1978 року Кароль 

Войтила став 264 намісником 
Римського Престолу. Його справед-
ливо вважають символом працьови-
того сонця, адже в цей день, вперше 
від 1870 року, як стверджують вчені, 
спостерігалася найвища активність 
сонця. Невідомо, що це – випадковий 
збіг чи Боже провидіння.

Кароль Войтила, відомий, як Іван Павло ІІ, наро-
дився 18 травня 1920 року. Дитинство хлопця видалося 
важким, у сім’ї було троє дітей, сестричка померла ще 
немовлям, а брат, працюючи лікарем, помер від скар-
латини. В дев’ятирічному віці  Кароль  втратив матір. 
Життя складалося не найкраще, доводилося сутужно, 
проте хлопець ріс привітним та лагідним. Навчаючись у 
початковій школі, а пізніше у Ягелонському університе-
ті, Кароль демонстрував неабиякі здібності та цікавість 
до навчання. Старанно вивчав іноземні мови, особли-
во латинську та грецьку. Однокурсники згадують, що 
хлопець дуже багато часу приділяв молитві, навіть між 
заняттями знаходив час на розмову із Богом. Під час на-
вчання в університеті захоплювався поезією, театром, 
брав участь у театральних спектаклях.

Після початку ІІ світової війни, котра 
завадила подальшому навчанню, вла-
штовується на роботу, та не полишає лі-
тератури. Пише драми «Іов» та «Ієремія» 
за біблійним сюжетом, а також таємно 
продовжує грати у спектаклях. Активно 
вивчає богослов’я в Краківській семіна-
рії і в 1946 році отримує сан  священика.

З цього часу розпочинається новий 
етап в історії людства – поява на світо-
вій  релігійній арені величної, доброї 
та милостивої людини, котра прийшла 
для того, щоб служити, молитися, об-
надіювати інших, нагадати про духовні 
цінності, мораль, сердечність, які не за-
лежать ні від мови, ні від національнос-
ті та віросповідання. Він пройшов шлях 
від кур'єра у магазині, робітника у ка-
меноломні до священика, архієпископа, 
кардинала найвищого сану – Святішого 
Отця, намісника Римського Престолу, 
взявши  ім’я Іван Павло ІІ.

Усі свої зусилля Святий Отець спря-
мував на виконання заповіді Хрис-
та: «Ідіть і зробіть учнями всі народи, 
хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого 
Духа». Він вважав, що усі римські єпис-
копи повинні слідувати прикладу Свято-
го Петра – подорожувати та нести слово 
Боже до народу. 

Іван Павло ІІ зламав усі стереоти-
пи: він створив нову церкву, відкриту та 
милостиву до усіх людей, зустрічався з 
православними, мусульманами, протес-
тантами, віруючими і невіруючими. Папа 

побував з візитом у близько 200 країнах 
п'яти континентів. Його робочий день 
тривав 17 годин. Перервав напружену ро-
боту напад - 13 травня 1981 року на площі 
св. Петра в Римі. В час, коли лікарі боро-
лися зі смертю, світ молився за чудо. Піс-
ля важкої операції Іван Павло ІІ видужав, 
зустрівся із нападником і пробачив йому.

«Прийшов сюди, до вас, молодих, щоб 
трішки відпочити. Прийшов, щоб слуха-
ти, щоб розмовляти з вами.(…) Ви надія 
Папи, надія Костелу».(Іван Павло ІІ, Ар-
гентина, 1987). Під час кожної зустрічі із 
молоддю, дітьми Святий Отець не минав 
можливості здивувати, розсмішити або 
зворушити. Він ніколи не приховував, 
що якби тільки міг, то увесь свій час про-
водив би з дітьми. Він страждав разом із 
тими, що страждали, та легка усмішка ні-
коли не сходила з його обличчя.

Він був там, де тривали воєнні кон-
флікти (Балкани, Ближній Схід, Перська 
затока),  допомагав країнам, які потерпа-
ли від голоду та стихійних лих,  зустрічав-
ся з хворими, підтримував їх моральний 
дух. Він не хотів бути над людьми, а праг-
нув єдності з ними. Закликав не сороми-
тись спілкуватися з Богом й не забувати, 
що Він є в молитві найважливішим.

2 квітня 2005 року о 21год.37хв., на 
85-му році життя перестало битися сер-
це Святого Отця - Папи Івана Павла ІІ, 
котрий усім своїм життям довів, що ко-
жен із нас може бути ближчим до Бога.

Катерина МАРТИНЕНКО

Bliższy Boga
16 października 1978 roku Karol 

Wojtyła został 264 papieżem Koś-
cioła Rzymskokatolickiego. Jego osoba 
jest wiązana z symbolem pracowitego 
słońca, bowiem w dniu wyboru astrono-
mowie zaobserwowali największą aktyw-
ność Słońca od 1870 roku.

Karol Wojtyła, znany, jako Jan Paweł II, urodził się 
18 maja 1920 roku. Nie miał lekkiego dzieciństwa – w 
rodzinie było troje dzieci: siostra zmarła będąc jesz-
cze niemowlęciem, a brat będący lekarzem zmarł na 
szkarlatynę. W wieku dziewięciu lat mały Karol stracił 
matkę. Ucząc się w gimnazjum, a później studiując na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, Karol demonstrował licz-
ne zdolności i zapał do nauki. Starannie uczył się języ-
ków obcych, zwłaszcza łacińskiego i greckiego. Koledzy 
z roku wspominają, że chłopiec dużo czasu poświęcał 
na modlitwę, nawet między zajęciami znajdował czas 
na rozmowę z Bogiem. W czasie studiów zachwycał się 
poezją i teatrem. Czynnie też uczestniczył w spektaklach 
teatralnych. 

Po wybuchu drugiej Wojny Światowej, która prze-
szkodziła w studiowaniu, zaczął pracę zarobkową, nie 
porzucając przy tym jednak literatury. 

Napisał w oparciu o Biblię dramaty 
«Hiob» i «Jeremiasz» oraz występował w 
tajnych spektaklach. Równolegle aktyw-
nie studiował teologię w Seminarium Du-
chownym w Krakowie i w 1946 roku otrzy-
mał święcenia kapłańskie.

Od tego czasu rozpoczął się nowy etap w 
historii kościoła katolickiego – na światowej 
arenie religijnej pojawił się wielki i dobry 
człowiek, który przyszedł po to, by służyć, 
modlić się i dawać nadzieję. Nieustannie 
przypominał o uniwersalnych duchowych 
wartościach, które nie zależą ani od języka, 
ani od narodowości czy wyznania. Wojtyła 
przeszedł długą drogę - od kuriera w skle-
pie, pracownika w kamieniołomie, przez 
duchownego, arcybiskupa, kardynała, aż do 
najwyższego hierarchy kościelnego – Ojca 
Świętego, który przybrał imię Jan Paweł II.

Wszystkie swoje siły Papież skierował 
na wykonanie przykazania Chrystusa: 
«Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego». Uważał on, że wszyscy 
biskupi rzymscy muszą naśladować Świę-
tego Piotra – podróżować i nieść Słowo 
Boże ludowi. Zdaniem Jana Pawła II, to 
właśnie jest głównym ich powołaniem.

Jan Paweł II łamał wszystkie stereotypy: 
stworzył nowy kościół, otwarty i miłujący 
wszystkich ludzi; spotykał się z Prawosław-
nymi, Muzułmanami Protestantami, wie-
rzącymi i niewierzącymi. Papież odwiedził 
blisko 200 krajów na pięciu kontynentach. 
Jego dzień roboczy trwał 17 godzin. Na 

pewien okres przeszkodził w tej wytężonej 
pracy zamach, który miał miejsce 13 maja 
1981 roku na placu Św. Piotra w Rzymie. W 
czasie, gdy lekarze walczyli o życie Papieża, 
świat modlił się o cud. Rok po zamachu cu-
downie ocalony Ojciec Święty spotkał się z 
zamachowcem, wybaczając mu.

«Przyszedłem tu, aby wśród Was, mło-
dych, trochę odpocząć. Przyszedłem, aby 
Was słuchać, aby rozmawiać z Wami (...). 
Jesteście nadzieją Papieża». (Jan Paweł 
II, Argentyna, 1987). Podczas każdego 
spotkania z młodzieżą czy dziećmi Oj-
ciec Święty nie marnował sposobności by 
zaskoczyć, niespodziewanie rozśmieszyć 
albo wzruszyć. Nigdy nie ukrywał, że gdy-
by tylko mógł, to cały swój czas spędzałby 
z dziećmi. Mimo, iż cierpiał razem z tymi, 
którzy cierpieli, to delikatny uśmiech nigdy 
nie schodził z jego twarzy.

Papież był tam, gdzie trwała wojna 
(Bałkany, Bliski Wschód, Zatoka Perska), 
pomagał krajom, które cierpiały z powo-
du głodu i ataków żywiołów, spotykał się 
z chorymi podtrzymując ich na duchu. On 
nie chciał być nad ludźmi, a pragnął jed-
ności z nimi. Nawoływał aby rozmawiać 
z Bogiem i nie zapominać, że Bóg jest w 
modlitwie najważniejszy.

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37, 
w 85-ym roku życia przestało bić serce 
Ojca Świętego – Jana Pawła II, który całym 
swoim życiem udowodnił, że każdy z nas 
może być bliższy Boga.

Kateryna MARTYNENKO

14.35 Т/с “Як я познайомив-
ся з вашою мамою-3”
15.50, 21.15 Т/с “Татусевi 
дочки”
18.00, 22.15 Т/с “Щасливi 
разом” (2)
19.15, 00.50 Спортрепортер
20.20 Т/с “Ранетки”
23.20 Т/с “Живий до за-
питання” (2)
01.00 Служба розшуку дiтей
01.05 Х/ф “Бар на шляху Ред 
Рок Вест” (2)
02.35, 04.20 Студiя Зона ночi 
Культура
02.40 Запорiзька Сiч. 
Витоки
02.55 Козацький флот
03.10 Зоряний час козацтва
03.20 Студiя Зона ночi
03.25 Невiдома Україна
04.25 Секрети української 
нацiональної кухнi
04.45 Писанки
05.05 Гнiздо
05.20 Зона ночi

07.25 Срiбний апельсин
08.00 Т/с “Слiд” (39 с.) (1)
09.00, 04.00 Т/с “Безмовний 
свiдок 2” (1)
10.10 Т/с “Диверсант. 
Кiнець вiйни” (4 с.) (1)
11.20 Т/с “Моя кохана 
вiдьма” (21 с.) (1)
12.00 Т/с “Колись прийде 
кохання” (175 с.) (1)
13.00 Т/с “Висяки - 2” (5 с.) 
14.00 Т/с “Слiд” (40,41 с.)
15.50, 02.10 Федеральний 
суддя
17.15, 19.20, 03.50 
Спортивнi подiї
18.00 Т/с “Колись прийде 
кохання” (176 с.) (1)
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Опергрупа” (5 с.) 
21.25 Х/ф “Гладiатор” (2)
01.25 Т/с “Скажена” (8 с.)
04.45 Т/с “Моя кохана 
вiдьма” (11,12 с.) (1)

Dzięki mistrzostwom Eu-
ropy w piłce nożnej urzędnicy, 
policjanci, inni funkcjonariu-
sze publiczni, a także taksów-
karze, nauczą się języków ob-
cych. 

Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji RP 
wysyła na językowe kursy nie-
mal 7,3 tys. funkcjonariuszy. 
Szkolenia policjantów, pracow-
ników Biura Ochrony Rządu, 
strażaków i funkcjonariuszy 
Straży Granicznej mają kosz-
tować 23,5 mln zł. Szkolenia 
finansuje Unia Europejska w 
ramach „podnoszenia kompe-
tencji kadr służb publicznych”.

W językowej rewolucji 
przodują miasta gospodarze 
mistrzostw. Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne w Po-
znaniu chce szkolić kierowców 
i motorniczych, a warszawski 
Zarząd Transportu Miejskiego 
zamierza zorganizować kurs 
dla kontrolerów biletów. W 
Poznaniu angielskiego uczą się 
nawet taksówkarze. 

Завдяки чемпіонату Єв-
ропи з футболу чиновники, 
поліцейські, інші посадові 
особи, а також таксисти ви-
вчатимуть іноземні мови. 

Міністерство внутрішніх 
справ і адміністрації Рес-
публіки Польща направляє 
на мовні курси майже 7,3 
тис. посадовців. Навчання 
працівників поліції, Бюро 
охорони уряду, пожежників 
і посадових осіб прикордон-
ної охорони коштуватимуть 
23,5 млн злотих. Мовні кур-
си фінансує Європейський 
Союз у рамках „підвищення 
компетенції кадрів держав-
них служб”.

