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W pierwszej połowie XX wieku 
w obiegu pieniężnym zdarzało 
się spotkać ruble, korony, marki, 
ostmarki, ukraińskie, złote...
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У першій половині ХХ століття 
у грошовому обігу траплялися 
рублі, крони, марки, остмарки, 
карбованці, злоті...

Найважче жити так, щоби 
людям здавалося, що ти жи-
веш легко.

1 травня 2011 р. Папа Римський 
Бенедикт XVI зарахував Івана 
Павла ІІ до лику блаженних.

Гроші на Волині
Pieniądze na Wołyniu

Ігор Павлюк: «Без літерату-
ри свого життя не уявляю»

«Santo subito!» 
(«Святий негайно!»)

Igor Pawluk: «Bez literatury 
swego życia nie wyobrażam»

Tajny detektyw:
Bogaci nędzarze

«Santo subito!» 
(«Święty natychmiast!»)

Najtrudniej jest żyć tak, żeby lu-
dziom wydawało się, że niby ży-
jesz łatwo.

В урочистих заходах взяла участь 
делегація з Польщі на чолі з мар-
шалком Сенату Республіки Поль-
ща Богданом Борусевичем.

W uroczystościach udział wzięła ofi cjalna 
delegacja z Polski na czele z marszałkiem 
Senatu RP Bogdanem Borusewiczem.

Szofer, bandyta i emigrant 
w jednej osobie.

1. maja 2011 roku Papież Bene-
dykt XVI zaliczył Jana Pawła II w 
szeregi błogosławionych.

 
 

 

Dziesiąte Międzynarodowe 
Dni Polonii i Polaków za Granicą –

Winnica 2011
Десяті Міжнародні Дні 

Полонії і поляків за кордоном – 
Вінниця-2011

Konstytucja 3 maja była próbą radykalnego uzdrowienia i 
zlikwidowania wad przestarzałego ustroju politycznego Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, wprowadzającą między innymi trójpodział władzy 
na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalona przez 
Sejm Czteroletni jako "Ustawa Rządowa", konstytucja wprowadzała 
także w Rzeczpospolitej wolności wyznania, pozostawiając jednak 
katolicyzmowi status religii panującej. 

Na mocy Konstytucji 3 maja Rzeczpospolita stała się monarchią 
parlamentarną. Likwidacji uległa odrębność urzędów Polski i 
Litwy; zniosiono zgubne „liberum veto” pozostawiające sejm na 
łasce każdego posła, który, jeśli zechciał – z własnej inicjatywy, 
lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów – mógł 
unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Zniesiono 
wolne elekcje i konfederacje. Sejm, który wybierano na dwuletnią 
kadencję, miał się składać z dwóch izb a decyzje sejmu miały być 
wiążące dla sejmików wojewódzkich. Król stawał się głową rządu 
- jego decyzje przed wejściem w życie wymagały zatwierdzenia 
przez ministrów odpowiedzialnych przed sejmem. Co ważne 
konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i 

szlachty, natomiast stan chłopski został objęty opieką rządu. Obcego pochodzenia 
rzemieślników i kupców zachęcano do osiedlenia się w Polsce przez zapewnienie 
im wielu swobód.

Konstytucja 3 Maja obowiązywała tylko przez rok, ponieważ jej przyjęcie  
sprowokowało wrogość potężnych sąsiadów Rzeczypospolitej. Caryca Rosji 
Katarzyna, która uważała Polskę za swoje terytorium zależne, obawiała się że 
nowa konstytucja wzmocni suwerenność Warszawy. Zdecydowała się więc na 
interwencję zbrojną. Wykorzystano w tym celu grupę polskich magnatów od 
początku przeciwnych Konstytucji, którzy zwrócili się do carycy o pomoc i 
przywrócenie im zniesionych przywilejów. Z jej wsparciem utworzyli tak zwaną 
konfederację targowicką. 

18 maja 1792roku ponad 20 tysięcy konfederatów i 97 tysięcy rosyjskiej piechoty 
wkroczyło do Rzeczypospolitej. Państwo polskie, które podjęło próbę ambitnych 
reform zostało pokonane. Jakże prorocze okazały się słowa dwóch współautorów 
Konstytucji 3 Maja, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja o tym, że ustawa ta 
jest "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny". Po utracie niepodległości 
w 1795, przez 123 lata rozbiorów Konstytucja 3 maja stała się symbolem walki o 
odrodzenie Polski. 

Польській Конституції —
220 років 

220 років тому, 3 травня 1791 року, у Варшаві була ухвалена «Конституція 3 Травня». Після Консти-
туції Сполучених Штатів 1787 року вона була другою у світі конституцією у сучасному розумін-

ні, тобто законом, що надавав народові фундаментальні свободи і повністю регулював правовий устрій 
країни.

Конституція 3 травня була спробою радикального «оздо-
ровлення» і усунення вад застарілої політичної системи Речі 
Посполитої Обох Народів, впроваджувала також поділ вла-
ди на три гілки: законодавчу, виконавчу і судову. Ухвалена 

на Чотирилітньому сеймі у якості «Урядового закону», 
конституція впроваджувала у Речі Посполитій свободу 

віросповідання, залишаючи натомість за католицькою 
вірою домінуючий статус.

Згідно з Конституцією 3 Травня Річ Посполита стала пар-
ламентарною монархією. Було скасовано поділ на Корону і 
Литву; відмінено згубне «liberum veto», що ставило сейм у 
залежність від «примхи» одного депутата, який, за власним 
бажанням чи будучи підкупленим іноземною державою, мав 
змогу анулювати усі прийняті сеймом постанови. Було також 
скасовано самостійні «коронування» та конфедерації. Сейм, 
який був обраний на дволітню каденцію, мав двопалатну 
систему, постанови сейму були вирішальними для воєвод-
ських сеймиків. Король ставав на чолі держави, його укази 
затверджувалися міністрами, які, у свою чергу, підпоряд-
ковувалися сеймові. Важливим політичним нововведенням 
було зрівняння у правах міщан і шляхти, натоміть селяни пе-
реходили під опіку держави. Ремісників і купців іноземного 
походження заохочували до поселення у Польщі, забезпечу-

ючи їм різноманітні свободи.
Конституція 3 Травня діяла тільки один рік, її прийнят-

тя спровокувало вороже ставлення потужних сусідів 
Речі Посполитої. Цариця Росії Катерина II, яка вважала 

Польщу залежною від Росії територією, боялася, що 
нова конституція зміцнить суверенність Варшави. 

Вона вирішила цю проблему шляхом військової 
інтервенції, використавши для цього групу поль-

ських магнатів, противників конституції, які 
звернулися до цариці за допомогою у справі 

повернення своїх привілеїв. Завдяки Катери-
ні II вони утворили так звану Тарговицьку 

конфедерацію.
18 травня 1792 року майже 20 тисяч 

конфедератів і 97 тисяч російської піхо-
ти увійшли на територію Речі Посполи-
тої. Польська держава, яка спробувала 
впровадити амбітні реформи, перестала 
існувати. Якими ж пророчими виявили-
ся слова двох співавторів Конституції 3 
Травня, Ігнація Потоцького і Гуго Кол-
лонтая про те, що основний закон був 
«останньою волею і заповітом згасаючої 
Вітчизни». Після втрати незалежності у 
1795 році упродовж 123 років окупації 
Конституція 3 Травня була символом бо-
ротьби за відродження Польщі.

ВМ

220 lat temu, 3 maja 1791 roku w Warszawie, została uchwalona „Konstytucja 3 Maja”. Po Konstytucji Stanów Zjednoczo-
nych z 1787 r. była ona drugą w świecie nowoczesną konstytucją – czyli ustawą dającą fundamentalne swobody naro-

dowi i całościowo regulującą ustrój prawny państwa. 
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Polskiej Konstytucji – 220 lat



2 12 травня 2011 На часі

«Святий негайно!»«Santo subito!»
1 травня 2011 р. Папа Римський Бенедикт XVI зарахував
Івана Павла ІІ до лику блаженних.

Шість років віддаляє нас 
від того сумного дня, коли 
світ облетіла трагічна звістка 
з Риму – Папи не стало. Весь 
світ завмер у жалобі, втра-
ту відчув кожен, хто хоча би 
раз почув прості та доступні, 
але водночас завжди мудрі 
та глибокі, слова Великого 
Поляка, Слуги слуг Божих, 
Папи Римського Івана Павла 
II. Його вже назвали «Вели-
ким Папою». «Santo subito!» 
– скандували мільйони па-
ломників, котрі приїхали 
провести в останню путь 
Святого Отця, «Святий не-
гайно!» – повторювали в той 
же час мільярди людей перед 
екранами своїх телевізорів. 
З життя пішла людина, яка 
була символом добра, най-
більшим моральним автори-
тетом, совістю світу.

Непроста, насичена ба-
гатьма історичними подіями 
біографія польського свяще-
ника Кароля Войтили не пе-
рестає викликати інтерес у ві-
руючих і невіруючих, молоді 
та людей старшого віку. Папа 
несподіванок, Папа, з яким 
асоціюється слово «вперше», 
– ці визначення супроводжу-
вали його від дня вибору. Він 
став 264–м єпископом Риму, 
першим Папою-неіталійцем 
за останні 455 років і Першим 
Папою-слов’янином. 

Понтифікат Івана Павла 
II, напевно, не був випадко-
вим. Сотні біографів просте-
жували дивні, часом навіть 
містичні, події, що вказува-
ли на святий шлях Кароля 
Войтили. Це й ірландський 
єпископ Малахій, котрий у 
далекому XI столітті зробив 
пророцтва, що стосували-
ся більше як ста Римських 
Пап, це і Фатімські події, 
коли було передбачено навіть 
дату майбутнього замаху на 

життя Папи. Загадко-
вим і далекоглядним є 
також вірш-пророцтво 
Юліуша Словацько-
го «Довкола розбрат, і 
Бог б’є нині», в якому 
ще у 1848 році відомий 
поет вказав на тріум-
фальний прихід папи-
слов’янина. Найцікаві-
шим та найгрізнішим 
серед інших були ви-
словлювання отця Піо, 
котрий у 1947 році на-
пророкував молодому 
польському священику 
майбутній понтифікат. 
Зовсім кумедним вигля-
дає витівка друзів юнос-
ті, які на дверях Кароля 
повісили дотепний на-
пис: «Кароль Войтила 
– святий-початківець». 
Хоча для світу Кароль 
Войтила міг стати ві-
домим як автор непе-
ревершених поезій та 
п’єс, або ж як талано-
витий актор чи видат-
ний спортсмен та ман-
дрівник. Щоправда світ 
отримав значно більше, 
коли Кароль Войтила 
обрав покликання ста-
ти священиком. 