У мовній революції пере-
дують міста-господарі чемпі-
онату. Міське комунікаційне 
підприємство в Познані хоче 
навчати водіїв і провідників 
поїздів, а варшавське Управ-
ління міського транспорту має 
намір організувати курси для 
контролерів у міському тран-
спорті. У Познані англійську 
вивчають навіть таксисти.

Polacy oczekują od państwa, 
że zapewni wysoki poziom służ-
by zdrowia i edukacji (86 proc.) 
oraz będzie zwalczać bezro-
bocie (71 proc.). Większość 
badanych (71 proc.) opowiada 
się za stawkami podatkowymi 
zróżnicowanymi w zależności 
od wysokości dochodów i po-
wolną prywatyzacją (70 proc.) 
– wynika z sondażu CBOS. 

Większość Polaków – 84 proc. 
– opowiada się za rozdzieleniem 
Kościoła od państwa. Dużego 
wpływu Kościoła na sprawy pań-
stwa oczekuje 8 proc. 54 proc. 
ankietowanych uważa, że z prze-
stępczością należy walczyć twar-
do nawet, jeśli jest ryzyko ograni-
czenia swobód obywateli.

Поляки очікують, що дер-
жава забезпечить високий рі-
вень охорони здоров'я і освіти 
(86 %) а також боротиметься з 
безробіттям (71 %). Більшість 
респондентів (71 %) виступа-
ють за визначення податкових 
ставок, у залежності від рівня 
доходів і поступовою прива-
тизацією (70 %), – такими є 
результати дослідження, про-
веденого у Польщі Центром до-
слідження громадської думки.

Більшість поляків – 84 % 
– виступає за відокремлення 
Костелу від держави. Велико-
го впливу Костелу на справи 
держави очікує 8 % 54 % рес-
пондентів вважає, що із зло-
чинністю потрібно боротися 
твердо навіть, якщо є ризик 
обмеження свобод громадян.
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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” (1)
11.15 Служба розшуку 
дiтей
11.25 Життя триває...
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.45 Український вимiр
13.15 “Знайдемо вихiд” 
з Н. Розинською
14.05 Книга. ua
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.25 Погода
15.55 Концертна 
програма “Студента 
потрiбно любити”
16.40 Iндиго
17.15 Т/с “Стеж за 
мною” (1)
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
21.25 Дiловий свiт
21.40 Свiт спорту

06.00, 05.35 
Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.40, 17.15, 19.20, 03.50 
Спортивнi подiї
06.45, 17.20, 03.55 По-
года
06.50, 17.25, 03.00 Кри-
тична точка
07.25 Срiбний апельсин
08.00 Т/с “Слiд” (41 
с.) (1)
09.00, 04.00 Т/с “Безмов-
ний свiдок 2” (1)
10.10 Т/с “Диверсант. 
Кiнець вiйни” (6 с.) (1)
11.20 Т/с “Моя кохана 
вiдьма” (23 с.) (1)
12.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (177 с.) (1)
13.00 Т/с “Висяки - 2” 

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Великий виграш”.
09.00, 14.00 “Сабрiна - 
юна вiдьма”.
10.00, 18.00 “Свiт очима 
сiмейства Поганих”.
11.00 “Далеко вiд носи-
лок”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме життя”.
13.00 “Приймальна 
родина”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Приймальний 
спокiй”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
21.00 Стiвен Сiгал в 
трилерi “Прямо в Сонцi”, 
США, 2005. Якуза - 
японська мафiя хоче 
об’єднатися з китай-
ською.
23.10 “С.S.I.”
01.10 “Буран столiття”. 
(3)
03.10 Нагорода гаранту-
ється.
04.10 Таємницi долi.

05.55 Т/с “Кулагiн та 
Партнери” (1)
06.20 “Документальний 
детектив. Сповiдь вора”
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 “Фото моєї 
дiвчини” (1)
11.50 “Нез’ясовно, але 
факт”
12.55 “Битва 
екстрасенсiв”
14.00 “Чужi помилки. 
Дiвчина без iменi”
16.00 “Моя правда. 
Лолiта Мiлявська: прав-
да шкереберть”
17.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
18.10, 22.20 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)
19.10 “Правила життя. 
Продукти-мутанти”
20.10 “Чужi помилки. 
Подвiйна гра”
21.30 Т/с “Кулагiн i 
Партнери” (1)
23.20 “Моя правда. 
Михайло Круг: життя в 
стилi 90-х”
00.15 “Вiкна-Спорт”
00.40 Х/ф “Салон краси” 
(1)
02.15 Х/ф “Любов зла”

06.00, 03.25 “Неймовiрнi 
подорожi”.
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”. (1)
11.00, 19.00 Т/с 
“Кармелiта. Циганська 
пристрасть” (1)
12.10 “Знак якостi”. 
Пряжа напiвшерстяна.
12.50 Т/с “Сiмейнi 
таємницi” (1)
13.50 Д/п “Паралельнi 
свiти. Посланцi 
потойбiчного свiту”.
14.55 Т/с “У колi першо-
му” (1)
15.50 “Ключовий 
момент”.
16.50 “Зрозумiти. Про-
бачити”
18.15, 04.20 “Судовi 
справи”.
20.00, 01.55 
“Подробицi”.
21.30 Т/с “Блуднi дiти”.
23.40 Д/п “В.Iвасюк. 
Iдеальне вбивство”
00.55, 05.05 Д/п “Ударна 
хвиля”
02.30 Телевiзiйна служ-
ба розшуку дiтей
02.35 Т/с “Двiчi в життi” 
(1)
05.50 “Уроки тiтоньки 
Сови”

06.05 “Служба розшуку 
дiтей”
06.10, 04.40 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, 22.40, 02.35 ТСН: 
“Телевiзiйна Cлужба 
Новин”
07.05 М/с “Назад до 
майбутнього”
09.05, 19.15 “ТСН. 
Варта”
09.50, 17.50 Т/с 
“Татусевi дочки”
10.55, 20.15 Т/с “Крем”
12.10 Т/с “Некраса по-
американськи”
13.10, 05.25 Т/с “Район 
Беверлi-Гiллз”
14.10 Т/с “Район Мел-
роуз”
15.15 Т/с “Всi жiнки - 
вiдьми”
16.50 Т/с “Не родись 
вродлива”
19.10 “Погода”
21.15 Т/с “Маргоша - 2” 
(2)
23.05 “Проспорт”
23.10, 03.05 Х/ф “Це не 
я, це - вiн”
01.35 “Документ”

21.55 Погода
22.05 Прем’єра. Д/ф 
“Кобза” ч. 1
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 Український тиж-
день моди
03.45 Д/ф “Освiдчення в 
любовi”
04.20 Служба розшуку 
дiтей
04.30 Життя триває...
04.55 Легко бути 
жiнкою
05.50 Служба розшуку 
дiтей

21.00 Новини
21.20 Всенародне об-
говорення конституцiї 
В.Ющенка
21.25 Дiловий свiт
21.40 Свiт спорту
21.55 Погода
22.05 До Дня визволен-
ня України вiд фашист-
ських загарбникiв. Д/ф 
“Київськi доти”
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 Український тиж-
день моди
03.25 Служба розшуку 
дiтей
03.30 До Дня визволен-
ня України вiд фашист-
ських загарбникiв. Д/ф 
“Педагогiка Вихора”
04.00 Д/с “Загадки 
археологiї” 9 серiя
04.30 Життя триває...
04.55 Легко бути 
жiнкою
05.50 Служба розшуку 
дiтей

Новини.
09.10, 16.10, 21.05 Про-
гноз погоди.
09.45 Бесiда “1”.
10.00 Для дiтей.
10.25 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, 21.25 “Пристань”.
17.05 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Прицiл”.
20.00 Вечiрка.
22.25 “Євангелiє обма-
ну” - трилер, Канада.
00.05 По слiду.
00.35 Власними очима. 
Кашпировський через 
роки.
01.35 “Крутий” - драма, 
ФРН, 2006. 

TV

Вiвторок,
27 жовтня

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10, 21.00 Прогноз 
погоди.
09.45 Бесiда “1”.
10.00 Дитсадок “1”.
10.30 Мультсерiали.
11.30 Телемагазин.
12.05 Кухня.

07.15 Телемагазин.
07.50 Репортаж.
08.15 “Цвинтарне мис-
тецтво”.
08.50 Мультсерiал.
09.10, 21.05 “Кольори 
щастя”.
09.45 Питання на 
снiданок.
11.55 “Моя сiмейка”.
12.35 “Я мислю...”.
13.55 “У серце циклона”.
15.00 “Дочки Маклеода”.
15.55 “Форт Бойярд”.
16.55, 21.40 “Мосто-
вяки”.
17.50 “М.A.S.H.”
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 Колесо удачi.
19.30 “Златопольськi”.
20.05 “Гiльйотина”.
20.35 “Сподiваються 
тiльки дурнi”.
20.45 “Густав Холоубек 
не тiльки про театр”.
22.45 Експрес 
репортерiв.
23.45 Панорама.
00.25 “Сильвiя”.
02.20 “Викидний нiж” 
- драма, США, 1996. 
Вийшовши за стiни 
психушки вiн хотiв по-
чати нове життя...

Середа, 
28 жовтня

07.00 “Кава або чай”.
09.45 Розмова Одиницi.
10.00, 18.15 “Одиниця”. 
Програма для дiтей.
10.25, 18.50 
“Лабораторiя XXI 
столiття”. Тележурнал.
10.45 “Схудни. Програ-
ма рад”. Тележурнал.
11.05 “За закритими 
дверима. Метро”. Теле-
журнал для дiтей.
11.15 Культурно-
суспiльний тележурнал.
11.30 “Афiша”. 
Культурологiчний теле-
журнал.
11.55, 19.05, 06.50 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, 21.20, 03.05 
“Клан”. Т/с.
13.35 “Прокляте мiсце”. 
Документальний цикл.
14.00, 21.35, 04.10 “Ко-
льори щастя”. Т/с.
14.30, 00.05, 06.05 Ток-
шоу Томаса Лiса.
15.25, 23.00, 04.35 “Вечiр 
Ласковiка i Малиць-
кого”. Розважальна 
програма.
16.15 “Спринт крiзь 
iсторiю з Премiсловом 
Бабiрзою”. Тележурнал.
16.40 Наш репортаж.
17.10 “Пробуємо разом”. 
Тележурнал для людей з 
обмеженими можли-

07.15 Телемагазин.
07.45 Знаки часу.
08.15 “Цвинтарне мис-
тецтво”.
08.50 Мультсерiал.
09.10, 21.05 “Кольори 
щастя”.
09.45 Питання на 
снiданок.
11.55 “Гiльйотина”.
12.30 “Я мислю...”.
14.50 Мiсс Полонiю.
16.55 “Мостовяки”.
17.50 “M.A.S.H.”.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 Один з десяти.
19.30 “Адам Вайрак iде 
по слiду”.
20.00 Виграють дiти.
20.35 “Збигнев Запасе-
вич”.
21.40, 02.05 “Доктор 
Хауз”.
22.40 Варто говорити.
23.45 Панорама.
00.25 “C.S.I.”.
01.20 Свiт збожеволiв?

06.00 Програма передач
06.01, 23.30, 04.30 “Час-
Тайм”
06.15, 00.15, 03.10, 05.10 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 18.25, 22.50, 
00.25, 04.25 “Погода на 
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.40, 23.20, 05.20 
“Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 
17.50, 23.50, 03.20, 04.55 
“Погода в Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 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” 
16.30 “Мотор-ТБ”
17.30 “Особливо небез-
печно”
18.30, 02.20, 04.15 
“Хронiка дня”
18.45, 04.45 “Київський 
час”
19.00, 22.30, 00.00, 03.00, 
05.00 “Час новин” (рос.)
19.20 Iнформацiйний 
марафон “Час до 

07.00 “Кава або чай”.
09.45 Розмова Одиницi.
10.00, 18.15 “Домiсi”. 
Програма для дiтей.
10.25, 18.45 “Книжкова 
мiль”. Тележурнал.
10.35 “Академiя будинку 
i iнтер’єру”. Тележурнал.
10.50 “Мандрiвник”. 
Тележурнал.
11.15 Розмова на тему.
11.25, 19.10 “Польськi 
пiдземелля. Про прима-
ри Бiлухи i прекрасної 
Галини”. Репортажiв.
11.50 “У господа 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, 21.20, 03.05 
“Клан”. Т/с.
13.35 “Свiдки невiдомих 
iсторiй”. Тележурнал.
14.05, 22.10, 03.55 “Ко-
льори щастя”. Т/с.
14.30, 00.10, 06.10 Варто 
поговорити.
15.20, 16.10 Перша 
футбольна лiга.
17.00 “Пiснi Фейм”. 
Концерт.
17.30 “Войтек Черов-
ський - босонiж крiзь 
свiт”. Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
18.55, 23.55 Культурно-
суспiльний тележурнал.
19.35 “За закритими 
дверима. Метро”. Теле-
журнал для дiтей.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10, 01.10 Прогноз 
погоди.
21.45, 03.30 “Прокляте 
мiсце”. Документальний 
цикл.