«Не бійтеся! Відчи-
ніть, відчиніть двері 
навстіж Христу! Від-
чиніть двері його спа-
сенній владі, відкрий-
те їй кордони держав, 
економічні та політичні 
системи…», – саме цей 
вислів стояв біля почат-
ків служіння у Столиці 

св. Петра та був програмою 
понтифікату Івана Павла 
II. Польща, поряд із Богом, 
завжди була для Папи най-
більшою цінністю. Він по-
вернувся на рідну землю уже 
як Вселенський лідер і звер-
нувся до своїх земляків: «Не 
бійтеся!». І поляки перестали 
боятися. Через рік у Польщі 
з’явилася «Солідарність» і 
комуністичний режим по-
хитнувся. Гуманіст, філософ, 
вчитель життя казав: «Сво-
боду не можна просто мати 
– її треба постійно утвер-
джувати… Іспит мого народу 
на людяність, національну 
гідність, на європейськість 
триває. Не гайте часу! Не бій-
теся!». Чи не є актуальними 
ці слова сьогодні також для 
українців?

Іван Павло II зміг дивним 
чином вдихнути нове життя 
в древній інститут папства. 
За його понтифікату кількість 
католиків потроїлась та пе-
ревищила мільярд. Щирість 
та відкритість Івана Павла II, 
його великодушна готовність 
вслухатися в голоси «хрис-
тиян з вулиці» вражала. На 
відміну від багатьох карди-
налів, що мали європейське 
аристократичне коріння, він 
був нащадком простих людей, 
походив з народу. Чи простим 
вікарієм, чи архієпископом, 
чи кардиналом, а згодом і Па-
пою – він не цурався відвідати 
будь-яке помешкання, де по-
требували його допомоги, по-
ради чи молитви. Він ішов на-
зустріч світові – подавав руки, 
підіймав і цілував дітей, гла-
див по голові в’язнів і помира-
ючих, схилявся над людським 
горем. До його чеснот можна 
віднести і те, що він був Па-
пою, якого бачила найбільша 
кількість людей в історії. На-
віть підрахували – щомісяця 

Папа потискав долоні 4000 лю-
дей, а за роки свого більш ніж 
чвертьвікового папства Іван 
Павло II «торкнувся» мільйо-
нів. Коли врахувати зустрічі із 
людьми під час апостольських 
поїздок, то це число збіль-
шиться у кілька разів. Після 
відвідання великих мас людей 
усі ґудзики на папській сутані 
були відірвані, а білі манжети 
обідрані від численних доти-
ків людських рук.

«Папа-мандрівник, літаю-
чий Папа», – так напівжар-
тома його називали, адже 
за понад 26 років свого пон-
тифікату Папа здійснив 250 
апостольських подорожей, у 
т.ч. 164 закордонних, відвідав 
1022 міста. У кожній країні 
звертався до вірних їхньою 
рідною мовою, бодай навіть 
кількома словами. Він по-
бував майже у кожному ку-
точку земної кулі. На жаль, 
Росія та Китай категорично 
відмовилися приймати Папу. 
Попри це масштаб його попу-
лярності вражає.

Великий екуменіст Іван 
Павло II налагоджував кон-
такти і взаєморозуміння. 
Він став першим Папою, який 
відвідав мусульманську ме-
четь та іудейську синагогу. 
Він не боявся визнавати гріхи 
та помилки – і свої особисті, і 
своєї церкви, про що йдеться 
у папському посланні «Про 
гріхи католицької церкви», де 
просив вибачити та простити 
хрестові походи, інквізицію, 
переслідування євреїв, терпи-
мість до рабства, поділ хрис-
тиянського світу. Багатьом 
пастирям інших великих 
церков є багато чого повчи-
тись у цієї великої людини та 
зрозуміти, що виключно своє 
віровизнання не є єдиним 
правильним, а ненависть до 
решти християн суперечить 
усім Божим законам.

Іван Павло II завжди щиро 
цікавився життям молоді. У 
день початку понтифікату 
Папа звернувся до тисяч мо-
лодих людей, що зібралися на 
площі св. Петра: «Ви – надія 
Церкви і світу, ви – моя на-
дія». У 1985 році започатку-
вав грандіозні зустрічі – Між-
народні дні молоді. Це була 
можливість краще пізнавати 
проблеми та культуру моло-
дих людей, впливати на фор-
мування їхнього морального 
та духовного обличчя, боро-
тися за їхні права на шляху 
до гідного й гарного життя. 
Усе, чим жила молодь, будь-
які молодіжні течії, новинки 
літератури, музики та кіно 
– усе це викликало щирий 
інтерес Папи. Недарма у бага-
тьох куточках світу на сірих 
бетонних стінах яскравим 
«графіті» виведено: «Папа 
Римський – суперзірка».

Кожен земний крок Ве-
ликого Папи, державу якого 
можна обійти за кілька годин 
та владу якого не порівняти з 
жодною земною – достойний 
наслідування. Не шукайте 
собі сумнівних кумирів та 
ідолів. Просто візьміть книгу 
з життєписом Кароля Войти-
ли чи «погугліть» в Інтернеті 
і вам відкриється неймовірно 
захоплююча життєва дорога 
нашого сучасника, справж-
нього Святого, Папи Рим-
ського Івана Павла II.

Ольга ГОРЯЧЄВА

1. maja 2011 roku Papież Benedykt XVI zaliczył Jana Pawła II
w szeregi błogosławionych.

Sześć lat dzieli nas od tego 
smutnego dnia, kiedy świat 
obiegła tragiczna wiadomość z 
Rzymu – odszedł Papież. Cały 
świat zamarł w żałobie, utratę 
czuł każdy, kto chociażby jeden 
raz słyszał proste i dostępne, ale 
zawsze mądre i głębokie słowa 
Wielkiego Polaka, Sługi sług 
Bożych, Papieża Jana Pawła II. 
Już wtedy nazywano go «Wiel-
kim Papieżem». «Santo subito!» 
– śpiewało miliony pielgrzy-
mów, którzy przybyli towarzy-
szyć Ojcu  Świętemu w jego 
ostatniej drodze. «Święty na-
tychmiast!» – powtarzało wraz 
z nimi miliardy ludzi przed 
ekranami swoich telewizorów. 
Skończył ziemskie życie czło-
wiek, który był symbolem do-
bra, największym autorytetem 
moralnym, sumieniem świata.

Nie bez powodu bogaty w 
historyczne wydarzenia życio-
rys polskiego kapłana Karola 
Wojtyły nie przestaje wzbudzać 
zainteresowania u ludzi wierzą-
cych i niewierzących, młodzieży 
i osób starszych. Papież zasko-
czenia, Papież, z którym kojarzy 
się wyraz «po raz pierwszy» – to 
określenie towarzyszyło mu od 
dnia wyboru. Został 264. bisku-
pem Rzymu, pierwszym papie-
żem spoza Włoch od ostatnich 
455 lat i pierwszym papieżem 
Słowianinem. 

Pontyfi kat Jana Pawła II, 
oczywiście, nie był przypad-
kowym. Setki biografów wska-
zywało na zaskakujące, wręcz 
nawet mistyczne wydarzenia, 
które świadczyły o świętej dro-
dze Karola Wojtyły. Wspo-
minano irlandzkiego biskupa 
Malachiasza, który w oddalo-
nym XI wieku głosił proroctwa 
dotyczące ponad stu papieży, 
wydarzenia w Fatimie, kiedy 
został zapowiedziany nawet 
dzień zamachu na Ojca Święte-
go. Tajemniczym i proroczym 
okazał się też wiersz Juliusza 
Słowackiego «Pośród niesna-
sków Pan Bóg uderza», w któ-
rym jeszcze w 1848 roku słynny 
poeta zapowiedział triumfalne 
przyjście papieża Słowianina. 
Do najciekawszych i najbardziej 
ostrych zaliczano wypowiedze-
nia ojca Pio, który w 1947 roku 
powiedział młodemu polskie-
mu księdzu o jego przyszłym 
pontyfi kacie. Zupełnie zabaw-
nie wygląda kawał przyjaciół z 
młodości Karola, którzy na jego 
drzwiach zamieścili dowcipny 
napis: «Karol Wojtyła początku-
jącym świętym». Powszechnie 
zasłynąć Karol Wojtyła mógł 
także jako autor wierszy i dra-
matów czy jako utalentowany 
aktor, wybitny sportowiec i 
podróżnik. A jednak świat uzy-
skał o wiele więcej, kiedy Karol 
Wojtyła wybrał powołanie, by 
zostać kapłanem. 

«Nie bójcie się, otwórz-
cie, otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi! Dla Jego zbaw-
czej władzy otwórzcie granice 
państw, systemów ekonomicz-
nych i politycznych» – właśnie 
te słowa leżą u podstaw po-
czątku posługiwania na Sto-
licy Świętego Piotra i stały się 
programem pontyfi katu Jana 
Pawła II. Polska, wraz z Bo-
giem, zawsze pozostawała dla 
Papieża największą wartością. 
Wrócił do ojczystego kraju już 
jako przywódca światowy i za-
apelował do swoich rodaków: 
«Nie bójcie się!». I Polacy prze-
stali się bać. Po roku w Polsce 
powstała «Solidarność» i reżim 
komunistyczny został zachwia-

ny. Humanista, fi -
lozof, mistrz życia 
powiedział: «Wolno-
ści nie można tylko 
posiadać, nie można 
jej zużywać. Trzeba 
ją stale zdobywać i 
tworzyć przez praw-
dę… Egzamin mo-
jego narodu z czło-
wieczeństwa, dumy 
narodowej, z euro-
pejskości trwa. Nie 
traćcie czasu! Nie 
bójcie się!». Czy te 
słowa nie są aktual-
nymi dzisiaj również 
dla Ukraińców?

Jan Paweł II po-
trafi ł w cudowny 
sposób natchnąć 
nowym życiem sta-
rożytną instytucję 
papiestwa. W czasie 
jego pontyfi katu licz-
ba katolików wzrosła 
trzykrotnie i przekro-
czyła miliard. Szcze-
rość i otwartość Jana 
Pawła II, jego hojna 
chęć wysłuchania 
głosów «chrześcijan z 
ulicy» były niesamo-
wite. W odróżnieniu 
od wielu kardynałów, 
którzy mieli europej-
skie arystokratyczne 
pochodzenie, jego 
przodkami byli lu-
dzie prości, on po-
chodził z ludu. Czy 
jako prosty wikariusz, 
czy arcybiskup, czy 
kardynał, a później 
jako Papież –  mógł 
wstąpić do każdego mieszkania, 
gdzie potrzebowali jego pomo-
cy, rady lub modlitwy. On szedł 
do świata – rozpościerał ręce, 
podnosił i całował dzieci, głaskał 
po głowie więźniów i umierają-
cych, pochylał się nad ludzkim 
nieszczęściem. Jedną z jego zalet 
była też ta, że był Papieżem, któ-
rego widziała największa liczba 
osób w historii. Nawet oszaco-
wano – comiesięcznie Papież ści-
skał dłonie 4000 ludzi, a w ciągu 
swego ponad ćwierćwiekowego 
papiestwa Jan Paweł II «dotknął» 
milionów. Jeśli do tego dodać 
spotkania z ludźmi podczas po-
dróży apostolskich, ta liczba wy-
rośnie kilkukrotnie. Po wizytach 
z tłumami ludzi wszystkie gu-
ziki na papieskiej sutannie były 
poodrywane, a białe mankiety 
rozdarte z powodu licznych do-
tyków ludzkich rąk.

«Wędrowny Papież, latają-
cy Papież» – tak żartobliwie go 
nazywano, ponieważ w ponad 
26 lat swego pontyfi katu Pa-
pież odbył 250 podróży apo-
stolskich, m.n. 164 zagranicz-
nych, odwiedził 1022 miasta. 
W każdym kraju apelował do 
wiernych w ich ojczystym języ-
ku, chociażby w kilku słowach. 
Był niemal w każdym zakątku 
świata. Niestety, Rosja i Chiny 
stanowczo odmówiły przyjęcia 
Papieża. Mimo to skala jego po-
pularności jest zadziwiająca.

Wielki ekumenista Jan Pa-
weł II nawiązywał kontakty 
i budował nici wzajemnego 
porozumienia międzyreligij-
nego. Został pierwszym papie-
żem, który wstąpił do muzuł-
mańskiego meczetu i synagogi 
żydowskiej. Nie bał się przyznać 
do grzechów i błędów – zarów-
no swoich osobistych, jak też 
swojego Kościoła, o którym 
mowa w papieskim przesłaniu 
«O grzechach Kościoła Kato-
lickiego», gdzie przepraszał i 

prosił o wybaczenie za wypra-
wy krzyżowe, inkwizycję, prze-
śladowanie Żydów, tolerowanie 
niewolnictwa, podział chrześci-
jaństwa. Wielu pastorów innych 
dużych Kościołów może sporo 
nauczyć się od tego niezwykłe-
go człowieka i zrozumieć, że nie 
tylko ich religia jest właściwa, 
a nienawiść do chrześcijan od-
miennych wyznań jest sprzecz-
na z Bożym Prawem.

Jan Paweł II zawsze okazywał 
szczere zainteresowanie życiem 
młodzieży. W dniu zapoczątko-
wania pontyfi katu zaapelował 
do tysięcy młodych ludzi zgro-
madzonych na Placu Świętego 
Piotra: «Jesteście nadzieją Koś-
cioła i świata, jesteście moją na-
dzieją». W 1985 roku rozpoczął 
wielkie spotkania – Międzyna-
rodowe Dni Młodzieży. Była 
to okazja do lepszego poznania 
problemów i kultury młodych 
ludzi, wpływu na ich moralne 
i duchowe oblicze, walki o ich 
prawa na drodze ku godziwe-
mu i dobremu życiu. Wszystko, 
czym żyła młodzież, różnorod-
ne trendy młodzieżowe, no-
wości w dziedzinie literatury, 
muzyki i kina – wszystko to 
wzbudzało szczere zaintereso-
wanie Papieża. Nic dziwnego, 
że w wielu częściach świata na 
szarych betonowych ścianach 
jasnym graffi  ti zostało wypisa-
ne: «Papież – superstar».

Każdy z ziemskich kroków 
Wielkiego Papieża godny jest 
naśladowania. Nie należy szu-
kać wątpliwych bohaterów i 
idoli. Lepiej zabrać się do książ-
ki z życiorysem Karola Wojtyły 
i posurfować w sieci Internetu, 
a otworzy się niezwykle fascy-
nująca droga życiowa naszego 
współczesnego, prawdziwego 
Świętego, Papieża Jana Pawła II.

Olga GORIACIEWA
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Być z Nim w Rzymie 1. maja, przeżywać z milionem innych pielgrzymów ra-
dość wyniesienia Go na ołtarze, pokłonić się Mu przy doczesnych szczątkach, 
które mają stać się relikwiami – to wszystko po to, by podziękować Bogu za dar 
wielkiego mojego osobistego nauczyciela i mistrza – Karola Wojtyły, papieża 
Jana Pawła II i podziękować Mu za łaskę dojrzewania dzięki Niemu do pełni 
chrześcijaństwa.

Nazywają nas, młodych ludzi urodzonych 
w początkach pontyfi katu papieża z dalekiego 
kraju pokoleniem JPII. Wyrastaliśmy  w Jego 
cieniu. Nie znaliśmy innych papieży. Dla mnie 
dodatkowo jako Polki naturalnym było to, że 
na stolicy Piotrowej zasiada papież – Polak. Nie 
wyobrażałam sobie na Jego miejscu na przykład 
Włocha czy Francuza. Jeszcze jako dziewczyn-
ka czytałam Jego biografi ę, fragmenty tekstów, 
słuchałam przemówień i listów, kierowanych do 
młodych. 

Ale w zasadzie do Jego nauczania dojrza-
łam dopiero po Jego śmierci – i to kilka lat po 
2. kwietnia 2005 roku. Na studiach zaintereso-
wała mnie Jego fi lozofi a personalistyczna oraz 
twórczość literacka, szczególnie dramaty. Te 
poszukiwania wydały owoc – już kilka lat po 
śmierci. Zaczęłam wnikliwiej studiować nie 
tylko Jego życie, ale także ogromną spuściznę 
duchową, którą nam pozostawił. I wówczas na-
rodziło się we mnie pragnienie – ze wszystkich 
sił zawalczyć o to, by Jego testament serca nie 
został zmarnowany lub nie został wytarty wraz z 
ostatnią sentymentalną łzą. Trzeba właśnie teraz 
– po Jego śmierci w sposób szczególny, czerpać 
od Niego moc do niesienia światu wartości, ja-
kich nas uczył swoim świadectwem życia - po-
myślałam.

I po tę siłę i Jego błogosławieństwo je-
chałam na 1. maja 2011 roku do Watykanu. 
Wieczne Miasto było jedną wielką radością 
w tych dniach. I co więcej – w przeważają-
cej części był to Rzym młody – dopełniający 
jakby słowa umierającego Karola Wojtyły do 
młodych zgromadzonych w momencie Jego 
odchodzenia do Pana na placu św. Piotra Szu-
kałem was, a teraz wy przyszliście do mnie. 
Na ulicach wszędzie królowały zdjęcia bea-
tyfi kowanego. Włosi rozdawali pielgrzymom 
prowiant i wodę, przez dwa dni zwolnili ich 
z opłat za metro – praktycznie jedyny środek 
lokomocji po zablokowanym w tych dniach 
Rzymie. 

Nie mogłam się dostać na Plac świętego 
Piotra, nawet ulica do niego prowadząca nie 
dawała szans na wejście. Nasza pielgrzymka 
stała w tłumie wiernych w bocznej uliczce, 
gdzie z trudnością można było dojrzeć tele-
bim. Ale to przecież nie dla obejrzenia wszyst-
kiego z bliska jechaliśmy. Najważniejsza było 
autentyczna jedność modlących się ludzi. I 
ten moment – po wygłoszeniu przez papieża 
Benedykta XVI formuły beatyfi kacyjnej – ze-
rwała się taka burza oklasków, której nieje-
den artysta mógłby pozazdrościć. Płakaliśmy 
–  i my Polacy, i Niemcy, i Włosi, i Francuzi, 
i Kanadyjczycy, wszyscy - ale ze szczęścia.  I z 
ogromnej wdzięczności Janowi Pawłowi II za 
Jego posługę i za Jego dziedzictwo. 

Na drugi dzień dopiero udało się nam 

wejść do bazyliki św. Piotra przed trumnę bea-
tyfi kowanego. 

Mimo niemożliwego ścisku i wielogodzinne-
go stania w kolejce do trumny, tłum po przekro-
czeniu progu bazyliki wyciszał się. Nie mogło 
być inaczej – do Orędownika Pokoju nie można 
przyjść w hałasie – czułam się tak, jakbyśmy się 
umówili o to z całą tą wielką rzeszą ludzi.   

Można siebie nazywać pokoleniem JPII, 
można uczyć się w szkole im. Jana Pawła II, 
można stawiać Mu pomniki – ale to wszystko 
nie ma sensu, jeśli nie wyciągnie się wnio-
sków z Jego nauczania – i nie przełoży się na 
życie tak, by móc odpowiedzieć błogosławio-
nemu Janowi Pawłowi II  na Jego prośbę wy-
zbycia się strachu przed ewangelizowaniem 
siebie i świata zdecydowanym okrzykiem – 
odpowiedzią na przesłanie Jego pontyfikatu: 
Oto jesteśmy i nie lękamy się otworzyć drzwi 
Chrystusowi na żadnej z płaszczyzn naszego 
życia. 

A On, jak powiedział obecny biskup Rzymu, 
będzie nas w tym kontynuowaniu Jego dzieła 
wspierał z Domu Ojca.

Justyna JANCZ

Być z Nim w Rzymie Бути з Ним у Римі
Бути з Ним у Римі 1 травня, переживати з мільйоном інших прочан радість 
винесення Його на вівтарі, поклонитися Йому біля тлінних останків, які 
мають стати мощами, – це все для того, щоб подякувати Богові за дар мого 
великого особистого вчителя і майстра – Кароля Войтили,Папи Івана Пав-
ла II, і подякувати Йому за милість дозрівання у християнстві.

Нас, молодих людей, народжених на по-
чатку понтифікату Папи Римського з далекої 
країни, називають поколінням JPII. Ми під-
ростали у Його тіні. Ми не знали інших Пап 
Римських. Окрім того, для мене, польки, при-
родним було те, що на Святішому Престолі 
сидить Папа Римський – поляк. Я не уявляла 
собі на Його місці, наприклад, італійця чи 
француза. Ще коли була малою дівчинкою, 
читала Його біографію, фрагменти текстів, 
слухала промови та листи до молоді. 

Проте до Його вчення я дозріла після Його 
смерті, і то через кілька років після 2 квітня 
2005 року. У студентські роки зацікавила мене 
Його філософія персоналізму та літературна 
творчість, особливо драми. Ці пошуки дали 
результат через кілька років після Його смер-
ті. Я почала вникливо вивчати не тільки Його 
життя, але також величезну духовну спадщи-
ну, яку нам залишив. І тоді народилося в мені 
прагнення зі всіх сил боротися за те, щоб Його 
заповіт серця не був змарнований чи витертий 
разом з останньою сентиментальною сльозою. 
Я подумала, що потрібно саме зараз, після 
його смерті, особливим чином черпати від 
Нього силу для того, щоб нести світу цінності, 
яких навчав нас прикладом свого життя.

По цю силу і по Його благословення пої-

хала я 1 травня 2011 року до Ватикану. Вічне 
Місто було однією великою радістю в ці дні. 
Що важливо, в переважній більшості, це був 
молодий Рим, який ніби доповнював слова 
вмираючого Кароля Войтили до молоді, що 
зібралася на майдані святого Петра тоді, 
коли Він відходив до Бога: „Я шукав вас, 
а тепер ви прийшли до мене”. На вулицях 
всюди можна було побачити портрети беа-
тифікованого. Італійці роздавали прочанам 
їжу і воду, протягом двох днів звільнили їх 
від плати за метро, практично єдиного за-
собу пересування у заблокованому в ці дні 
Риму. 

Я не могла дістатися на майдан святого 
Петра, навіть вулиця, яка веде до нього, не 
давала шансів увійти. Наші паломники сто-
яли у натовпі віруючих у бічній вуличці, з 
якої важко було навіть побачити телеекран. 
Але ж ми їхали не для того, щоб побачити все 
зблизька. Найважливішою була автентична 
єдність людей, які молилися. І момент, коли 
після виголошення папою Бенедиктом XVI 
беатифікаційної формули, зірвалася така 
буря аплодисментів, якій не один артист міг 
би позаздрити. Плакали і ми, поляки, і нім-
ці, й італійці, і французи, і канадці, всі, але 
це був плач щастя. І з величезної вдячності 

Іванові Павлу II за Його служіння і за Його 
спадщину. 