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”. 
(8)
22.20 “Полювання на 
оленiв”.
00.10 Ток-шоу.
00.45 “Убивство в моє-
му будинку”.
02.20 Позначення.

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 “Сабрiна - 
юна вiдьма”.
10.00, 18.00, 21.00 “Свiт 
очима сiмейства По-
ганих”.
11.00 “Далеко вiд но-
силок”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме 
життя”.
13.00 “Приймальна 
родина”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Приймальний 
спокiй”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
21.30 “Ван Уайлдер.
23.30 “Пригоди нянi”.
01.35 Нагорода гаран-
тується.
03.00 Заборонена 
камера.
04.00 Таємницi долi.

05.45, 07.40, 08.40, 01.20, 
03.25 Погода
05.50, 02.55 Факти
06.15, 07.50 Дiловi 
факти
06.25 300 сек/год
06.30 Свiтанок. 
07.45 Факти. Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 
01.15 Спорт
08.05, 05.45 Анекдоти 
по-українськи
08.35 300 сек/час
08.45 Факты. Утро
09.00, 17.30 “Таємницi 
слiдства”. Т/с
10.05 “Смак”.
11.40 “Солдати”. Т/с
12.45 Факти. День
13.00 “Мисливцi за 
старовиною”. Т/с
14.00, 19.55 “Вулицi роз-
битих лiхтарiв-9”. Т/с
15.05, 21.00 “Десанту-
ра”. Т/с
16.25, 22.05 “Сiмнадцять 
миттєвостей весни”. Т/с

05.55 Служба розшуку 
дiтей
06.00, 07.40, 08.40, 01.25, 
03.45 Погода
06.05, 03.20 Факти
06.15, 07.50 Дiловi 
факти
06.25 300 сек/год
06.30 Свiтанок. 
07.45 Факти. Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 
01.15 Спорт
08.05 Анекдоти по-
українськи
08.35 300 сек/час
08.45 Факты. Утро
09.00, 17.35 “Таємницi 
слiдства”. Т/с
10.05 “Смак”.
11.40 “Солдати”. Т/с
12.45 Факти. День
13.00 “Мисливцi за 
старовиною”. Т/с
14.00, 19.55 “Вулицi роз-
битих лiхтарiв-9”. Т/с
15.05, 21.00 “Десанту-
ра”. Т/с
16.25, 22.05 “Сiмнадцять 
миттєвостей весни”. Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 23.15 
Надзвичайнi новини
00.00 Факти. Пiдсумок 
дня
00.15 Неймовiрна 
колекцiя мiстера Рiплi
01.30 “Дивнi стосунки”. 

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” (1)
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 Тиждень україн-
ської моди. Щоденник
16.15 М/ф “Хоробре 
серце”
16.40 Iндиго
17.15 Т/с “Стеж за 
мною” (1)
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” 9 серiя
20.40 Ситуацiя

06.05 “Служба розшуку 
дiтей”
06.10, 04.35 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, 22.40, 02.35 ТСН: 
“Телевiзiйна Cлужба 
Новин”
07.05 М/с “Назад до 
майбутнього”
09.05, 19.15 “ТСН. 
Варта”
09.50 “Караоке на 
майданi”
10.55, 20.15 Т/с “Крем”
12.10 Т/с “Некраса по-
американськи”
13.10, 05.20 Т/с “Район 
Беверлi-Гiллз”
14.10 Т/с “Район Мелро-
уз”
15.15 Т/с “Всi жiнки - 
вiдьми”
16.50 Т/с “Не родись 
вродлива”

05.25 Т/с “Петя Непере-
вершений”
06.10 Т/с “Загубленi”
06.50, 07.10, 07.35, 08.40 
“Пiдйом”
06.55, 12.50, 14.50 Т/с 
“Друзi”
07.30, 08.30, 19.20, 00.55 
Погода
09.00 М/с “Велике 
мультиплiкацiйне шоу”

09.30 Х/ф “Колiр 
чарiвництва-2”
11.25, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
13.30, 19.00, 00.30 
Репортер
13.35 М/с “Табiр Лазло”
13.55 М/с “Полiцейська 
академiя”
14.30, 15.50 Teen Time
14.35 Т/с “Як я по-
знайомився з вашою 
мамою-3”
15.55, 20.20 Т/с “Ра-
нетки”
16.50, 21.15 Т/с 
“Татусевi дочки”
18.35, 22.15 Т/с 
“Щасливi разом” (2)
19.15, 00.50 Спортре-
портер
23.20 Т/с “Живий до 
запитання” (2)
01.00 Х/ф “У свiтлi 
вогнiв стадiону”
02.50, 04.30 Студiя Зона 
ночi Культура
02.55 Козаччина руїна
03.05 Там на горi сiч iде
03.20 Гартуючи юнацтво
03.30 Студiя Зона ночi
03.35 Невiдома Україна
04.35 Олександр До-
вженко. Роздуми пiсля 
життя
04.55 Сходи до неба
05.15 Зона ночi

05.20 Т/с “Петя Непере-
вершений”
06.05 Т/с “Загубленi”
06.50, 07.10, 07.35, 08.40 
“Пiдйом”
06.55, 12.50, 14.50 Т/с 
“Друзi”
07.30, 08.30, 19.20, 00.55 
Погода
09.00 М/с “Велике 
мультиплiкацiйне шоу”
09.40 Х/ф “Пастка для 
батькiв 2”
11.25, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
13.30, 19.00, 00.30 
Репортер
13.35 М/с “Табiр Лазло”
13.55 М/с “Полiцейська 
академiя”
14.30, 15.50 Teen Time
14.35 Т/с “Як я по-

знайомився з вашою 
мамою-3”
15.55, 20.20 Т/с “Ра-
нетки”
16.55, 21.15 Т/с 
“Татусевi дочки”
18.35, 22.15 Т/с 
“Щасливi разом” (2)
19.15, 00.50 Спортре-
портер
23.20 Т/с “Живий до 
запитання” (2)
01.00 Служба розшуку 
дiтей
01.05 Х/ф “Критичний 
рiвень” (2)
02.25, 04.20 Студiя Зона 
ночi Культура
02.30 З полону на волю
02.45 Останнi лицарi
03.00 Драй Храму 
останнi сторiнки
03.30 Студiя Зона ночi
03.35 Невiдома Україна
04.25 I буде новий день
05.20 Зона ночi

05.55 Т/с “Кулагiн та 
Партнери” (1)
06.20 “Документаль-
ний детектив. Список 
кiллера”
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 “Пiрати ХХ 
столiття” (1)
11.45 “Нез’ясовно, але 
факт”
12.55 “Битва 
екстрасенсiв”
14.00 “Чужi помилки. 
Подвiйна гра”
16.00 “Моя правда. 
Михайло Круг: життя в 
стилi 90-х”(1)
17.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
18.10, 22.20 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)
19.10 “Зiркове життя. 
Публiчнi знеславлен-
ня!”
20.20 “Чужi помилки. 
“Санта-Барбара по-
херсонськи”
21.30 Т/с “Кулагiн i 
Партнери” (1)
23.20 “Моя правда. Дана 
Борисова”
00.25 “Вiкна-Спорт”
00.50 Х/ф “Вони билися 
за Батькiвщину” (1)
02.15 Х/ф “Пропажа 
свiдка” (1)

05.00, 05.35 
Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.40, 17.15, 19.20, 23.30, 
03.50 Спортивнi подiї
06.45, 17.20, 03.55 По-
года
06.50, 17.25, 03.00 Кри-
тична точка
07.25 Срiбний апельсин
08.00 Т/с “Слiд” (40 
с.) (1)
09.00, 04.00 Т/с “Безмов-

востями.
17.35 “Сага родiв”. Теле-
журнал.
18.00 Телеекспрес.
18.40 Пегас.
19.20, 01.15 “Дика Поль-
ща”. Тележурнал.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10, 01.10 Прогноз 
погоди.
21.45, 03.25 Тиждень 
Польщi.
22.15, 03.55 “Польща нас 
об’єднує”. Тележурнал.
23.05, 04.35 “Групи опо-
ру”. Д/ф.
23.55 “Зроби це”. Про-
грама сатири.
01.00 Сервiс- IНФО 
вечiр.
01.40 Зiрки Польського 
кабаре.
05.30 “Польськi 
пiдземелля. Про прима-
ри Бiлухи i прекрасної 
Галини”. Репортаж.
07.00 Завершення дня.

22.40, 05.45 Наш репор-
таж.
23.05, 04.25 “Спринт 
крiзь iсторiю з 
Премiсловом Бабiрзою”. 
Тележурнал.
23.30 “Сага родiв”. Теле-
журнал.
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-
день.
07.00 Завершення дня.

ний свiдок 2” (1)
10.10 Т/с “Диверсант. 
Кiнець вiйни” (5 с.) (1)
11.20 Т/с “Моя кохана 
вiдьма” (22 с.) (1)
12.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (176 с.) (1)
13.00 Т/с “Висяки - 2” 
(6 с.) (1)
14.00 Т/с “Слiд” (42,43 
с.) (1)
15.50, 02.10 Федераль-
ний суддя
18.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (177 с.) (1)
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Опергрупа” 
(6 с.) (1)
21.25 Т/с “Диверсант 2. 
Кiнець вiйни” (6,7 с.) (1)
23.50 Х/ф “Дикуни” (3)
04.45 Т/с “Моя кохана 
вiдьма” (13,14 с.) (1)

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”

17.50 Т/с “Татусевi 
дочки”
19.10 “Погода”
21.15 Т/с “Маргоша - 2” 
(2)
23.05 “Проспорт”
23.10, 03.05 Х/ф “Татусi”
01.35 “Документ”

(7 с.) (1)
14.00 Т/с “Слiд” (44,45 
с.) (1)
15.50, 02.10 Федераль-
ний суддя
18.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (178 с.) (1)
19.25 Футбол. Кубок 
України. 1/4 фiналу. 
“Шахтар” (Донецьк) - 
“Динамо” (Київ)
21.25 Т/с “Диверсант 2. 
Кiнець вiйни” (8,9 с.) (1)
23.30 Х/ф “Куленепро-
бивний” (2)
01.30 Т/с “Скажена” (9 
с.) (1)
04.45 Т/с “Моя кохана 
вiдьма” (15,16 с.) (1)

06.00, 03.20 “Неймовiрнi 
подорожi”.
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”. (1)
11.00, 19.00 Т/с 
“Кармелiта. Циганська 
пристрасть” (1)
12.10 “Знак якостi”. 
Овочеве асортi
12.50 Т/с “Сiмейнi 
таємницi” (1)
13.50 Д/п “В.Iвасюк. 
Iдеальне вбивство”
14.55 Т/с “У колi першо-
му” (1)
15.55 “Ключовий 
момент”.
16.55 “Зрозумiти. Про-
бачити”
18.15, 04.10 “Судовi 
справи”.
20.00, 01.55 
“Подробицi”.
21.30 Т/с “Блуднi дiти”.
23.40 Док проект “По-
чати спочатку: Сповiдь 
дружин олiгархiв”
00.55, 05.00 Д/п 
“Повiтрянi бої”
02.30 Телевiзiйна служ-
ба розшуку дiтей
02.35 Т/с “Двiчi в життi” 
(1)
05.45 “Уроки тiтоньки 
Сови”

Х/ф (2)
03.55 “Крутi перцi”. Т/с
04.30 “Трафiк”. Т/с
05.15 “Офiс-2”. Т/с

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 

18.45 Факти. Вечiр
19.15, 23.10 
Надзвичайнi новини
00.00 Факти. Пiдсумок 
дня
00.15 Неймовiрна 
колекцiя мiстера Рiплi
01.30 “Iнферно”. Х/ф (2)
03.30 “Крутi перцi”. Т/с
04.55 “Трафiк”. Т/с

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
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06.00 Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.40, 17.15, 19.20, 03.50 
Спортивнi подiї
06.45, 17.20, 03.55 По-
года
06.50, 17.25, 03.00 Кри-
тична точка
07.25 Срiбний апельсин
08.00 Т/с “Слiд” (43 
с.) (1)
09.00 Т/с “Безмовний 
свiдок 2” (1)
10.10 Т/с “Диверсант. 
Кiнець вiйни” (8 с.) (1)
11.20 Т/с “Моя кохана 
вiдьма” (25 с.) (1)
12.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (179 с.) (1)
13.00 Т/с “Висяки - 2” 
(9 с.) (1)
14.00 Т/с “Слiд” (48,49 
с.) (1)
15.50, 02.10 Федераль-
ний суддя
18.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (180 с.) (1)
19.25 Х/ф “Гувернант-
ка” (1)
21.30 Шустер Live
01.30 Т/с “Скажена” (11 
с.) (1)

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Великий виграш”.
09.00, 14.00 “Сабрiна - 
юна вiдьма”.
10.00, 18.00 “Свiт очима 
сiмейства Поганих”.
11.00 “Далеко вiд но-
силок”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме 
життя”.
13.00 “Приймальна 
родина”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Приймальний 
спокiй”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
21.00 “С.S.I.”.
22.00 “Експедицiя на 
Марс”, н/ф драма, США, 
2000. Їх полсали рятува-
ти попередню.
00.25 “Ембер Фрей: 
свiдок звинувачення”, 
драма, США, 2005. 
Вона дiзналася страшнi 
речi про свого нового 
коханця.
02.15 Нагорода гаран-
тується.
03.15 Таємницi долi.

05.50 Т/с “Кулагiн та 
Партнери” (1)
06.20 “Документальний 
детектив. За крок до 
смертi”
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 “Смугастий 
рейс” (1)
11.45 “Нез’ясовно, але 
факт”
13.00 “Битва 
екстрасенсiв”
14.00 “Чужi помилки. 
“Санта-Барбара по-
херсонськи”
16.00 “Моя правда. Дана 
Борисова”
17.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
18.10, 22.20 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)
19.10 “Моя правда. Ве-
лика та Жахлива Фаїна 
Раневська”
20.10 “Чужi помилки. 
Помста за сина”
21.30 Т/с “Кулагiн i 
Партнери” (1)
23.20 “Моя правда. 
Таїсiя Повалiй: без 
гламура”
00.20 “Вiкна-Спорт”
00.45 Х/ф “Вони билися 
за Батькiвщину” (1)
02.10 Х/ф “Попереднiй 
розслiд” (1)

05.55, 07.40, 08.40, 01.20, 
03.40 Погода
06.00, 03.10 Факти
06.15, 07.50 Дiловi факти
06.25 300 сек/год
06.30 Свiтанок. 
07.45 Факти. Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 
01.15 Спорт
08.05 Анекдоти по-
українськи
08.35 300 сек/час
08.45 Факты. Утро
09.00, 17.35 “Таємницi 
слiдства”. Т/с
10.05 “Смак”.
11.40 “Солдати”. Т/с
12.45 Факти. День
13.00 “Мисливцi за 
старовиною”. Т/с
14.00, 19.55 “Вулицi роз-
битих лiхтарiв-9”. Т/с
15.05, 21.00 “Десантура”. 
Т/с
16.25, 22.05 “Сiмнадцять 
миттєвостей весни”. Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 23.15 Надзвичайнi 
новини
00.00 Факти. Пiдсумок 
дня

06.00, 05.35 
Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.40, 17.15, 19.20, 03.50 
Спортивнi подiї
06.45, 17.20, 03.55 По-
года
06.50, 17.25, 03.00 Кри-
тична точка
07.25 Срiбний апельсин
08.00 Т/с “Слiд” (42 
с.) (1)
09.00, 04.00 Т/с “Безмов-
ний свiдок 2” (1)
10.10 Т/с “Диверсант. 
Кiнець вiйни” (7 с.) (1)
11.20 Т/с “Моя кохана 
вiдьма” (24 с.) (1)
12.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (178 с.) (1)
13.00 Т/с “Висяки - 2” 
(8 с.) (1)
14.00 Т/с “Слiд” (46,47 
с.) (1)

07.30 Телемагазин.
08.00 “Цвинтарне мис-
тецтво”.
08.35 Мультсерiал.
09.10, 21.05 “Кольори 
щастя”.
09.45 Питання на 
снiданок.
11.55 “Гiльйотина”.
12.30 “Я мислю...”.
13.45 “Морське чудо-
висько”.
14.40 “Каракас” - 
мультфiльм.
15.00 “Дочки Маклеода”.
15.50 Недiльний вечiр.
16.50 “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 Хоральна музика.

14.35 Т/с “Як я по-
знайомився з вашою 
мамою-3”
15.55 Т/с “Ранетки”
16.50 Т/с “Татусевi 
дочки”
18.35 Т/с “Щасливi 
разом” (2)
19.15, 01.20 Спортре-
портер
20.25 Х/ф “Бiй з 
тiнню-2”
23.20 Скетч-шоу “Файна 
Юкрайна”
00.05 Камедi-клаб Росiя
01.30 Х/ф “Мрiяти не 
шкiдливо” (2)
02.50 Студiя Зона ночi 
Культура
02.55 Козак душа 
правдива
03.10 Козацькi могили
03.25 Пам’ятай про 
життя
03.40 Студiя Зона ночi
03.45 Невiдома Україна
05.20 Пристрастi на-
вколо символiки
05.40 Зона ночi

13.45 М/с “Полiцейська 
академiя”
14.20, 15.45 Teen Time
14.25 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”
18.35, 22.15 Т/с 
“Щасливi разом” (2)
19.15, 00.50 Спортре-
портер
23.20 Т/с “Живий до 
запитання” (2)
01.00 Служба розшуку 
дiтей
01.05 Х/ф “Мiсяць над 
Парадором”
02.40, 04.10 Студiя Зона 
ночi Культура
02.45 Хто гоїв рани 
козакам?
03.00 Благодiйна меди-
цина
03.10 Студiя Зона ночi
03.15 Невiдома Україна
04.15 Кузня неiмущих
04.45 Роздорiжжя
04.55 Термiнал
05.15 Зона ночi

06.00, 03.50 “Неймовiрнi 
подорожi”.
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-3”
10.05 Т/с “Обручка”. (1)
11.05 Т/с “Кармелiта. Ци-
ганська пристрасть” (1)
12.10 “Знак якостi”. Мед 
бджолиний натуральний.
12.50 Т/с “Сiмейнi 
таємницi” (1)
13.50 Д/п “Всесвiтнiй по-
топ як передчуття”
14.55 Т/с “У колi першо-
му” (1)
15.55 “Ключовий момент”.
16.55 “Зрозумiти. Про-
бачити”
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська пристрасть”.
20.00, 02.30 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика”
00.15 Х/ф “8 мiльйонiв 
способiв умерти”. (2)
03.05 Т/с “Двiчi в життi” 
(1)
04.45 “Судовi справи”
05.25 “Знак якостi”.
06.05 “Уроки тiтоньки 
Сови”

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 Український тиж-
день моди
03.05 Т/с “Стеж за 
мною” (1)
03.50 ПроРегбi
04.05 “Надвечiр’я” з Т. 
Щербатюк
04.30 Життя триває...
04.55 Легко бути 
жiнкою
05.50 Служба розшуку 
дiтей

05.55 Служба розшуку 
дiтей
06.00, 07.40, 08.40, 00.40, 
03.15 Погода
06.05, 02.45 Факти
06.20, 07.50 Дiловi 
факти
06.30 300 сек/год
06.35 Свiтанок. 
07.45 Факти. Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 19.15, 
23.45 Спорт
08.05 Анекдоти по-
українськи
08.35 300 сек/час
08.45 Факты. Утро
09.00 “Таємницi 
слiдства”. Т/с
10.05 “Смак”.
11.40 “Солдати”. Т/с
12.45 Факти. День
13.05 “Мисливцi за 
старовиною”. Т/с
14.05, 20.00 “Вулицi роз-
битих лiхтарiв-9”. Т/с
15.10 “Десантура”. Т/с
16.30 “Солдати форту-
ни”. Х/ф
18.45 Факти. Вечiр
19.10 Добрi новини
19.30, 00.45 
Надзвичайнi новини
21.05 Максимум в 
Українi

TV

07.00, 09.35 “Кава або 
чай?”. 
09.45 Розмова Одиницi.
10.00, 18.15 “Будиль-
ник”.
10.25 Майстри гола.
10.45, 17.00 “Рай”. Теле-
журнал.
11.10 “Зроблено в 
Польщi”. Телетурнiр.
11.35, 18.55 “Форма i 
змiст”. Тележурнал.
12.05, 19.25, 01.18 “Вай-
рак на троп. Зубр - цар 
пущi.”. Репортаж.
12.30, 19.50, 01.50 “Буди-
нок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.10, 21.20, 03.05 
“Клан”. Т/с.
13.35 Тиждень Польщi.
14.05 “Польща нас 
об’єднує”. Тележурнал.
14.20 “Кольори щастя”. 
Т/с.
14.50, 23.15, 04.55 “Гру-
пи опiру”. Д/ф.
15.40, “Лабораторiя XXI 
столiття”. Тележурнал.
16.00 00.30, 06.15 
“Бронiслав Вiлдстейн 
представляє”. Токшоу.
16.35 “Навколо дорогi”. 
Тележурнал
17.30 “Подорож Макло-
вича”. Тележурнал.
18.00 Телеекспрес. 
18.40 “Казкар, або В 
свiтi дитячої книги”. 
Тележурнал.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.

П'ятниця, 
30 жовтня

06.00 Програма передач
06.01, 23.30, 04.30 “Час-
Тайм”
06.15, 00.15, 03.10, 05.10 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 18.25, 22.50, 
00.25, 04.25 “Погода на 
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.40, 23.20, 05.20 
“Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 
17.50, 23.50, 03.20, 04.55 
“Погода в Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 

07.00 “Кава або чай?”. 
09.45 Розмова Одиницi.
10.00, 18.15 “Кошлатi i 
з плямами”. Програма 
для дiтей.
10.10, 18.20 “Для чого? 
Чому? Як?”. Тележурнал.
10.25 “Два свiти”. Т/с.
10.50, 01.20 Невiдкритi 
скарби.
11.15, 19.05, 06.35 
“Культура без меж”. 
Репортаж.
11.40 “Шанс на успiх”. 
Концерт.
12.30, 19.45, 01.50 “Буди-
нок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.10, 21.20, 03.05 
“Клан”. Т/с.
13.35 Не з далека, а з 
близька.
14.15, 19.25, 03.25 
Супутниковi хiти.
14.35 “Окупований 
театр”. Д/ф.
15.05 Люблю тебе, 
Польща.
16.25 Тележурнал 
репортерiв Експреса.
17.15 “Костьол, що 
об’єднує”. Репортаж.
17.35 “Поморськi 
пейзажi”. 
18.00 Телеекспрес.
18.35 “Афiша”. 
Культурологiчний теле-
журнал.
20.10, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10, 01.15 Прогноз 
погоди.
21.40 Вiдеотека дорос-
лої людини.
22.10, 03.40 “I в горi, i в 
радостi”. Т/с. 
23.05, 04.35 “Ода до 
радостi”. Х/ф. Польща, 
2005г.
01.05 Сервiс- IНФО 
вечiр.
06.25 Зiрки польського 
кабаре.
07.00 Завершення дня.

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.
10.15 “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-
ника”.
14.05, 18.35 “Клан”.
14.40, 19.30 Угадай 
мелодiю.
15.10 Власними очима.
16.10 “Батько Матеуш”.
17.05 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Прицiл”.
20.00 Вечiрка.
21.25 “Обладунки бога” 
23.00 “Легенда про 
Шукача”.
23.55 “Пiтьма” - Iспанiя, 
2008.
01.45 “Дама з 
камелiями”. (2)

11.55 Колесо удачi.
12.30 “Я мислю...”.
15.10 “Дочки Маклеода”.
16.00 “Де хлопцi... 
де дiвчата минулих 
рокiв...”.
16.55 “Екзамен з життя”.
17.50 Вiдеотека дорос-
лого.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 “Люблю кiно”.
19.30 Кабаре
20.00 Загадкова блон-
динка.
21.05 “I в горi, i в 
радостi”.
22.10 Вiкторина.
23.45 Панорама.
00.25 “Повiтряний мiст”. 
(2)
02.10 “Дикий острiв”

Четвер,
29 жовтня

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”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Рестораннi 
новини”

юна вiдьма”
10.00, 18.00 “Свiт очима 
сiмейства Поганих”.
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 “Приймальна 
родина”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Приймальний 
спокiй”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 “Втручання”.
21.00 “Cводник”.
01.45 “Вся ця метушня”, 
драма, США.
04.00 Таємницi долi.