Лише на другий день нам вдалося піді-
йти до труни беатифікованого, що стояла у 
базиліці святого Петра. 

Незважаючи на величезну тисняву і те, 
що багато годин проведено у черзі до тру-
ни, люди у натовпі, переступивши поріг 
базиліки, затихали. Не могло бути інакше 
– до Захисника Миру не можна прийти 
галасуючи. Я почувалася так, ніби ми до-
мовилися про це з цілою великою юрбою 
людей. 

Можна себе називати поколінням JPII, 
можна вчитися у школі ім. Івана Павла II, 
можна ставити Йому пам'ятники, але все 
це не має сенсу, якщо не будуть зробленні 
висновки з Його вчення і не будуть перене-
сені у життя так, щоб можна було відпові-
сти на Його прохання позбавитися страху 
перед євангелізацією себе і світу рішучим 
вигуком – відповіддю на послання Його 
понтифікату: „Ось ми і не боїмося відкри-
ти двері Христу на жодній з площин нашо-
го життя”. 

А Він, як сказав нинішній єпископ Риму, 
буде нас в цьому продовженні Його справи 
підтримувати з Дому Отця.

Юстина ЯНЧ

Aleksander RADICA Волинські харцери в Ватикані. Фото Александра РАДІЦИ

27 kwietnia 2011 roku rozpoczęła się wy-
prawa harcerzy z Łotwy, Białorusi, Polski i 
Ukrainy do Rzymu na Beatyfi kację Papieża 
Jana Pawła II. Stronę ukraińską reprezento-
wali drużynowi, przyboczni oraz instruktorzy 
z Harcerskiego Hufca „Wołyń”. Atmosfera na 
placu św. Piotra sprawiła, że wszyscy zapo-
mnieli o wszelkich przeszkodach i zmęczeniu. 
W uroczystości uczestniczyło bardzo wielu 
pielgrzymów z Polski, ale różnorodność fl ag, 
znajdujących się na placu pokazuje, że Karol 
Wojtyła jest błogosławionym wielu narodów. 

„Świat jest mały” – pomyślałem, kiedy 
spotkaliśmy w tłumie ks. Andrzeja z Rów-
nego. Następnego dnia zauważyliśmy przy 
ołtarzu ks. Arcybiskupa Mokrzyckiego i na-
szego ks. biskupa M. Trofi miaka, na co na-
sza młodzież zareagowała brawami. Dzięki 
Bożej Opatrzności w ten wyjątkowy dzień 
świeciło ciepłe słońce. Warto zaznaczyć, że 
następnego dnia czekała na nas w Polsce nie-
spodzianka w postaci śniegu. 

Pielgrzymka do Rzymu to kolejne wyda-
rzenie, które zapadło głęboko w serca harce-
rzy z Kresów.

27 квітня 2011 року розпочалося па-
ломництво харцерів із Латвії, Білорусі, 
Польщі та України до Риму на беатифі-
кацію Папи Івана Павла ІІ. Україну пред-
ставляли керівники загонів, помічники 
та інструктори з харцерського відділу 
«Волинь». Атмосфера, яка панувала на 
площі св. Петра, відразу дозволила забу-
ти про усі перешкоди та втому. В урочис-
тостях брало участь багато паломників із 
Польщі, але розмаїття прапорів на площі 
продемонструвало те, що Кароль Войти-
ла є святим для багатьох народів.

«Світ тісний», - подумалося, коли у на-
товпі зустріли отця Андрія з Рівного. На-
ступного дня  біля вівтаря ми зауважили 
архієпископа Мокрицького та єпископа 
Маркіяна Трофим’яка, побачивши яких 
наша молодь відреагувала оплесками. 
Завдяки Божому провидінню цього дня 
світило тепле сонце. Варто зазначити, що 
наступного дня нас очікувала несподі-
ванка – у Польщі випав сніг.

Паломництво до Риму – це ще одна по-
дія, яка зберігатиметься глибоко у серці 
харцерів з Кресів.

Александер РАДІЦА

На площі святого Петра. Фото Александра РАДІЦИ
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Ігор Павлюк: 
«Без літератури свого життя не уявляю»

Цікавий та оригінальний поет, журналіст, науковець родом із Волині 
Ігор Павлюк добре відомий далеко за межами рідної батьківщини. 

Його добре знають не лише у Львові та Києві, поезії та драми автора пере-
кладені російською, білоруською, польською, англійською, японською та 
іншими мовами світу. 

Результат визнання – десятки літератур-
них нагород, відзнак, премій. Нещодавно 
Ігор Павлюк захистив у Києві докторську 
дисертацію у галузі соціальних комунікацій. 
Сьогодні він – гість «Волинського Моніто-
ра».

– Пане Ігоре, нині багато хто про Вас го-
ворить як про «золотого хлопця», котрий 
попри молодість уже встиг стати не лише 
вдалим письменником, а й іменитим на-
уковцем. Важко було стати «ковалем» влас-
ного життя?

– Найважче жити так, щоби людям здава-
лося, що ти живеш легко. Насправді ж коли 
і де легко жилося круглому сироті?.. Правда, 
берегла мене, як я тепер відчуваю, сама при-
рода: адже трагічно усвідомив я своє раннє 
сирітство аж десь у 30 років, коли стояв піз-
нього осіннього вечора самотнім на могилі 
мами... До того ж я себе не бачив збоку, не 
відчував ранимо якоїсь своєї ущербності. Це 
мене зберегло. Я спочатку хотів стати офіце-
ром – вчився у Санкт-Петербурзі, у вищому 
військовому училищі... Коли переконливо 
для власного серця відчув себе поетом – за-
хотів залишити його. Не відпускали. Такі 
були жорсткі тоді часи. Коли наполіг – від-
правили у тайгу: будувати секретну дорогу 
із засудженими. Потім, коли прийшла пере-
будова, – працював журналістом, навчався у 
Львівському державному університеті, захи-
щав кандидатську дисертацію, потім – Київ, 
праця в Інституті літератури Національної 
академії наук України, захист докторської 
дисертації... між тим – робота у США, подо-
рожі по світу... І книги, книги, книги... Чи-
тання чужих і публікація своїх, яких наразі 
27 зібралося: поезія. проза, для дітей, науко-
ві монографії... 

– Мабуть, недаремно важливу роль у 

творчості Ігоря Павлюка займає польська 
тема. Наскільки добре знаю, то дідусь та ба-
буся, котрі Вас виховали, родом із Польщі 
і їх торкнулася трагічна доля вигнанців-
переселенців?

– Так, вони щойно збудовану, шикарну на 
той час («під бляхою»), хату у селі Кулковичі 
біля Холма мусили зоставити. Туди пересе-
лився їх добрий сусід-поляк, із яким дід до 
самої своєї смерті ностальгійно листувався.

Про пресу того простору, де жили мої 
предки по маминій лінії (по батьковій – во-
линяни з-під Торчина) я видав кілька книг. 
«Польська» тема присутня у моєму щойно 
написаному романі «Буг», який готує до 
публікації журнал «Кур’єр Кривбасу». По-
важно люблю творчість Адама Міцкевича, 
фільми Єжи Гофмана. Важливу роль відіграв 
у формуванні мого світогляду «Поневолений 
розум» та вірші нобелівського лауреата Чес-
лава Мілоша.

– Ваш творчий доробок вкрай багатий. 
До півстолітнього ювілею ще ой як далеко, 
а у власній скарбничці уже майже два де-
сятки поетичних книжок, дві збірки про-
зи, одна книжка із п’єсами, сім моногра-
фій, численні переклади на російську мову. 
У якій іпостасі бачите себе у найближчі 
роки, у чому хочете себе реалізовувати на-
далі?

– Ну, багатий доробок чи скромний – ціну 
йому складе суворий суддя – час. Дід мій за-
вжди хотів, щоби я був священиком... То, 
може, нехай здійсниться воля його?.. Ще ж 
не пізно. Чи у пророки-проповідники піду… 
Як Сковорода. У пророки-стратеги. Їх менше 
б’ють, аніж пророків-тактиків. (Сміється, - 
авт.). Жарт, звичайно. Без літератури я свого 
життя не уявляю. Вона – моя релігія. 

Надалі буду своїм продюсером. Хочу від-
шліфувати, довести до пуття написане за 25 
років. Писати казки. Подорожувати. Під-
твердити слова свої, красиво сказані, добри-
ми ділами. Маю заповітну мрію. Але запові-
тне – заповідне, тобто інтимне...

– Ваші твори перекладені вже багатьма 
мовами світу. Чи відрізняється іноземний 
читач Ваших творів від вітчизняного?

– Іноземний читач спочатку бачить у мені 
українця, а вже потім – письменника, а ві-
тчизняний – навпаки. Хоча не так уже багато 
перекладено, як би хотілося... Нині виходить 
у престижному нью-йоркському видав-
ництві «CreateSpace» моя спільна з Юрієм 
Лазірком (поетом нашого покоління, укра-
їнцем за походженням, що живе в Амери-
ці) тримовна (англо-російсько-українська) 
книга віршів «Catching Gossamers» («Ловля-
чи осінні павутинки»), виходила в Україні у 
перекладах Івана Теплого та Андрія Бонда-
ря «Th e angel (or) English language?: Книга 
віршів Ігоря Павлюка англійською мовою», 
був учасником (як автор) англо-української 
антології «Ukraine literature today (Україн-
ська література сьогодні)». Цілу книгу моєї 
лірики переклала російською і підготувала 
до друку в Росії поетеса Євгенія Більченко. 
Окремі мої твори перекладені ще польською, 
білоруською... На нещодавній конференції 
японці мій вірш «Дівчинка» демонструва-
ли... Ірландський поет-бард Томас Мур цілу 
статтю англомовну про мене написав: «Спо-
куса доступності: Ігор Павлюк, поезія і мова 
як постімперська заява». Започаткований 
ще один серйозний міжнародний проект, 
але про нього пізніше казатиму – коли буде 
готовий...

– Ви вже стали лауреатом Народної пре-
мії ім. Т.Г.Шевченка, а ще – переможцем 
всеукраїнських літературних премій імені 
Василя Симоненка, імені Бориса Нечерди, 
імені Маркіяна Шашкевича, імені Григорія 
Сковороди, міжнародної літературної пре-
мії «Тріумф». Як Ви ставитеся до літератур-

Igor Pawluk: 
«Bez literatury swego życia nie wyobrażam»

Ciekawy i oryginalny poeta, dziennikarz, naukowiec pochodzący z Wołynia, 
Igor Pawluk zasłynął daleko poza granicami swojego kraju ojczystego - jest 

dobrze znany nie tylko we Lwowie i Kijowie. Wiersze i dramaty autora zostały 
przetłumaczone na języki rosyjski, białoruski, polski, angielski, japoński i inne 
języki świata.