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” (1)
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 дитячої 
творчостi “Змiнимо свiт 
на краще!”
16.40 Iндиго
17.15 Т/с “Стеж за 
мною” (1)
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” 10 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 Прем’єра. Д/ф 
“Кобза” ч. 2
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 Український тиж-
день моди
03.45 Громадська варта
04.00 Д/с “Загадки 
археологiї” 10 серiя
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” (1)
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 Мультфiльм “Каз-
ка тайги”
16.25 Пазли
17.15 Т/с “Стеж за 
мною” (1)
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

06.10 “Служба розшуку 
дiтей”
06.15 Т/с “Циганське 
серце
06.55, 07.35, 08.05 
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 16.30, 
19.30, 22.40, 02.25 ТСН: 
“Телевiзiйна Cлужба 
Новин”
07.05 М/с “Назад до 
майбутнього”
09.05, 19.15 “ТСН. 
Варта”
09.50, 17.50 Т/с 
“Татусевi дочки”
10.55, 20.15 Т/с “Крем”
12.10 Т/с “Некраса по-
американськи”
13.10, 05.00 Т/с “Район 
Беверлi-Гiллз”
14.10 Т/с “Район Мел-
роуз”
15.15 Т/с “Всi жiнки - 
вiдьми”
16.50 Т/с “Не родись 
вродлива”
19.10 “Погода”
21.15 Т/с “Маргоша - 2” 
(2)
23.05 “Проспорт”
23.10, 02.55 Х/ф 
“Лiворуч вiд лiфта”
01.25 “Документ”
04.20 Т/с “Циганське 
серце”
05.45 Кулiнарне шоу 
“Смакуємо”

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 
Cлужба Новин”
07.05 М/с “Назад до 
майбутнього”
09.05, 19.15 “ТСН. 
Варта”
09.50, 17.50 Т/с 
“Татусевi дочки”
10.55, 20.15 Т/с “Крем”
12.10 Т/с “Некраса по-
американськи”
13.10, 05.30 Т/с “Район 
Беверлi-Гiллз”
14.10 Т/с “Район Мел-
роуз”
15.15 Т/с “Всi жiнки - 
вiдьми”
16.50 Т/с “Не родись 
вродлива”
19.10 “Погода”
21.20 Х/ф “Вовкодав” 
(2)
00.25 “Наша Russia”
01.10 Х/ф “Сукiякi Вес-
терн Джанго” (3)

06.00, 03.20 “Неймовiрнi 
подорожi”.
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”. (1)
11.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська пристрасть” 
(1)
12.10 “Знак якостi”. По-
взунки
12.50 Т/с “Сiмейнi 
таємницi” (1)
13.50 Д/п “Сповiдь 
дружин олiгархiв”
14.55 Т/с “У колi першо-
му” (1)
15.55 “Ключовий 
момент”.
16.55 “Зрозумiти. Про-
бачити”
18.15, 04.10 “Судовi 
справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. 
Циганська пристрасть”.
20.00, 01.55 
“Подробицi”.
21.30 Т/с “Блуднi дiти”.
23.35 Д/п “Всесвiтнiй 
потоп як передчуття”
00.50 Д/п “Загибель 
людини-ведмедя”.
02.30 Телевiзiйна служ-
ба розшуку дiтей
02.35 Т/с “Двiчi в життi” 
(1)
05.00 “Знак якостi”
05.40 “Уроки тiтоньки 
Сови”

05.20 Т/с “Петя Непере-
вершений”
06.05 Т/с “Загубленi”
06.50, 07.10, 07.35, 08.40 
“Пiдйом”
06.55, 12.50, 14.40 Т/с 
“Друзi”
07.30, 08.30, 19.20, 00.55 
Погода
09.00, 13.35 М/с “Велике 
мультиплiкацiйне шоу”
09.30 Х/ф “Викупити 
Кинга”
11.30, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
13.30, 19.00, 00.30 
Репортер

05.15 Т/с “Петя Непере-
вершений”
06.00 Служба розшуку 
дiтей
06.05 Т/с “Загубленi”
06.50, 07.10, 07.35, 08.40 
“Пiдйом”
06.55, 12.40, 14.50 Т/с 
“Друзi”
07.30, 08.30, 19.20, 01.25 
Погода
09.00 М/с “Велике 
мультиплiкацiйне шоу”
09.30 Х/ф “Нескiнченна 
iсторiя-2”
11.20, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
13.30, 19.00, 01.00 
Репортер
13.35 М/с “Табiр Лазло”
13.55 М/с “Полiцейська 
академiя”
14.30, 15.50 Teen Time

21.50 Ти не повiриш!
22.45 Голi та смiшнi
23.55 Автопарк.
01.20 “Мрець”. Х/ф (2)
03.20 “Крутi перцi”. Т/с
04.35 “Трафiк”. Т/с
05.25 “Офiс-2”. Т/с

06.00 Програма передач
06.01, 23.40, 04.30 “Час-
Тайм”
06.15, 00.15, 03.10, 05.10 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 18.25, 00.25, 04.25 
“Погода на курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 20.20, 05.20 
“Бiзнес-час”

05.50 Т/с “Кулагiн та 
Партнери” (1)
06.20 “Документальний 
детектив. В лiжку з 
убивцею”
06.50, 08.00, 17.45, 22.00 
“Вiкна-Новини”
06.55, 08.10 “Бiзнес”
07.00 Т/с “Вона написа-
ла убивство” (1)
08.15, 00.30 
“ВусоЛапоХвiст”
09.30 Х/ф “Чорна 
стрiла” (1)
11.50 Х/ф “Пригоди 
Квентiна Дорварда - 
стрiльця королiвської 
гвардiї” (1)
13.50 Х/ф “Вогнем i 
мечем” (1)
18.00 Х/ф “Весiлля у 
Малинiвцi” (1)
20.00 Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi! - 2”
22.25 Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi! - 2” Пiдсумки голо-
сування
01.10 “Вiкна - Спорт”
01.25 Х/ф “Бережiть 
чоловiкiв” (1)
02.40 Х/ф “Великий 
атракцiон” (1)

10.00 Для дiтей.
10.30 Мультсерiал.
11.00 “Фантагиро”.
11.30 Телемагазин.
12.05 Чотири рятуваль-
них кола.
12.25 “Звiрi в небезпецi”.
13.10 Агробiзнес.
13.20 Європа без гра-
ниць.
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, 21.25 “Лондонцi”.
17.05 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Прицiл”.
20.00 Вечiрка.
22.20 Справа для ре-
портера.
23.05 “Зниклi”.
23.50 Зрештою.
00.30 “Партнери в дiї” - 
бойовик, Канада, 2002. 
Без допомоги хлопчика 
вiн би загинув.
02.15 “Про англiйця, 
що зiйшов на пагорб, а 
спустився з гори”

21.10, 01.15 Прогноз 
погоди.
21.40, 03.25 Не з далека, 
а з близька.
22.25, 04.10 “Пiтбуль”. 
Т/с.
23.10, 04.55 Тележурнал 
репортерiв Експреса.
00.05, 05.50 “Окупова-
ний театр”. Д/ф.
01.05 Сервiс- IНФО 
вечiр.
01.35 “Спосiб бути здо-
ровим”.
06.45 “Конспект - Ольга 
Лiпiцька. Телебачення 
було моїм будинком”. 
Документальний цикл.
07.00 Завершення дня.

15.50, 02.10 Федераль-
ний суддя
18.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (179 с.) (1)
19.30 Шустер Live
20.20 Т/с “Опергрупа” 
(7 с.) (1)
21.25 Т/с “Диверсант 
2. Кiнець вiйни” (закл. 
с.) (1)
22.30 Ток-шоу “Готовий 
вiдповiдати!”
23.30 Рикошет
00.30 “Зiрка покеру”
01.30 Т/с “Скажена” (10 
с.) (1)
04.45 Т/с “Моя кохана 
вiдьма” (17,18 с.) (1)

00.15 Неймовiрна 
колекцiя мiстера Рiплi
01.30 “Бiлий палац”. 
Х/ф (2)
03.45 “Крутi перцi”. Т/с
04.25 “Трафiк”. Т/с
05.15 “Офiс-2”. Т/с

03.50 “Святвечiр” У 
палацi “Україна”

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”.

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 Ток-шоу “Я так 
думаю з Анною Без-
улик”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Нi пуху, нi пера!”
02.30, 05.30 “Особливо 
небезпечно”

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Великий виграш”.
09.00, 14.00 “Сабрiна - 

06.50 Телемагазин.
07.25 “Урятувати 
Гавайськi острови”.
08.20 Мультсерiали.
09.10 “Кольори щастя”.
09.45 Питання на 
снiданок.

"ВОВКОДАВ"
21.20 

Режисер: Микола 
Лебедєв

У ролях: Оксана 
Акiншина, Олександр 
Домогаров, Олек-
сандр Бухаров, Iгор 
Петренко, Росiя, 2006

Вiн був прирече-
ний, але вижив, щоб 
помститися за ви-
нищення свого роду. 
Останнiй чоловiк з 
племенi Сiрих Псiв 
став могутнiм во-
їном Вовкодавом. 
Уникнувши смертi 
у пiдземних копаль-
нях, Вовкодав виру-
шає у путь разом зi 
своїм супутником, 
Рваним Крилом. 
Вовкодав одержи-
мий бажанням  по-
карати Людожера, 
який винищив сели-
ще Сiрих Псiв.
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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” (Микола 
Лисенко, ч.1)
15.30 “Мотор-ТБ”
16.20 “Фактор безпеки”
17.10 “Передмiстя”
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 “Медовi роки”.
13.45 “Зачарованi”.
14.45 Формула 1.
16.20 “Мiстер Квасо-
лина”.
16.45 “Анатомiя Мередiт 
Грей”.
18.45 “Книга рекордiв 
Гiннесса”.

05.45 Х/ф “Зломщики”
07.45 Церква Христова
08.00 Запитаєте в 
доктора
08.40 Живчик старти
09.05 Даєш молодь
09.35 Х/ф “Бiй з 
тiнню-2”
12.30 Клiпси
12.55 Шоуманiя
13.35 Ексклюзив
14.15 Аналiз кровi
15.00 Зорянi драми
16.05 Info-шок
17.05 Iнтуїцiя
18.20 Т/с “Татусевi 
дочки”
20.00 Фабрика зiрок-3. 
Концерт
22.35 Ток-шоу “Фабрика 
зiрок-3. Ще не все”
23.05 Скетч-шоу “Файна 
Юкрайна”
23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф “Марго на 
весiллi” (2)
02.15 Студiя Зона ночi 
Культура
02.20 Школа 
спектралiзму
02.45 Учитель, перед 
iменем твоїм
03.05, 04.05 Студiя Зона 
ночi
03.10, 04.10 Невiдома 
Україна
03.35 Справа про 
воз’єднання
04.50 Зона ночi

12.45 Факти. Свiт
12.55 Спорт
13.00 Наша Russia
13.40 
Прожекторперiсхiлтон
14.10 Велика рiзниця
15.35 Анекдоти по-
українськи
15.55 Українцi Афiгеннi
16.15 “Янгол помсти”. 
Х/ф
18.45 Факти тижня
19.25 Країна має знати.
19.55 “Наскрiзнi по-
ранення”. Х/ф
22.00 “Той, хто гасить 
свiтло”. Х/ф (2)
23.55 “Мiсто на 
кордонi”. Х/ф (2)
02.10 Iнтерактив: Тиж-
невик
02.25 Всi феї мають 
секрети
03.20 “Повелитель 
калюж”. Х/ф

Субота, 
31 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-
ський час”
06.40, 11.20, 15.30 “Звер-
ни увагу з Тетяною 

07.00, 07.20, 07.45, 
08.05, 08.30 “Будинок 
парафiяльного свяще-
ника”. Т/с.
09.00 Вiдлуння пано-
рами.
09.35 “Пан доктор”. Ме-
дичний тележурнал.
09.50, 00.40 “На вiкенд”. 
Тележурнал.
10.05 “Прикордон-
ний кур’єр”. Цикл 
репортажiв.
10.30 “Рюкзак повний 
пригод”. Т/с.
10.55, 23.50 “Немiн, 
Урбаняк, Каролак на 
Джазовому фестивалi в 
1986 роцi”. Концерт.
11.30 “Дика Польща”. 
Д/с.
11.55, 04.55 

06.35 “Двi сторони 
медалi”.
07.25, 04.35 Телемага-
зин.
07.45 Кулiнарний 
журнал.
08.00 Здрастуй субото.
08.30 Рiк у саду.
09.00, 14.00, 20.30 
Новини.
09.10, 21.00 Погода.
09.15 Кухня.
09.40 “Сьоме 
пiднебiння”.
10.30 Зерно.
11.05 Мультсерiали 
студiї Диснея.
13.30 Пегас.
14.20 “Тварини свiту”.
15.00 “Чоловiк твого 
життя” - комедiя, 
Францiя-Бельгiя-
Швейцарiя, 2006. Ки-
нути все та поїхати за 
улюбленим до Африки?
16.55 “Космiчнi 
зiткнення” - док.серiал.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Сестри” - серiал, 
РП.
19.15 “Готовi до весiлля”. 
Розважальна програма.
20.00 Вечiрка. “Чип i 
Дейл”.
21.20 Роберт Редфорд 
i Бред Пiтт у бойо-
вику “Шпигунська 
гра” - Великобританiя-
Францiя-Японiя, 
2001. Здати агента 
заради полiтичної 
коньюнктуры?.
23.40 Пiрс Броснан 
i Олександра Пол 

05.50 Луна Панорами.
06.25 Для iнвалiдiв.
06.50 “Свiт за Биндi”.
07.20 Поезiя з’єднує 
людей.
07.30 “Мостовяки”.
08.25 “Кольори щастя”.
09.55 “Сорокалiтнiй”.
11.00 У рiчницю 
Реформацiї.
12.35 “Вжик!” - 
комедiя, США, 2000. 
Подивився собачка 
фiльм “Один вдома” i 
багато чого навчився... 
14.25 “Златопольськi”.
15.00 Сiмейний турнiр.
15.35 “Псевдонiм “На-
тхненник” - док.фiльм.
16.40 Час честi.
17.35 “Богослужiння iз 
ксьондзом Єжи” - док.
фiльм.
18.20 Слово на недiлю.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 “Танцюристи”.
20.05 Кросни.
21.05 Кабаре.
22.00 Каспер ван 
Дьєн у трилерi 
“Розплавлювання: 
Днi руйнуван-
ня” - США, 2006. 
Пiсля необдуманих 
експериментiв бур-
жуазних псевдовче-
них Земля зiйшла з 
орбiти й наближа-
ється до Сонця.
23.45 Панорама.
00.25 “Екiпаж” - 
трилер, США, 1994. 
Прогулянка на яхтi 
стала небезпечною 
пригодою.
02.05 “Рим” - серiал, 
США.
03.10 “Юлiя йде 
додому” - драма, РП-
Канада-ФРН, 2002. 
Росiйський цiлитель 
рятує її сина.

Рамус”
06.45, 11.30 “Автопiлот-
тест”
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.00, 23.00, 04.00 
“Час новин”
07.15, 09.20, 12.20, 14.15, 
16.20, 17.20, 21.45, 23.50, 
03.20, 04.55 “Погода в 
Українi”
07.35, 08.50, 22.40, 23.20, 
05.20 “Бiзнес-час”
07.50 “Новобудова”
08.10, 19.20, 21.50, 02.20, 
04.15 “Тема тижня”
08.30 “Бiстро-ТБ”
09.25 “Своїми очима”
09.40 “Улюблена ро-
бота” 
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” (Микола 
Лисенко, ч.1)
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, 
1 листопада

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Виробництво 
Мiкки Мауса”.
08.45 “Стрибучi ведме-
дики”.

06.05, 07.50 Погода
06.10 Факти
06.40 Автопарк.
07.10 Максимум в 
Українi
07.55 Добрi новини
08.00 “Солдати форту-
ни”. Х/ф
10.25 Анекдоти по-
українськи
11.05 Українцi Афiгеннi
11.30 Квартирне пи-
тання
12.45 Факти. День
12.55, 18.55 Спорт
13.00 “Вулицi розбитих 
лiхтарiв-9”. Т/с
14.05 “Деккер-
дальнобiйник”. Х/ф
16.15 “Близнюки”. Х/ф
18.45 Факти. Пiдсумок 
дня
19.00 “Машина часу”. 
Х/ф

06.00 Ранкова молитва
06.05 Шлях до святинi 
“Усипальниця гетьмана 
Розумовського”
06.15 Крок до зiрок
06.45 Золота десятка 
М.Поплавського-1 
частина
08.10 Наркоманiя 
вилiковна
08.35 Здоров’я
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05 Погода
09.10 Прес-анонс
09.20 Доки батьки 
сплять
10.00 Iгри Чемпiонiв
10.55 Молодiжно-
розважальний проект 
“3108”
11.30 Погода
11.40 Хто в домi хазяїн?
12.10 Експерти дозвiлля
12.45 Вихiднi по-
українськи
13.10 Темний силует
13.55 Погода
14.05 Парламент
15.25 Погода
15.35 Прем’єра. Спад-
щина Андрея Шептиць-
кого
16.45 Прем’єра. Д/ф 
“Сад надiї А.Гайдамаки”
17.25 Кiно.ua
18.00 Погода
18.15 Всеукраїнська 
премiя “Жiнка третього 
тисячолiття”. Церемонiя 
нагородження
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 DW.Новини 
Європи
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв скарбiв”
01.20 Український тиж-
день моди
03.00 Служба розшуку 
дiтей
03.10 “Попередження” з 
М. Вереснем

06.00 Ранкова молитва
06.05 Шлях до 
святинi “Мила серцю 
Лiвадiя”-1,2 та 3 час-
тина
06.45 Дитячий теле-
журнал “Корпорацiя 
Сiмба”
07.00 Свiт православ’я
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
12.00 Тетяна Цимбал 
представляє: “Лiнiя 
долi”
12.30 Здоров’я
13.25 Погода
13.35 Телевiзiйний 
журнал “Околиця”
14.05 Аудiєнцiя
14.35 Благовiсник
15.00 Погода
15.15 Футбол. Лiга 
чемпiонiв. Журнал
15.55 Футбол. 
Чемпiонат України. 
Прем’єр-лiга. “Таврiя” 
(Сiмферополь) 
- “Днiпро” 
(Днiпропетровськ)
18.00 Дiловий свiт. 
Тиждень
18.40 Фестиваль 
мистецтв України. 
Севастополь
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. Х/ф “Дерсу 
Узала” (1)
03.40 Служба розшуку 
дiтей
03.45 Фестиваль 
мистецтв України. 
Вiнницька область
05.50 Служба розшуку 
дiтей

06.15 “Лiтаючий буди-
нок”
06.45 “Без табу з Оль-
гою Герасим’юк”
07.50 “Свiтське життя”
09.05 “Хто там?”
10.20 М/с “Чiп та Дейл 
поспiшають на допо-
могу”
11.25 М/ф “Титан: пiсля 
загибелi землi”
13.20 Х/ф “Турборейн-
джери”
15.30 “Шiсть кадрiв”
15.45 Х/ф “Переполох у 
школi”
17.40 Гумор-шоу “Я 
люблю Україну”
19.30 ТСН: “Телевiзiйна 
Cлужба Новин”
20.00 “Танцюю для 
тебе - 3”
23.10 Х/ф “Осiнь у Нью-
Йорку” (2)
01.40 “Наша Russia”
02.05 Х/ф “Вовкодав” 
(2)
04.20 Х/ф “Сукiякi Вес-
терн Джанго” (3)

06.00 “Лiтаючий буди-
нок”
06.50 М/ф “Титан: пiсля 
загибелi землi”
09.05 Лотерея “Лото-
забава”
10.20 М/с “Чiп та Дейл 
поспiшають на допо-
могу”
11.10 “Караоке на 
майданi”
12.10 Кулiнарне шоу 
“Смакуємо”
12.55 “Шiсть кадрiв”
13.45 “Танцюю для 
тебе - 3”
17.00 Х/ф “Артистка”
19.30 “ТСН-тиждень з 
Аллою Мазур”
20.15 Гумор-шоу “Я 
люблю Україну”
22.00 “Свiтське життя”
23.05 Х/ф “Зйомки в 
Палермо” (2)
01.45 Х/ф “Осiнь у Нью-
Йорку” (2)
03.25 “Концерт 
Н.Могилевської “Цей 
танець”
05.10 М/ф “Як жiнки 
чоловiкiв продавали”
05.20 Х/ф “Турборейн-
джери”

06.20, 02.15 Д/п “Живий 
рай”.
07.15 “Велика полiтика”
09.50 “Формула любовi”. 
О. Сумська.
10.50 “У Городку”. 
Дайджест.
11.25 “Городок”
12.00 Х/ф “Термiново в 
номер”.
16.00, 20.30 Фiнальний 
гала-концерт “Мiсце 
зустрiчi”
17.50 Т/с “Сьомiн”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 Х/ф “Золото Коль-
джата”. (1)
00.15 “Подробицi”
00.55 “Формула любовi”.
01.50 “Знак якостi”
03.00 “Ключовий 
момент”
04.30 М/с “Пригоди 
Гiпермена” (1)
05.40 “Уроки тiтоньки 
Сови”

на помилування”.(1)
20.00, 01.30 
“Подробицi”.
22.55 Х/ф “Престиж” (2)
03.10 “Позаочi”.
04.00 “Ключовий 
момент”.
04.40 М/с “Пригоди 
Гiпермена” (1)
05.30 “Уроки тiтоньки 
Сови”.

05.35 Х/ф “Лабети”
07.00 Х/ф “Вiллоу”
09.35 Будинок закритий 
на ремонт
10.25 Зорянi драми
11.10 Iнтуїцiя
12.10 Info-шок
13.25 Формула драйву
13.50 Скетч-шоу “Файна 
Юкрайна”
14.35 Дольчевита Капут
15.15 Т/с “Моя прекрас-
на нянька”
15.45 Фабрика зiрок-3. 
Концерт
18.10 Фабрика зiрок-3. 
Пiдготовка до гала-
концерту
19.20 Х/ф “Пiрати 
Карибського моря. 
Скриня мерця” (2)
22.25 Хто проти блон-
динок?
23.35 Спортрепортер
23.40 Х/ф “Пляж” (2)
02.10, 04.55 Студiя Зона 
ночi Культура
02.15 Казимир Великий, 
або Малевич селян-
ський
02.45 Перемога над 
сонцем. Епiлог
03.10 Студiя Зона ночi
03.15 Невiдома Україна
05.00 Кiноальманах 
“Культурна спадщина”
05.25 Дiйовi особи
05.45 Зона ночi

21.00 Наша Russia
21.45 Велика рiзниця
22.50 
Прожекторперiсхiлтон
23.35 Голi та смiшнi
00.00 “День воїна”. Х/ф 
(2)
02.00 “Померти знову”. 
Х/ф (2)
03.50 “Крутi перцi”. 
Х/ф (2)
05.20 “Трафiк”. Т/с

05.45 “Нашi улюбленi 
мультфiльми: Лiкар 
Айболiт” (1)
07.00 “Вечори на хуторi 
бiля Диканьки” Мюзiкл 
(1)
09.00 “Їмо вдома”
10.10 “ВусоЛапоХвiст”
10.50 Концерт М. Здо-
рнова “Третє вухо”
11.45 Х/ф “Мiльйон 
рокiв до нашої ери” (1)
13.50 Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi! - 2”
16.00 Нацiональне 
талант-шоу “Танцюють 
всi! - 2” Пiдсумки голо-
сування
18.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
19.00 Х/ф “Весiлля у 
Малинiвцi” (1)
21.00 “Весiлля у 
Малинiвцi” Невiдома 
версiя
22.00 “Моя правда. Ве-
лика та Жахлива Фаїна 
Раневська”
23.00 “Зiркове життя. 
Публiчнi знеславлення!”
00.10 “Паралельний 
свiт”
01.10 Х/ф “Нiкiта” (2)
03.10 “Мобiльна 
скринька”

05.30 “Симфонiя 
тварин”
07.00 Х/ф “Розiграш” (1)
09.00 “Їмо вдома”
10.10 “ВусоЛапоХвiст”
10.50 Х/ф “Життя одне” 
(1)
13.10 “У пошуках iстини 
“Ося Шор проти Остапа 
Бендера”
14.15 “Слiдство вели. 
Ганебне клеймо”
15.20 “Документальний 
детектив. Викупити 
доньку”
16.00 “Правила життя.
Продукти-мутанти”
17.00 “Нез’ясовно, але 
факт”
18.00 “Паралельний 
свiт”
19.00 “Битва 
екстрасенсiв. Протисто-
яння шкiл”
20.00 “Наше Нове Кiно. 
Х/ф “Вiдданий друг” (1)
22.00 Х/ф “Слухаючи 
тишу” (2)
00.05 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
01.05 “Летюча миша” 
Мюзiкл (1)

“Златопольськi”. Т/с.
12.20, 18.15, 04.40 
Пам’ятай про мене...
12.35 “Войтек Черов-
ський - босонiж крiзь 
свiт”. Цикл репортажiв.
13.00 “У Польщi добрий 
смак”. Тележурнал.
13.25, 00.45 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 “Пристань”. Т/с.
17.00 Снiданок на полу-
день.
18.00 Телеекспрес.
18.30, 03.50 “Будинок на 
Сордiнiї” Д/ф.
19.05, 00.50 “Абетка 
кабаре Двiйки”. 
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, 02.55 Слово при-
маса Польщi в день всiх 
святих.
21.20, 03.05 “У Господа 
Бога в саду”. Т/с.
22.10, 05.20 “Лекцiя 
мертвої мови”. Х/ф. 
Польща, 1979г.
23.50 “Вечiр Ласковiка i 
Малицького”. Розва-
жальна програма.
07.00 Завершення дня.