Wynikiem jego uznania jest kilkadziesiąt na-
gród literackich, odznaczeń, wyróżnień. Ostat-
nio Igor Pawluk w Kijowie zrobił habilitację 
doktorską w dziedzinie komunikacji społecznej. 
Dzisiaj gości go «Monitor Wołyński».

– Panie Igorze, obecnie dużo mówią o Panu 
jako o «złotym chłopcu», który mimo swojej mło-
dości już potrafi ł zostać nie tylko wybitnym pisa-
rzem, lecz także słynnym naukowcem. Czy trud-
nym jest stanie się «kowalem» własnego życia?

– Najtrudniej jest żyć tak, żeby ludziom wy-
dawało się, że niby żyjesz łatwo. W rzeczywisto-
ści kiedy i gdzie udawało się żyć łatwo sierocie?.. 
Chociaż strzegła mnie, jak teraz to czuje, sama 
przyroda: cały tragizm mego pełnego sieroctwa 
uświadomiłem sobie gdzieś około trzydziestki, 
kiedy stałem późnym jesiennym wieczorem w 
samotności na grobie mej matki... Dotychczas 
nie widziałem siebie ze strony, nie czułem zra-
nień z powodu jakiegoś swojego niedowartoś-
ciowania. I to mnie chroniło. Najpierw prag-
nąłem zostać ofi cerem – studiowałem w Sankt 
Petersburbu, w Wyższej Zawodowej Szkole Woj-
skowej... Kiedy przekonująco we własnym sercu 
poczułem się poetą – zechciałem pozostawić 
studia. Nie pozwolono mi na to. Takie były wte-
dy okrutne czasy. Kiedy nalegałem, wysłali mnie 
do tajgi: budować z więźniami tajemną drogę. 
Później – kiedy nadeszła „pieriestrojka” – praco-
wałem jako dziennikarz, studiowałem na Lwow-
skim Uniwersytecie Narodowym, obroniłem 
doktorat, potem był Kijów, praca w Instytucie 
Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 
habilitacja doktorska... w międzyczasie – praca w 
Stanach Zjednoczonych, podróże po świecie... I 
książki, książki, książki... Czytanie czyichś i pub-
likowanie własnych, których na razie mam 27: 
wiersze, proza, utwory dla dzieci, monografi e 
naukowe... 

– Widocznie nie bez powodu ważne miej-
sce w twórczości Igora Paluka zajmuje temat 
polski. O ile wiem, dziadkowie, którzy Pana 
wychowali, pochodzili z Polski i spotkał ich 
tragiczny los repatriantów.

– Tak, oni musieli pozostawić dopiero co wy-
budowany rozkoszny na tamte czasy dom z ocy-
nowanym dachem na wsi Kułkowicze w pobliżu 
Chełma. Tam się osiedlił ich dobry sąsiad Polak, 
z którym dziadek do samej swej śmierci nostal-
gicznie korespondował.

O prasie tych terenów, które zamieszkiwali 
moi przodkowie od strony matki (od strony ojca 
byli to Wołyniacy z okolic Torczyna), wydałem 
kilka książek. Temat «polski» ukazuje się w mo-
jej dopiero co powstałej powieści «Bug», która 
zostanie opublikowana w czasopismie «Kurier 
Krywbasu». Uwielbiam twórczość Adama Mi-
ckiewicza, fi lmy Jerzego Hoff mana. Ważną rolę 
w kształtowaniu mej wizji świata odegrał «Znie-
wolony umysł» noblisty Czesława Miłosza, a tak-
że jego wiersze.

– Twórczość Pana jest niezwykle bogata. Do 
półwiecznego jubileuszu jeszcze kroczyć i kro-
czyć, a skarbiec Pana już zawiera prawie dwa-
dzieścia zbiorów poetyckich, dwa zbiory pro-
zy, jeden zbiór dramatów, siedem monografi i, 
liczne przekłady na język rosyjski. W jakiej hi-
postazie chciałby Pan spędzić najbliższe lata, 
w czym pragnie Pan nadal siebie realizować?

– Cóż, bogate czy skromne to są napracowa-
nia – oceni to nieuległy sędzia Czas. Mój dzia-
dek zawsze chciał, żebym został księdzem... Być 
może niech się spełnia jego wola?.. Przecież jesz-
cze nie jest na to za późno. Lub zostanę proro-
kiem kaznodzieją… Podobnie jak Skoworoda. 
Lub prorokiem strategiem. Ich się mniej bije, 
aniżeli proroków taktyków. (Śmiech - aut.). Żar-
tuję, oczywiście. Bez literatury swego życia nie 
wyobrażam sobie. Ona jest moją religią. 

Nadal będę dbał o swoją twórczość. Chcę wy-
szlifować, doprowadzić do porządku wszystko, 
co napisałem w ciągu 25 lat. Pisać bajki. Podró-
żować. Uzasadnić swoje pięknie ułożone wyrazy 

dobrymi czynami. Mam marzenie swojego ży-
cia. Jednak to, co jest marzeniem życia, to jest 
niewypowiedziane, to znaczy osobiste...

– Dzieła Pana są już przetłumaczone na 
wiele języków świata. Czy różnią się Pana czy-
telnicy zagraniczni i ojczyści?

– Czytelnik zagraniczny najpierw postrzega 
we mnie Ukraińca, dopiero potem to, że jestem 
pisarzem, ojczysty – wręcz przeciwnie. Cho-
ciaż nie tak wiele przetłumaczono, jak ja bym 
chciał... Teraz jest publikowany w prestiżowym 
wydawnictwie Nowego Jorku «CreateSpace» mój 
wspólny z Jurijem Łazirkiem (poetą naszego po-
kolenia, Ukraińcem z pochodzenia, zamieszka-
łym w Ameryce) zbiór wierszy w trzech językach 
(angielskim, rosyjskim i ukraińskim) «Catching 
Gossamers» («Łowiąc jesienne pajęczyny»), na 
Ukrainie została wydana przetłumaczona przez 
Iwana Tepłego i Andrija Bondara «Th e angel (or) 
English language?: Książka wierszy Igora Pawluka 
w języku angielskim». Również jestem współau-
torem antologii angielsko-ukraińskiej «Ukraine 
literature today (Literatura ukraińska dzisiaj)». 
Cały zbiór moich wierszy lirycznych przetłuma-
czyła na język rosyjski i przygotowała do wydania 
w Rosji poetka Jewgenia Bilczenko. Niektóre moje 
utwory zostały przetłumaczone też na język pol-
ski, białoruski... Na jednej z ostatnich konferencji 
Japończycy prezentowali mój wiersz «Dziewczyn-
ka»... Irlandzki poeta i piosenkarz Th omas Moore 
napisał o mnie cały artykuł w języku angielskim: 
«Pokusa dostępności: Igor Pawluk, wiersze i język 
jako oświadczenie post-imperialne». Rozpoczęty 
kolejny ważny projekt międzynarodowy, jednak o 
nim nieco później – kiedy będę gotowy...

– Pan już zdobył Nagrodę Narodową imie-
nia Tarasa Szewczenki, ponadto został zwy-
cięzcą ogólnoukraińskich nagród literackich 
imienia Wasyla Symonenki, imienia Borysa 
Neczerdy, imienia Markiana Szaszkiewicza, 
imienia Grygorija Skoworody, Międzynarodo-
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них нагород і премій?
– Загалом ставлюся легко, адекватно. Ко-

лись, правда, коли першу премію вручали – 
імені Василя Симоненка (головою журі був 
Іван Драч), то хотів відмовитися, боячись, 
що не зостануся сам собою. Мене перекона-
ли, що це нормально: ні Павлюк Симоненко-
ві, ні Симоненко, мовляв, Павлюкові дороги 
не заступить... Тобто це той випадок, про 
який у народі кажуть: дають – бери... Правда, 
від однієї премії я таки відмовився. 

Невручення Національної Шевченків-
ської, на яку мене подавали тричі, а двічі я 
був номінантом, пережив важко тому, що 
вважав її святою ознакою недаремно прожи-
того мною життя. 

«А що не зломить мене – те загартує», – 
гласить ще одна народна мудрість. Не зломи-
ло. І я тепер на цю «поразку» дивлюся, як на 
мою перемогу. 

Про Андрія Малишка розповідають ці-
каву історію у цьому контексті. Мовляв, 
дали йому державну нагороду за поетичні 
публікації – медаль. Він приїхав додому по-
хвалитися нею батькові, який доволі скеп-
тично ставився до вибору сином такого ри-
зикованого і непевного життєвого шляху, як 
шлях у літературу, і відповів сумно Андрієві 
Самійловичу: «Дивно, сину. Якийсь ти не-
справжній поет. Тараса Шевченка за поезію 
в тюрму посадили, а тебе – нагородили...». 
Згадаймо, як ставилася держава до Лєрмон-
това («Собаці – собача смерть», – сказав цар, 
дізнавшись про смерть поета), до Байрона, 
до Міцкевича... до наших справжніх поетів 
періоду «розстріляного відродження», до Ва-
силя Стуса...

Тому Народна Шевченківська премія (За-
лізний Мамай), лауреатом якої я став у 2008 
році, – то те, що треба письменникові для 
збереження честі і гідності в Україні... А сві-
тові премії, надіюся, у нас іще попереду, як і 
майбутня чесна боротьба, подорожі та при-
годи.

«Мілош як світ»:
про письменника

у студентському середовищі
З нагоди Року Чеслава Мілоша у Волин-

ському національному університеті імені 
Лесі Українки були проведені урочисті за-
ходи, присвячені славетному польському 
письменникові. Організаторами святку-
вань стали Генеральне консульство РП у 
Луцьку, Інститут Польщі та Інститут філо-
логії та журналістики ВНУ імені Лесі Укра-
їнки.

 18 квітня нинішнього року в обласній бі-
бліотеці для дітей студенти-полоністи висту-
пили з музично-літературною композицією, 
присвяченою Чеславу Мілошу. До заходу до-
лучилися учні гімназії № 4 міста Луцька, які 
декламували поезію визначного польського 
письменника різними мовами.

Вже наступного дня у приміщенні Інсти-
туту Польщі для студентів факультету між-
народних відносин Волинського національ-
ного університету була проведена відкрита 
лекція «Чеслав Мілош – лауреат Нобелів-

ської премії», під час якої майбутні перекла-
дачі та дипломати не лише познайомилися з 
творчим доробком письменника і простежи-
ли за етапами складного життєвого шляху 
до вершин майстерності, а й відзначили його 
дипломатичні здібності та особливості іде-
ологічної концепції. Лекцію з мультимедій-
ною презентацією та аудіозаписами голосу 
Чеслава Мілоша підготувала і провела на-
уковець Світлана Сухарєва.

20 квітня у конференц-залі природничих 
дисциплін бібліотеки Волинського націо-
нального університету імені Лесі Українки 
відкриту лекцію для студентів вишу «Лю-
дина і світ у вірші Чеслава Мілоша „Piesek 
przydrożny”» прочитала завідувач кафедри 
польської філології, професор Луїза Олян-
дер. Лектор звернула особливу увагу на фі-
лософську концепцію письменника, наголо-
сивши на її загальнолюдському вимірі.