05.00 Т/с “Безмовний 
свiдок 2” (1)
05.30 Шустер Live
09.00, 19.00, 03.30 Подiї
09.25, 03.50 Спортивнi 
подiї
09.30, 03.55 Погода
09.40 Срiбний апельсин
10.25 М/с “Тутенштейн” 
(5 с.) (1)
11.00 Х/ф “Громобой” 
(пригоди) (1)
13.00 Х/ф “Гувернант-
ка” (1)
15.00 Т/с “Опергрупа” 
(1,2 с.) (1)
17.00 Шоу “Народна 
зiрка”
19.30 Ювiлейний 

07.00 “Добрий день, 
сiдайте!”
07.10, 06.00 Х/ф “Велика 
космiчна подорож” (1)
08.40 Х/ф “Таємниця 
гiрського пiдземелля” 
(1)
10.30 Т/с “Холостяки” 
(1)
12.30 Т/с “Зоряна бра-
ма” (1)
14.30 AutoEVO
14.55 Формула-1. 
Гран-Прi Абу-Дабi. 
Квалiфiкацiя
16.00 Х/ф “Щасливе 
число Слевiна”
18.30 Х/ф “Епiдемiя” (2)
21.00 Х/ф “Жiночi 
сльози” (1)
23.00, 03.20 “Що? Де? 
Коли?”
00.20 “Забiйна лiга”
01.30 Х/ф “Ворог поруч” 
(2)
04.20 “Нiчне життя”

(6 с.) (1)
11.00 Щиросерде 
зiзнання
11.30, 03.00 “Зiрковi 
зустрiчi”
12.00 Шоу “Народна 
зiрка”
14.00 Т/с “Опергрупа” 
(3,4 с.) (1)
16.00 Ювiлейний 
концерт А.Пугачової 
“З днем народження, 
Алло!” (1 ч.)
19.00, 03.30 Подiї тижня
19.30 Ювiлейний 
концерт А.Пугачової 
“З днем народження, 
Алло!” (2 ч.)
21.30 “Насправдi шоу”
22.20 Футбольний 
вiкенд
23.30 Х/ф “Загнаний” 
(2)
01.35 Х/ф “Таємний 
брат” (2)
04.00 Ток-шоу “Готовий 
вiдповiдати”

06.40 “Двi сторони 
медалi”.
07.40 Поруч зi стихiєю.
08.00 Богослужiння.
09.00 Для дiтей.
10.10 Телеранок.
10.40 “Вартий ри-
зик” - мелодрама, 
Великобританiя-ФРН, 
2008. Умираючий 
чоловiк хоче влаштува-
ти майбутнє дружинi зi 
своїм другом.
12.55, 13.15 Мiж 
пiднебiнням i землею.
13.00 Янгол Господень.
14.00, 20.30 Новини.
14.10 Згадаємо Агнешку 
Осецьку.
14.40 “Бiблiя - Самсон i 
Далила”.
16.25 “Нескiнченна 
спадщина кохання” - 
мелодрама, США, 2007. 
Удова шерифа опiкує 
сирiт.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Батько Матеуш”.
19.10 Пiснi старих.
20.00 Вечiрка.
21.15 “Будинок над за-

06.20 Слово на недiлю.
06.25 “Новi пригоди 
Пиноккiо” - США-
Великобританiя-
Люксембург, 1999.
08.00 “Мостовяки”.
08.55 “Кольори щастя”.
10.05 “Цвинтарне мис-
тецтво”.
10.40 Затишок зiрок.
11.20 Босонiж свiтом.
12.00 Пiтер Устинов у 
детективi “Смерть на 
Нилi” - Великобританiя, 
1978. Екранiзацiя рома-
ну Агати Кристi.
14.25 “Златопольськi”.
15.00 Сiмейний турнiр.
15.35 “Повернення 
в Таємний сад” - ме-
лодрама, США, 2000. 
Юна американка у 
таємничому будинку 
в Англiї.
17.15 “I в горi, i в 
радостi”.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 Концерт Чеслава 
Немiна.
20.10 “У пошуках 
країни, де збуваються 
мрiї” - США, 2004. Як 
була написана iсторiя 
Пiтера Пена.
22.05 “Час честi”.
23.00 Футбольний 
журнал.
23.45 Панорама.
00.20 “Занесенi 
снiгом” - трилер, 
Канада-США, 2001. 
Колишнiй чоловiк 
переслiдує її й у 
горах.
01.55 “Клуб 
Iмператора” - драма, 
США, 2002. Негар-
ний учень так i не 
порозумнiшав i не 
змiнився.

07.00 “Добрий день, 
сiдайте!”
07.10 М/с “Смiшарики” 
(1)
07.30 Х/ф “Приступити 
до лiквiдацiї” (1)
10.20 Д/п “Свiтанок 
майя”
11.50 Х/ф “Капiтан 
Крюк” (1)
14.45 Формула-1. Гран-
Прi Абу-Дабi. Перегони
17.20 Х/ф “Кабельник”
19.20 “Городок”
20.00 “Вечiрнiй квартал. 
Iсторiя успiху”
22.00 “Слава Богу, ти 
прийшов!”
23.20 “Гумористично-
аналiтична програма”
00.40 Х/ф “Неiдеальне 
вбивство” (2)
02.20 Х/ф “Ворог поруч” 
(2)
04.00 “Нiчне життя”
05.00 “Телеформат”
05.40 Х/ф “Таємниця 
гiрського пiдземелля” 
(1)

08.50 Снiданок на полу-
день.
09.45, 19.25, 01.00 “Л як 
любов”. Т/с.
10.35, 01.45 “Зерно”. 
Тележурнал.
11.00 “Малюки”. 
Мультсерiал.
11.15 “Смак традицiй”. 
Тележурнал.
11.35, 13.45, 17.45, 19.15 
Студiя Полонiї.
11.45, 14.15, 04.15 
“Златопольськi”. Т/с.
12.10, 18.15 “Пам’ятай 
про мене”. Концерт по-
бажань.
12.20 Затишшя зiрок. 
12.55, 13.15 “Мiж небом 
i землею”. Тележурнал.
13.00 Ангел.
14.00 Трансляцiя меси.
15.15, 04.40 “Поручи-
тель”. Т/с.
16.00, 05.40 
“Мандрiвник”. Теле-
журнал.
16.25, 03.45 
“Запам’яталася”. Репор-
таж.
17.00 Пам’ятi Осецької.
17.25, 03.50 Запро-
шення.
17.45, 00.50, 06.35 Роз-
мова на тему.
18.00 Телеекспрес.
18.30 “Де хлоп’ята, 
де дiвчини минулих 
рокiв...”. Музичне шоу.
20.15, 02.15 На 
добранiч, малюки.
20.30, 02.30 Новини.
20.50, 02.50 Спорт.
21.00 Прогноз погоди.
21.10, 02.55 “Третiй 
офiцер”. Т/с.
22.00 “Концерт поетiв 
30-х рокiв”. Д/ф.
22.35, 05.25 “Судовий 
виконавець”. Х/ф. Поль-
ща, 2005г.
23.10 “Ворота в 
iсторичнi подорожi”. 
Д/ф.
00.35 “Смак традицiй”. 
Тележурнал.
07.00 Завершення дня. 

09.15 “Скубi Ду”.
10.15 “Качинi iсторiї”.
10.45 “Волаюча ко-
манда”, комедiя, США, 
2002. У спадок вiд 
дiдуся їм дiстався дiм, 
повнiсiнький неприкая-
ними духами.
12.35 “Павутина Шарло-
ти”, США, 2006. Павук 
рятує свинку.
14.45 Формула 1.
17.15 “Кокон 2”, н/ф, 
США, 1988. Людям по-
хилого вiку скрiзь у них 
дорога.
19.50 Подiї.
20.20 Погода.
20.25 “Малановський i 
партнери”.
21.00 “Втеча з тюрми”.
22.00 “С.S.I.”.
23.05 “Кiстки”.
00.05 Антонiо Бандерас 
в трилерi “Тiло”, США-
Iзраїль-ФРН, 2001. Не-
вже археологи знайшли 
тiло Iсуса?.
02.05 Повiтряне шоу.
03.15 Спортивний 
журнал.
04.15 Таємницi долi.

06.00, 02.20 Д/п “Живий 
рай”.
06.55 М/с “Смiшарики”
07.15 “Квадратний 
метр”
08.00 Т/с “Сьомiн”.
10.00 “Україно, вста-
вай!”.
10.40 “Позаочi”. Руслана
11.55 “Найрозумнiший”.
13.50 Х/ф 
“Найкрасивiша-2” (1)
17.55, 20.50 Т/с “Право 

06.00, 04.45 
Мультфiльми
06.30, 09.00 Подiї
06.50, 09.25 Спортивнi 
подiї
06.55, 09.30 Погода
07.00 Х/ф “Громобой” 
(1)
09.40 Срiбний апельсин
10.25 М/с “Тутенштейн” 

концерт А.Пугачової 
“З днем народження, 
Алло!”
00.45, 03.00 Життєвi 
сенсацiї
01.15 Дайджест 
Кiнофестивалю 
“Молодiсть - 2009”
01.25 Х/ф “Пiнг-понг” 
(2)
04.00 Х/ф “Любов на 
сторонi” (2)
05.35 Мультфiльми

19.50 Подiї.
20.20 Погода.
20.25 “13-й полiцейська 
дiльниця”.
21.00 Як вони спiвають.
23.20 “Вiдчайдушнi до-
могосподарки”.
01.20 “Ненажерливi”, 
жахи, США-
Чехiя-Мексика-
Великобританiя, 1999. 
Канiбали на Дикому 
заходi.
03.25 Нагорода гаран-
тується.
04.25 Таємницi долi.
05.25 Заборонена 
камера.

06.00, 07.10 Погода
06.05 Факти
06.20 “Троє згори”. Т/с
07.15 “Деккер-
дальнобiйник”. Х/ф
09.20 Квартирне пи-
тання
10.30 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя
12.00 Iнший футбол

плавою” - серiал, РП.
22.15 Вупi Голдберг, 
Патрик Свейзi та Демi 
Мур у мелодрамi “При-
мара” - США, 1990. 
02.20 “Злочин i по-
карання” - мультфiльм, 
РП.
02.55 Колекцiя 
кiногурмана: “Без 
кiнця” - драма, РП, 
1985.

06.00 Програма передач
06.01, 23.30, 04.30 “Час-
Тайм”

03.55 Д/ф “Бокаса 
Перший. Останнiй аф-
риканський iмператор”
04.50 Хто в домi хазяїн?
05.20 Експерти дозвiлля
05.50 Служба розшуку 
дiтей

07.00, 07.20, 07.40, 
08.05, 08.25 “Будинок 
парафiяльного свяще-
ника”. Т/с.

у трилерi “Поїзд 
смертi” - США, 1993. 
Терористи везуть 
атомну бомбу через 
всю Європу.
01.25 “4400” - н/ф 
серiал, США, 2004.
03.05 “Федеральний 
округ” - гостросюжет-
ний серiал, США.



11Робота для Вас 22 жовтня 2009

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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Містечко 
над Стоходом
На окраїні Волині, біля берегів тихоплинного 

Стоходу, розташувалося невелике містечко 
із багатою історією – Любешів. Цьогоріч Любе-
шів відзначив 525-ту річницю від часу першої 
писемної згадки.

Про Любешів колишній сьо-
годні нагадують столітні спо-
руди. Вони є свідками того, що 
місто створювалося як великий 
культурний центр у Східній Єв-
ропі. 

Як і вся Україна, цей мальов-
ничий куток Полісся у різні 
періоди історії перебував під 
владою сусідніх держав. Про 
це, як і про подорож через Лю-
бешів Тараса Шевченка, про 
смерть майже 2,5 тис. євреїв у 
центрі Любешова в роки Другої 
світової війни, про безжалісне 
спалення живцем 183 поляків 
та про багато інших віх історії, 
нині можна дізнатися із книг 
«Любешівщина» та «Любешів-
щина. Ми від роду українці» 
Петра Бущика, «З глибин віків 
у небуття» колективу авторів, 
а також із численних напра-
цювань місцевого краєзнавця 
Петра Кравчука. Саме завдяки 
цим писемним надбанням су-
часники мають можливість пе-
ренестися у минуле.

Залишається загадкою те, 
чому саме нинішній Любешів, 
а колись Новий Дольськ, на-
званий так його власником 

шляхтичем Яном Дольським, 
привертав увагу правлячої вер-
хівки Речі Посполитої. Саме 
у Любешові було споруджено 
один із найвеличніших косте-
лів – св. Іоанна Євангеліста, 
який за своїм оформленням 
не мав собі рівних серед поді-
бних споруд країни. Папа Рим-
ський особисто контролював 
його будівництво. Величавий, 
із неординарним розписом, 
збудований у стилі бароко, із 
дванадцятиголосовим органом, 
він був не лише святинею, а й 
неперевершеною пам’яткою 
архітектури. Його верхівки, які 
було видно ще за десяток кіло-
метрів, слугували орієнтиром 
у пошуках Нового Дольська, а 
згодом і Любешова. Костел ви-
стояв у часи Першої та Другої 
світових воєн, але 17 липня 
1969 року костел підірвали, тим 
самим завершивши ряд невда-
лих спроб знищити костел за 
вказівкою радянського керів-
ництва. Люди кинулися розби-
рати рештки святині і шукати 
там золото. Каяття прийшло 
пізніше. До сьогодні ніхто не 
наважився звести на місці ко-
лишнього костелу хоча б якусь 
споруду. Ось так і стоїть пустка 
в центрі Любешова – німе нага-
дування про знищену святиню. 

Бережуть історію містечка, 
котре свого часу мало Магде-
бурзьке право, будівлі, які вда-
лося зберегти. Однією з них 
є інтернат для дітей збіднілої 
шляхти, перейменований піз-
ніше у Любешівський колегіум, 
котрий стояв неподалік косте-
лу. Називали його ще школою 
піярів. Вона відігравала важли-
ву роль у духовному житті не 
лише Любешівщини, а й усієї 
Речі Посполитої. Про історію 
цього закладу можемо довіда-

тися з «Хроніки Любешівсько-
го колегіуму», що написана 
останнім його ректором Ан-
тонієм Мошинським. Вивчали 
тут катехізис, історію, початки 
географії і римського права, 
польську, латинську, російську, 
французьку і німецьку мови, 
алгебру і геометрію, логіку, дер-
жавне і народне право, промо-
ви видатних ораторів та багато 
інших. За велику честь вважали 
шляхтичі усієї Речі Посполи-
тої влаштування на навчання у 
Новий Дольськ своїх дітей. Тут 
навчалися національний герой 
Польщі Тадеуш Костюшко, про-
повідник та поет Єжи Цяпін-
ський, професор Віленського 
університету Станіслав Юндзіл, 
педагог і філософ Казимір Нар-
бут. Приміщення цієї школи і 
сьогодні стоїть на центральній 
вулиці селища. У її стінах разом 
з іншими установами та орга-
нізаціями району знаходиться 
редакція районної газети «Нове 
життя» – літописця історії Лю-
бешова.

Поблизу старовинного се-
лищного парку – ще одного 
свідка минулого – збереглися 
дві неординарні будівлі – мо-
настир капуцинів та в’їзні во-
рота замку Чарнецького. У січні 
1754 року Новий Дольськ і на-
вколишні володіння були про-
дані Янові Антонію Чарнецько-
му, каштеляну Брацлавському. 
Саме він на березі Стоходу й 
збудував замок. До наших днів 
збереглася лише частина цього 
колоритного комплексу – в’їзна 
брама, котра сьогодні є не-
мовби переходом із сучасного 
Любешова у старовинний парк 
зі столітніми дубами. З іншої 
ж сторони парку знаходиться 
монастир капуцинів, у стінах 
якого нині працює районний 
відділ УМВС України, та кос-
тел св. Кирила і Мефодія. У 
90-х роках минулого століття у 
Любешові перебував отець Ян 
Мухарський. Він планував від-
родити діяльність монастиря й 
організувати його ремонт, об-
лаштувати території польських 
кладовищ і встановити пам’ятні 
знаки у місцях, які дорогі для 
пам’яті українців і поляків. Але 
його плани, на жаль, так і зали-
шилися нездійсненими. 

Минають роки. Води Сто-
ходу відносять далеко усе пе-
режите. Але не зітреться воно 
ніколи із пам’яті людської. Під-
тверджують це численні турис-
ти з різних країн, котрі чи не 
щодня приїжджають відвідати 
старовинне містечко. А ще по-
слухати цікаві оповідки місце-
вих жителів про підземні ходи, 
що снують під селищем через 
Стохід до сусіднього села Зарі-
ка, від монастиря до замку Чар-
нецького і звідти ген у далину, 
невідомо куди. Кажуть, що ще й 
досі десь там, під землею, мож-
на відшукати славнозвісний ви-
нний погріб та неперевершену 
бібліотеку часів Речі Посполи-
тої – ще одних свідків цікавої 
історії невеличкого поліського 
містечка над Стоходом. 

Наталія МУХА
В’їзні ворота замку ЧарнецькогоBrama wjazdowa do Zamku Czarnieckiego

Miasteczko 
nad Stochodem
Na obrzeżach Wołynia, nad cichą wodą Stocho-

du, położone jest małe miasteczko o bogatej 
historii. W tym roku Lubieszów obchodzi 525 
rocznicę od czasu pierwszej pisemnej wzmianki o 
nim.

O dawnym Lubieszowie dziś 
przypominają zabytki stuletniej 
dawności. Są  one świadkami tego 
okresu, kiedy Lubieszów funkcjo-
nował jako centrum kulturowe 
Europy Wschodniej.

Podobnie jak cała Ukraina, 
ten malowniczy zakątek Polesia w 
różnych okresach historii przeby-
wał pod rządami różnych państw. 
O tym, a także o podróży przez 
Lubieszów Tarasa Szewczenki, o 
śmierci w latach drugiej wojny 
światowej prawie 2,5 tys. Żydów 
w samym centrum miasta, o bezli-
tosnym spaleniu na stosie 183 Po-
laków i o wielu innych wydarze-
niach historycznych dzisiaj można 
się dowiedzieć z ksiąg: „Lubie-
szowszczyzna” i „Lubieszow-
szczyzna. Z pochodzenia jesteśmy 
Ukraińcami” Petra Buszczyka, „Z 
głębi wieków w niebytność” róż-
nych autorów oraz licznych opra-
cowań lokalnego krajoznawcy 
Petra Krawczuka. Właśnie dzięki 
tym pisemnym świadectwom lu-
dzie współcześni są w stanie cof-
nąć się w czasie.

Pozostaje zagadką, dlaczego 
właśnie dzisiejszy Lubieszów, a 
niegdyś Nowy Dolsk, nazwany tak 
przez jego właściciela, szlachcica 
Jana Dolskiego, przyciągał uwagę 
elit rządzących Rzeczpospolitą. 
Właśnie w Lubieszowie została 
wzniesiona jedna z najpotężniej-
szych świątyń – Kościół pod we-
zwaniem św. Jana Ewangelisty, 
który nie miał sobie równych 
wśród podobnych budowli w 
państwie. Papież osobiście nad-
zorował jego budowę. Dostojny, 
z niezwykłymi malowidłami, 
zbudowany w stylu barokowym, 
z dwunastogłosowymi organami, 
był nie tylko sanktuarium, ale 
także niezrównanym zabytkiem 
architektury. Jego szczyt, widziany 
z odległości 10 mil, był przewod-
nikiem w poszukiwaniu Nowe-
go Dolska, później Lubieszowa. 
Kościół przetrwał pierwszą i dru-
gą wojnę światową, lecz 17 lipca 
1969 roku został wysadzony w 
powietrze, co było zwieńczeniem 
serii nieudanych prób zniszczenia 
Kościoła na polecenie radzieckie-
go kierownictwa. Ludzie rzucili 
się do rozbiórki pozostałości po 
świątyni, aby znaleźć tam złoto. 
Później tego żałowali. Do chwili 
obecnej nikt nie odważył się wy-
budować na miejscu dawnego 
Kościoła żadnego gmachu. Otóż 
tak i stoi jałowy teren w samym 
centrum Lubieszowa jako nie-
me przypomnienie o zniszczonej 
świątyni.

Przypomnieniem historii mia-
steczka, które kiedyś było lokowa-
ne na prawie magdeburskim, są 
zachowane zabytkowe budynki. 
Jednym z nich jest internat dla 
dzieci zubożałej szlachty, później 
zamieniony na Kolegium Lube-
szowskie, które stało w pobliżu 
Kościoła. Nazywano je rownież 
Szkołą Pijarów. Odgrywało ważną 
rolę nie tylko w życiu duchowym 
ziem lubieszowskich, lecz także 
całej Rzeczypospolitej. O historii 
tej instytucji możemy dowiedzieć 
się z „Kroniki Kolegium Lubie-
szowskiego” napisanej przez jej 
ostatniego rektora – Antoniego 
Moszyńskiego. Uczono tutaj ka-

techizmu, historii, podstaw geo-
grafii i prawa rzymskiego, łaciny, 
języków: polskiego, rosyjskiego, 
francuskiego i niemieckiego, 
matematyki, logiki, prawa pań-
stwowego i narodowego, retory-
ki i wielu innych przedmiotów. 
Szlachta z całej Rzeczypospolitej 
Polskiej za wielki honor uważała 
dostanie się ich dzieci na naukę 
do Liceum Lubieszowskiego w 
Nowym Dolsku. Tutaj studiował 
polski bohater narodowy Tadeusz 
Kościuszko, kaznodzieja i poeta 
Jerzy Ciapiński, profesor Uniwer-
sytetu Wileńskiego Stanisław Jun-
dził, nauczyciel i filozof Kazimierz 
Narbut. Pomieszczenia tej szkoły 
zachowały się do dziś i stoją na 
jednej z głównych ulic miasteczka. 
W murach dawnego liceum znaj-
dują się różne instytucje i organi-
zacje rejonowe, w tym też redakcja 
gazety „Nowe Życie” – „kronika-
rza” historii Lubieszowa.

Obok dawnego parku, któ-
ry jest kolejnym „świadkiem” 
przeszłości, zachowały się dwie 
niezwykłe budowle – klasztor ka-
pucynów i brama wjazdowa do 
Zamku Czarnieckiego. W styczniu 
1754 roku Nowy Dolsk i majątki w 
jego okolicach zostały sprzedane 
Janowi Antoniemu Czarnieckie-
mu, kasztelanowi bracławskiemu. 
To właśnie on wybudował zamek 
nad Stochodem. Do dnia dzisiej-
szego zachowała się tylko część 
tego niezwykłego kompleksu, a 
zwłaszcza brama wjazdowa, któ-
ra teraz jest swoistym przejściem 
ze współczesnego Lubieszowa do 
dawnego parku ze stuletnimi dę-
bami. Po drugiej stronie parku 
znajduje się klasztor kapucynów, 
w ścianach którego obecnie funk-
cjonują: rejonowy oddział milicji 
ukraińskiej i Kościół św. Cyry-
la i Metodego. W latach 90-tych 
ubiegłego wieku w Lubieszowie 

przebywał ojciec Jan Mucharski. 
Zamierzał odrodzić działalność 
klasztoru, zorganizować napra-
wę pomieszczenia, ogrodzić te-
rytorium polskich cmentarzy i 
ustawić znaki pamiątkowe w tych 
miejscach, które są drogie sercom 
Ukraińców i Polaków. Jednak jego 
plany niestety pozostały niespeł-
nione.

Mijają lata. Woda Stochodu 
porywa daleko wszystkie przeży-
cia. Jednak one nigdy nie zostaną 
wymazane z ludzkiej pamięci. Po-
twierdzają to liczni turyści z róż-
nych krajów codziennie przyby-
wający w odwiedziny do dawnego 
miasteczka. Pragną wysłuchać 
opowieści tubylców o podziemiu, 
położonym pod całym miastecz-
kiem i pod Stochodem przedłużo-
nym aż do sąsiedniej wsi Zarika, 
od klasztoru do zamku Czarnie-
ckiego i jeszcze dalej, w nieznane. 
Mówią, że dotychczas tam gdzieś 
pod ziemią można odnaleźć słyn-
ną winiarnię i doskonałą biblio-
tekę z czasów Rzeczypospolitej, 
która byłaby świadkiem ciekawej 
historii niedużego polskiego mia-
steczka nad Stochodem.

Natalia MUCHA