ВМ

Wspomnienia o Janie Pawle II w języku ukraińskim 
W Kijowie zaprezentowano ukraińskie wydanie poświęconej Janowi Pawłowi II książki "Najbar-

dziej lubił wtorki". Są to wspomnienia arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, drugiego sekreta-
rza papieża, spisane przez dziennikarkę Brygidę Grysiak. 

"Myślę, że książka, która przez prostotę w ukazywaniu osoby Jana Pawła II cieszyła się w Polsce 
tak wielkim uznaniem, przybliży tę postać również czytelnikom na Ukrainie. Ufam także, że nie 
popsuje nikomu wizji papieża, lecz przedstawi Jana Pawła II w sposób dostępny" - powiedział PAP 
obecny na prezentacji abp Mokrzycki.

Duchowny, który od 2008 r. jest zwierzchnikiem Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie, 
czytał fragmenty książki w języku ukraińskim, opowiadając o chwilach, spędzonych u boku Jana 
Pawła II. 

Polskiego papieża wspominali także zaproszeni goście. Biskup Kościoła greckokatolickiego Josyf 
Milan relacjonował swą rozmowę z Janem Pawłem II, który zapewniał go, iż "zawsze pamięta o 
Ukrainie". 

Prezes ukraińskiego PEN-Clubu, były więzień polityczny Jewhen Swerstiuk mówił, że jest 
wdzięczny papieżowi za jego zaangażowanie w obalenie komunizmu oraz wspominał pielgrzymkę 
Jana Pawła II na Ukrainę w 2001 r. 

Tytuł książki wziął się stąd, że Jan Paweł II najbardziej lubił wtorki. Były to dni wolne od obo-
wiązków. 

 Polska Agencja Prasowa, 6 maja 2011 roku

Спогади про Івана Павла II українською мовою 
У Києві презентували українське видання, присвяченої Іванові Павлові ІІ, книги «Най-

більше любив вівторки». Це спогади архієпископа Мечислава Мокрицького, другого секре-
таря Папи, записані журналісткою Бригідою Грисяк. 

«Я думаю, що книга, яка так просто зображувала особу Івана Павла ІІ і мала велике ви-
знання у Польщі, наблизить цю постать також українським читачам. Також вірю, що нікому 
не зіпсує бачення Папи, а представить Івана Павла ІІ доступним способом», – сказав для 
«РАР» присутній на презентації архієпископ Мокрицький.

Священик, котрий від 2008 р. є предводителем Римо-Католицького костелу в Україні, 
зачитував фрагменти із книги українською мовою, розповідаючи про час, проведений біля 
Івана Павла ІІ.

Польського Папу також згадували запрошені гості. Єпископ Греко-Католицької церкви 
Йосиф Мілан згадував свою розмову із Іваном Павлом ІІ, котрий запевнив його, що «за-
вжди пам’ятає про Україну». 

Колишній президент українського відділення ПЕН-клубу, колишній політичний в’язень 
Євген Сверстюк сказав, що вдячний Папі за його анґажування у розвал комунізму та згаду-
вав паломницьку поїздку Івана Павла ІІ в Україну у 2001 р.

Назва книжки пов’язана із тим, що Іван Павло ІІ найбільше полюбляв вівторки. Вони 
були вихідними днями від обов’язків. 

 Polska Agencja Prasowa, 6 травня 2011 року

Dzień Zwycięstwa: billboard ze Stalinem w Sewastopolu
Wizerunek Józefa Stalina pojawił się na billboardzie w Sewastopolu na południu Ukrainy. So-

wieckiego dyktatora umieściła na tablicy reklamowej organizacja Sojusz Radzieckich Ofi cerów. 
Jego członkowie wystawili pod nią całodobową wartę. 

Billboard ze Stalinem i podpisem "Nasza sprawa jest słuszna, zwycięstwo będzie z nami" zawisł 
w Sewastopolu z okazji obchodzonego 9 maja Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. 

Sojusz ofi cerów nieistniejącego ZSRR zarzucił obecnym władzom ukraińskim, że nie tylko mil-
czą o roli Stalina w historii, lecz w ogóle nie wspominają jego imienia. 

"Chcemy pokazać, że Sojusz Radzieckich Ofi cerów nie godzi się z totalnym fałszowaniem histo-
rii Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i roli Józefa Stalina w odniesionym w niej zwycięstwie. To zwycię-
stwo zostało zdobyte przez naród radziecki i partię komunistyczną na czele ze Stalinem" - powie-
dział jeden z uczestników uroczystości odsłonięcia billboardu. 

Sewastopol na Krymie zamieszkany niemal wyłącznie przez ludność prorosyjską to główna baza 
stacjonującej na Ukrainie rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Mieszkańcy miasta z nostalgią wspomi-
nają czasy ZSRR i opowiadają się za ścisłą współpracą z Rosją. 

Gazeta Wyborcza, 8 maja 2011 roku

 

День перемоги: білборд зі Сталіним у Севастополі
Зображення Йосипа Сталіна з’явилося на білборді у Севастополі, що на півдні України. 

Радянського диктатора розмістила на рекламному щиті організація «Союз радянських офі-
церів». Його члени виставили під білбордом цілодобову охорону. 

Білборд зі Сталіним та підписом «Наша справа правильна, з нами – перемога» з’явився 
у Севастополі з нагоди святкування 9 травня Дня перемоги над гітлерівською Німеччиною. 

Союз офіцерів неіснуючого СРСР звинуватив нинішню українську владу у тому, що вона 
не лише замовчує роль Сталіна в історії, а взагалі не згадує його імені

«Хочемо продемонструвати, що «Союз радянських офіцерів» не погоджується із тоталь-
ним фальшуванням історії Великої Вітчизняної війни та ролі Йосипа Сталіна у здобутій 
перемозі. Ця перемога була здобута радянським народом та комуністичною партією на чолі 
зі Сталіним», – підкреслив один із учасників урочистостей з нагоди відкриття білборду.

У Севастополі в Криму проживає, у переважній більшості, проросійське населення. Тут 
знаходиться головна база, розміщеного в Україні, російського Чорноморського флоту. Жи-
телі міста із ностальгією згадують часи СРСР і виступають за тісну співпрацю із Росією. 

Gazeta Wyborcza, 8 травня 2011 року

Ukraina skarży się na unijnych urzędników
Kijów wzywa Europol do poprawienia "nieszczęsnego błędu", czyli prognozy, że zniesienie wiz 

dla Ukrainy wzmocni przestępczość zorganizowaną w UE. - To tezy nie do zaakceptowania - ogło-
sił ambasador przy UE Konstantin Jelisiejew. 

Europol to unijna agencja policyjna, która w swym najnowszym raporcie o przestępczości zor-
ganizowanej uznała, że ukraiński port w Odessie stał się ważnym punktem przerzutowym dla ko-
kainy i heroiny, a Ukraina - jest jedną z najważniejszych baz dla producentów oraz handlarzy niele-
galnych papierosów w UE. Zdaniem Europolu ewentualne zniesienie unijnych wiz dla Ukraińców 
mogłoby pomóc tamtejszym grupom przestępczym w szemranych interesach na terenie Unii. 

Gazeta Wyborcza, 8 maja 2011 roku

Україна скаржиться на урядовців з Євросоюзу
Київ закликає Європол виправити «прикру помилку», тобто прогноз, що відміна віз для 

українців посилить організовану злочинність у ЄС. «Це тези, з якими не можна погодити-
ся», – заявив посол при ЄС Костянтин Єлісєєв. 

Європол – це поліцейська агенція ЄС, яка у своєму найновішому звіті про організовану 
злочинність вказала, що український порт в Одесі став серйозним транзитним пунктом для 
кокаїну та героїну, а Україна – є однією з найважливіших баз для виробників та торговців 
нелегальних цигарок в ЄС. На думку Європолу, можлива відміна віз для українців може до-
помогти їхнім злочинним групам у тіньовому бізнесі в Євросоюзі. 

Gazeta Wyborcza, 6 травня 2011 року

wej Nagrody Literackiej «Triumf». Co Pan są-
dzi o nagrodach i wyróżnieniach literackich?

– Ogólnie moje nastawienie do nagród jest ła-
twe i adekwatne. Raz jednak, kiedy wręczano mi 
pierwszą nagrodę – imienia Wasyla Symonen-
ki – (przewodniczącym jury był Iwan Dracz), 
chciałem z niej zrezygnować, obawiając się, że 
nie pozostanę sobą. Przekonali mnie, że to jest 
normalne, przecież ani Pawluk Symonence, ani 
Symonenko Pawlukowi drogi nie zastąpi... Cho-
dzi o tę sytuację, o której ludzie mówią: dają – 
bierz... Z jednej z nagród jednak zrezygnowałem. 

To, że w dwóch z trzech przypadków nie do-
stałem  Nagrody Narodowej Szewczenki, chociaż 
byłem nominowany trzykrotnie, bardzo mnie za-
smuciło, ponieważ uważałem ją za święte odzna-
czenie niedaremnie przeżytego przeze mnie życia. 

«To, co mnie nie złamie, koniecznie zahartuje» 
– brzmi kolejna mądrość ludowa. Nie złamało. I 
teraz tę «porażkę» odbieram jako zwycięstwo. 

W tym kontekście ciekawym jest opowiada-
nie o Andriju Małyszce. Ponoć dali mu nagro-
dę państwową za publikacje poetyckie – medal. 
Wrócił on do domu i chlubi się przed ojcem, któ-
ry dość sceptycznie był ustosunkowany do takie-
go niepewnego i ryzykowego zawodu wybrane-
go przez syna,  jak twórczość literacka. Na to 
chwalenie się ojciec ze smutkiem odpowiedział: 
«Dziwne to jest, synu. Chyba jesteś niepraw-
dziwym poetą. Tarasa Szewczenkę z powodu 
wierszy wsadzili do więzienia, a ciebie wyna-
grodzili...». Przypomnijmy, jak rząd potraktował 
Lermontowa («Psu – psia śmierć» – powiedział 
car po otrzymaniu wiadomości o śmierci poety), 
Byrona, Mickiewicza... naszych prawdziwych 
poetów okresu «rozstrzelanego odrodzenia», 
Wasyla Stusa...

Dlatego Nagroda Narodowa Tarasa Szew-
czenki (Żelazny Mamaj), którą otrzymałem w 
2008 roku, jest właśnie tym, co pomaga zacho-
wać pisarzowi na Ukrainie honor i godność... 
A wyróżnienia na skalę światową, mam nadzie-
ję, jeszcze przede mną, podobnie jak przyszłe 
uczciwe wyścigi, podróże i przygody.

Rozmowę prowadził Wiktor JARUCZYK,
zdjęcie Wasyla PYŁYPIUKA

Розмовляв Віктор ЯРУЧИК, 
фото Василя ПИЛИПЮКА

«Miłosz jak świat»:
o pisarzu w środowisku 

akademickim
Z okazji Roku Czesława Miłosza na Wołyń-

skim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi 
Ukrainki odbyły się uroczystości ku czci słyn-
nego polskiego pisarza. Organizatorami imprezy 
były Konsulat Generalny RP w Łucku, Instytut 
Polski oraz Instytut Filologii i Dziennikarstwa 
WUN im. Łesi Ukrainki.

18. kwietnia bieżącego roku w Obwodowej 
Bibliotece dla Dzieci studenci poloniści wystą-
pili z kompozycją muzyczno-literacką, poświę-
coną Czesławowi Miłoszu. Do przedsięwzięcia 
dołączyli uczniowie Gimnazjum nr 4 miasta 
Łucka – recytowali wiersze wybitnego polskiego 
pisarza w różnych językach.

Już następnego dnia w pomieszczeniu Insty-
tutu Polski dla studentów Wydziału Stosunków 
Międzynarodowych Wołyńskiego Uniwersytetu 
Narodowego został wygłoszony wykład publicz-
ny «Czesław Miłosz – laureatem Nagrody Nob-
la», w czasie której przyszli tłumacze i dyploma-

ci nie tylko zapoznali się z twórczością pisarza i 
przeanalizowali etapy jego trudnej drogi życio-
wej ku szczytom mistrzostwa, lecz również mieli 
możliwość wnikliwszej obserwacji jego zdolno-
ści dyplomatycznych i osobliwości koncepcji 
ideologicznej. Wykład wraz z prezentacją mul-
timedialną i nagraniami głosu Czesława Miłosza 
przygotowała i wygłosiła naukowiec Swietłana 
Suchariewa.

20. kwietnia w Sali Konferencyjnej Nauk 
Przyrodniczych Biblioteki Wołyńskiego Uni-
wersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki 
wykład publiczny dla studentów uczelni «Czło-
wiek i świat w wierszu Czesława Miłosza „Pie-
sek przydrożny”» wygłosiła kierownik katedry 
fi lologii polskiej, profesor Luiza Olander. Pani 
profesor wyszczególniła koncepcję fi lozofi czną 
pisarza z wyakcentowaniem jej wymiaru ogól-
noludzkiego.

MW
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«Ruble, korony, marki, 
karbowańce, złote...»

Wołyń ze względu na hi-
storyczne okoliczności często 
przechodził spod panowania 
jednego państwa w ręce drugie-
go, w związku z czym na jego 
terenach pojawiały się nowe 
pieniądze. Najbogatszą w ta-
kie wydarzenia była pierwsza 
połowa XX wieku. W tam-
tym okresie Wołyń przebywał 
pod panowaniem Imperium 
Rosyjskiego, Austro-Węgier, 
Drugiej Rzeczypospolitej, nazi-
stowskich Niemiec i ZSRR. W 
tamtym okresie w obiegu pie-
niężnym zdarzało się spotkać 
ruble carskie, korony austria-
ckie, marki niemieckie, ost-
marki, karbowańce ukraińskie, 
marki Polskiej Krajowej Kasy 
Pożyczkowej, złote, zdawkowe 
i państwowe bilety, duża ilość 
namiastek pieniędzy drukowa-
nych przez miejscowe przed-
siębiorstwa i osoby prywatne, 
radzieckie ruble itd. 

W okresie międzywojennym 
system pieniężny Wołynia jako 
nieodłącznej części Drugiej 
Rzeczypospolitej, przeszedł 
długotrwały proces kształtowa-
nia się i rozwoju. W pierwszym 
okresie (1918-1924) Polska, 
a zarazem Wołyń przeżywały 
upadek gospodarczy, hiperin-
fl ację, wzrost cen i dewaluację 
ówczesnej jednostki pieniężnej 
– polskiej marki. W tamtych 
latach zostały stworzone wa-
runki dla reformy przeprowa-
dzonej w 1924 roku przez rząd 
W. Grabskiego. Jej wynikiem 
stało się wdrożenie narodowej 
pieniężnej jednostki – złotego. 
O sukcesie reformy świadczy 
to, że mimo problemów eko-
nomicznych i niestabilności 
politycznej złoty do początku 
Drugiej wojny światowej pozo-
stawał jedną z najbardziej sta-
bilnych walut europejskich. 

W latach 1919 – 1921 na Wo-
łyniu w obiegu były dwie walu-
ty: miejscowa i polska marka. W 
1919 roku rząd rozpoczął przy-
gotowanie do przeprowadzenia 
reformy pieniężnej, która zapo-
czątkowała unifi kację systemu 
pieniężnego. Premier I. Pade-
rewski stworzył Urząd Skarbu 
Narodowego i zebrał środki dla 
stabilizacji narodowej waluty. 
24 marca 1920 r. rozpoczęła się 
wymiana koron austriackich, 
których nie wykorzystywano 
jako środek fi nansowy już w 
maju tamtego roku. Prawie jed-
nocześnie – od 29 kwietnia 1920 
roku –  zaprzestano obiegu rubli. 

Z początkiem przygotowania do 
unifi kacji narodowej jednostki 
pieniężnej i reformy walutowej 
wszystkie inne waluty oprócz 
polskiej marki zostały wyco-
fane z obiegu. Marki Polskiej 
Krajowej Kasy Pożyczkowej nie 
miały żadnego 
zabezpieczenia 
ze względu na 
skomplikowaną 
sytuację społecz-
no-ekonomiczną 
w pierwszej po-
łowie lat 20-tych. 
Doprowadziło to 
do hiperinfl acji i 
zwiększenia no-
minałów polskich 
marek. W okresie 
kształtowania się 
młodego państwa 
jego rozchody 
znacznie prze-
kraczały przychody, skutkiem 
czego był defi cyt budżetu. Pol-
ski rząd starał się zwalczyć de-
fi cyt za pomocą emisji coraz 
większej ilości polskich marek 
(patrz zdjęcie nr 1 – red.). Jed-
nak praktyka pokazała szkod-
liwość takiej polityki i w latach 
1923 – 1924 Polska zaczyna ją 
zmieniać.

Państwowe bilety też 
pieniądze!

Od 1 grudnia 1923 roku do 
31 maja 1924 roku trwała wy-
miana polskich marek na zło-
te – nowe banknoty Polskiego 

Banku. Wo-

łyń w związku 
z reformą pie-
niężną 1924 roku 
został włączony do 
ujednoliconego syste-
mu pieniężnego Dru-
giej Rzeczypospolitej. W 

czasie reformy i po jej zakoń-
czeniu w obiegu pieniężnym 
pojawiły się drobne monety 
(patrz zdjęcie nr 2 – red.), ale 
Mennica Warszawska nie zdo-
łała zaspokoić potrzeb kra-

ju, ich wybijanie zamówiono 
w mennicach Austrii, Belgii, 
Wielkiej Brytanii, USA, Fran-
cji i Szwajcarii. Ze względu na 
brak monet zaczęto również 
wprowadzać zdawkowe, a na-
stępnie państwowe bilety (patrz 
zdjęcie nr 3 – red.), złote (patrz 
zdjęcie nr 4 – red.).

Wprowadzenie jedynej wa-
luty doprowadziło do stabi-
lizacji gospodarki na terenie 
Zachodniego Wołynia. Obieg 
pieniężny na Wołyniu osta-
tecznie uformował się tylko po 
reformie, dokładnie mówiąc 
– z początkiem okresu sanacji. 
Wówczas odbywa się w regio-
nie wzrost gospodarczy. 

«Рублі, крони,
марки, карбованці,

 злоті…»

Волинь, у силу історичних 
обставин, часто переходила 
з-під влади однієї держави 
до іншої, а разом із цим на 

її землі поширювалися нові 
гроші. Найбагатшою на такі 
події була перша половина 
ХХ століття, коли за корот-
кий термін часу Волинь по-
бувала під владою Російської 
імперії, Австро-Угорщини, 
Другої Речі Посполитої, на-
цистської Німеччини та 
СРСР. У цей період у грошо-
вому обігу траплялися цар-
ські рублі, австро-угорські 
крони, німецькі марки, 
остмарки, українські карбо-
ванці, марки Польської кра-
йової позичкової каси, злоті, 
розмінні та державні квитки, 
значна кількість грошових 
замінників, які випускалися 
місцевими підприємствами 

та приватними особами, 
р а д я нс ь к і 
рублі тощо. 

Між дво-
ма світовими 
війнами гро-
шова систе-
ма Волині, як 

невід’ємна частина Другої 
Речі Посполитої, пройшла 
тривалий шлях становлення 
та розвитку. У перший пері-
од (1918–1924 р.р.) Польща, 
а разом із нею і Волинський 
регіон переживали госпо-
дарську розруху, економіч-
ні труднощі, гіперінфляцію, 
зростання цін та знецінення 
тимчасової грошової оди-
ниці – польської марки. У ці 
роки було закладено базу ре-
форми, яку успішно провів 
у 1924 р. уряд В. Грабського. 
Її результатом стало впрова-
дження національної грошо-
вої одиниці – злотого. Про 
успіх реформи свідчить те, 
що незважаючи на економіч-
ні потрясіння та політичну 
нестабільність, злотий до по-
чатку Другої світової війни 
залишався однією із най-
більш стабільних європей-
ських валют. 

У 1919–1921 роках на тери-
торії Волині переважали дві 
валюти: місцева та польська 
марка. У 1919 р. уряд розпо-
чав підготовку до проведення 
грошової реформи, яка стала 
початком уніфікації грошо-
вої системи. Прем’єр-міністр 
І. Падеревський, створив-
ши Управління національної 
скарбниці, провів збір коштів 
для стабілізації національної 
валюти. 24 березня 1920р. 
розпочався обмін австро-
угорських крон, які у травні 
цього ж року перестали бути 
законним засобом платежу. 
Майже одночасно, з 29 квітня 
1920 р. було заборонено обіг 
рублів. З початком підготов-
ки до уніфікації національ-
ної гро-

шової одиниці 
та грошової реформи, усі інші 

валюти окрім польської мар-
ки були вилучені з обігу. Мар-
ки Польської крайової позич-
кової каси не мали жодного 
забезпечення через складну 
соціально-економічну ситуа-
цію у першій половині 1920-х 
р.р. Це призвело до гіперін-
фляції та збільшення номіна-
лів польських марок. У період 
становлення молодої держави 
її витрати значно перевищу-
вали доходи, внаслідок чого 
з'явився дефіцит бюджету. 
Польський уряд намагався 
покрити дефіцит за допомо-
гою емісії щораз більшої кіль-
кості польських марок. Однак 
практика показала згубність 
такої політики і з 1923–1924 
р.р. Польща починає від неї 
відходити.

Державні квитки – 
теж гроші!

З 1 грудня 1923 р. по 31 
травня 1924 р. тривав обмін 
польських марок на злоті – 
нові банкноти Польського 
банку. Волинь була включена 
в уніфіковану грошову систе-
му Другої Речі Посполитої, що 
було пов’язано із грошовою 
реформою 1924 р. Під час та 
після реформи у грошово-
му обігу з’являються дрібні 
монети, але Варшавський 
монетний двір не був у змозі 
забезпечити потреби країни 
розмінними грошима, тому 
замовлення на їх виготовлен-
ня було розміщено у монетних 
дворах Австрії, Бельгії, Вели-
кобританії, США, Франції та 
Швейцарії. Також з метою по-
криття нестачі монет почали 
уводитися розмінні, а згодом і 
державні квитки, злоті. 

Уведення єдиної валюти до-
помогло стабілізувати госпо-
дарське життя західноволин-
ських земель. Грошовий обіг 
Волині остаточно сформу-
вався лише у пореформений 
період, а точніше з початком 
періоду «санації». У цей час 
простежується підйом еконо-
мічного розвитку регіону.

6 21 квітня 2011 Історія

Гроші на Волині
Гроші та грошовий обіг були і залишаються невід’ємними еле-
ментами грошової системи кожної держави протягом бага-
тьох століть. Гроші і грошовий обіг виникли набагато раніше 
від грошової системи, приблизно у ІV-ІІІ тисячолітті до н.е. 
А грошові системи – лише із зародженням капіталістичного 
способу виробництва. 

Максим КУЗНЄЦОВ

Pieniądze na Wołyniu
Pieniądze i obieg pieniężny były i pozostają nieodłącznymi ele-
mentami systemu pieniężnego każdego państwa w przeciągu 
wieków. Pieniądze i obieg pieniężny pojawiły się o wiele wcześ-
niej od systemu pieniężnego, mniej więcej w IV-III tysiącleciu 
przed n.e. Natomiast systemy pieniężne zaraz po pojawieniu się 
kapitalistycznego sposobu produkcji.

Maksym KUZNІECOW
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15.00 Новини (із сурдо-
перекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. Агро-
сектор
15.30 Т/с “Сімнадцять 
миттєвостей весни”
18.00 Вікно в Америку
18.20 Новини (із сурдо-
перекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.35 В гостях у 
Д.Гордона
20.25 Сільрада
20.40 На добраніч, діти
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.45 Футбольний код
22.45 Погода
22.55 Трійка, Кено
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Ера пам’яті
23.15 Від першої особи
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Вертикаль влади
00.30 Підсумки дайджест
00.35 Вертикаль влади - 
2 частина
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
01.45 ТелеАкадемія
02.45 Х/ф “За щучим 
велінням” (1)
03.50 “Слідство ведуть 

5 – 7 травня тривав кон-
курс виконавців на сопілці 
та цимбалах «Волинська 
Гуковиця». 

У рамках VI книжкової 
виставки-ярмарку «Книги 
Великої Волині» у Луцьку 
презентували факсиміль-
не видання рукописної 
пам’ятки XVI століття – Пе-
ресопницького Євангелія.

У ході благодійної акції 
«Подаруй дитині книгу» у 
Луцьку зібрали 228 книг 
для хворих дітей.

3 травня у ВНУ 
ім. Лесі Українки відбувся 
мультимедійний концерт 
„Мілош в музиці – музи-
ка в Мілоші” у виконан-
ні польського музиканта 
Яцека Телюса.

Фільм ВОДТРК «Їду 
на Січ» отримав ран-прі 
Другого Міжнародного 
телерадіофестивалю «Ка-
линові мости», який від-
бувався у Польщі.

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

5 – 7. maja wśród muzy-
ków odbywał się konkurs 
gry na dudce i cymbałach 
„Wołyńska Hukowycia”.

W ramach VI Targów 
Książki „Księgi Wielkiego 
Wołynia” w Łucku przedsta-
wiono faksymile Ewangelii 
Peresopnyckiej – rękopisu z 
XVI wieku.

Podczas akcji dobroczyn-
nej „Podaruj dziecku książ-
kę” w Łucku zebrano 228 
książek dla chorych dzieci.

3. maja na Uniwersytecie 
Wołyńskim odbył się multi-
medialny koncert „Miłosz w 
muzyce – muzyka w Miło-
szu” w wykonaniu polskiego 
muzyka Jacka Telusa.

Film Wołyńskiej Kom-
panii Telewizyjno-Radiowej 
„Idę na Sicz” dostał Grand 
Prix II Międzynarodowego 
Festiwalu „Kalinowe Mosty”, 
który odbył się w Polsce.

8 травня у Луцьку вдру-
ге відбувся Всеукраїнський 
фестиваль вишитих руш-
ників «Вишиті обереги єд-
нання».

8. maja w Łucku po raz 
drugi odbył się Ogólnoukra-
iński Festiwal Haft owanego 
Ręcznika pod tytułem „Haf-
towane talizmany zjednocze-
nia”.

06.20, 18.20 “Дім парафі-
яльного священика”.
07.15 Мультфільми.
10.15 Х/ф “Два брати”
11.10 Х/ф “Матильда”
14.00 Х/ф “Сніданок у 
Тіффані”
16.00 Х/ф “Бобро По-
ржалувати”
18.00 Телеекспрес.
18.50 “Клан”.
19.25 Вгадай мелодію.
20.05 Вечірка.
21.20 Х/ф “Давай зроби-
мо онука”
23.00 Х/ф “Небезпечна 
природа”
00.40 Х/ф “Людина пре-

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00 
Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 Погода
06.20 Вертикаль влади - 1 
частина
06.35 Вертикаль влади - 2 
частина
06.45 Православний 
календар
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.45 Мультфільм
07.55 Ера пам’яті
08.15 Огляд преси
08.35 Знайди себе
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки тижня
09.45 Друга смуга
09.50 Погода
10.00 Ток-шоу “Легко бути 
жінкою”
11.00 Шеф-кухар країни
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода
12.30 Право на захист
12.50 Армія
13.00 Х/с “Слідство ведуть 
ЗнаТоКи”. Справа №5

Понедiлок 
16 травня

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТБ 

TVP POLONIA

POLSAT

TVP-2

TVP-1

06.45 Док.фільм.
07.25 “Кесаревий перетин”, 
РП, 1987.
09.00 Воскресіння на 
сніданок.
10.00 Битва голосів.
11.30, 03.05 Жан Рено в 
бойовику “Ягуар”, Фран-
ція, 1996.
12.20 Луі де Фюнес у 
комедії “Ресторан пана 
Септіма”, Франція, 1966.
15.00 Сімейний турнір.
15.45 “Сімейка”.
16.15 Ласковик і Маліцкі.
17.10 “102 далматинця”, 
комедія, США, 2000.
19.00 Панорама.
19.35 “Астерікс і вікінги”, 
мультфільм, Франція-
Данія, 2006.
21.15 “Кольори щастя”
21.45 “Мостовяки”.
23.05 Стівен Сігал у бо-
йовику “В облозі 2: Темна 
територія”, США, 1995.
00.55 Жан Рено в бойовику 
Люка Бессона “Нікіта”, 
Франція, 1990.

06.10, 01.35 “Бізнес+”
06.15 “Документаль-
ний детектив”
06.40 Т/с “Кулагін і 
Партнери” (1)
07.05 “Танці з зірками”
10.10 “Танці з зірками. 
Підсумки голосу-
вання”
10.55 Х/ф “Максим 
Перепелиця” (1)
12.55 “Битва екстра-
сенсів. Боротьба 
континентів”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Паралельний 
світ”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.10 “Неймовірна 
правда про зірок”
19.10 “Національне 
талант-шоу “Танцюють 
всі!-3”
22.25 “Очна ставка. 
Чорні ревнощі”
23.20 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)
00.20 Т/с “Клініка” (2)

5 КАНАЛ

06.00 Програма 
передач
06.01, 23.00 “Час-Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 
17.15, 18.55, 23.50 “По-
года на курортах”
06.20, 18.45, 23.15, 
00.20, 04.20 “Час 
спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 23.30, 03.24, 04.15 
“Бізнес-час”
09.20, 11.20, 12.20, 
14.10, 16.10, 17.50 “По-
года в Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.30 
“Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Спільний проект 5 
каналу та інформацій-
ного агентства Уніан 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 “По-

07.00 “Яйце”. Д/ф.
07.25, 15.35 Станція 
“Милувка”.
08.25 “З Гливиць до Па-
рижу. Войтек Пшоняк”. 
Д/ф.
09.25 “Лише Каська”. Т/с.
10.00 “Кабаре “Клуб 
Двійки”. Розважальна 
програма.
10.55 “Польський смак”. 
Кулінарний тележурнал.
11.15 “Шанс на успіх”.
12.10 “Словник польсько-

06.00 Вставай! Граємо!
07.00 “Новини Полсат”.
08.30 Мультфільми.
10.00 Х/ф “Дитинство 
Керміта”

З 1 по 15 травня у Луць-
ку волонтери Всеукра-
їнської благодійної акції 
„Серце до серця” збирають 
кошти для дітей, хворих на 
діабет. 

Od 1. do 15. maja w Łucku 
wolontariusze Ogólnoukra-
ińskiej Akcji Charytatywnej 
„Serce do serca” zbierają 
koszty dla dzieci chorych na 
cukrzycę. 

зидента”
02.20 Х/ф “Коли секрети 
вбивають”
04.00 Х/ф “Розбірки після 
60 років”

11.30 Х/ф “Маленька 
принцеса”
13.30 Х/ф “Історія вічно-
го кохання”
16.10 Х/ф “Перший 
лицар”
19.00 “Перше кохання”.
19.50 Події.
20.20 Погода.
20.30 “Лінія життя”.
21.00 Х/ф “Титанік”
23.05 Х/ф “Вже мертвий”
01.00 “Вперед, в минуле!”
02.00 Інтерактивна про-
грама

польський”. Ток-шоу.
12.45 “Академія пана 
Ляпки”. Х/ф.
14.10 “Злотопольські”. 
Т/с.
14.40 “Час гордості”. Т/с.
16.35 “Мрожек і Балта-
зар”. Д/ф.
17.35, 23.45, 06.35 “Лид-
барські вечори гумору і 
сатири 2010”. Ток-шоу.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 04.30 “Люби або 
кинь”. Х/ф.
20.25, 02.15 На добраніч, 
малюки.
20.40, 02.30 Новини.
21.00, 02.50 Спорт.
21.20 “Блондинка”. Т/с.
22.10 “Місс Мокра 
майка”. Т/ф.
23.10 Погода.
23.15, 03.55 Польща 24.
00.35, 01.00 “Успіх”. Т/с.
01.30 “Пам’ятай про 
мене”. Концерт при-
вітань.
01.50 “Алфавіт кабаре”.
03.05 “Іспит життя”. Т/с.

Події

года у світі”
15.20, 16.20 “Час 
інтерв’ю”
17.25, 04.40 “Територія 
закону”
18.30, 23.40, 04.30 “Київ-
ський час”
19.00, 00.00, 04.00, 05.00 
“Час новин” (росій-
ською мовою)
19.25, 02.15, 05.15 “Час: 
важливо”
21.00, 03.00 “Час”
21.30, 01.00 Ток-шоу 
“Українські пристрасті”
23.55, 04.25 “Огляд 
преси”
03.40 “Велика політика”

01.25 “Вiкна-Спорт”
01.40 Х/ф “Самотнє 
плавання” (1)

ЗнаТоКи”. Справа №5
05.50 Діловий світ. Агро-
сектор

Prawie 20 milionów Polaków mieszka poza granicami 
kraju. Rozsiani są po całym świecie. Najwięk-

szym skupiskiem Polaków są Stany Zjedno-
czone, znaczna grupa emigracji polskiej 
i osób polskiego pochodzenia żyje w 
Brazylii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii 
i Francji a także w Niemczech na 
Litwie, Białorusi i Ukrainie. 

Dziesiąte Międzynarodowe 
Dni Polonii i Polaków za 
Granicą – Winnica 2011

Masowe procesy emigracyjne oraz 
zamieszkanie tak dużej liczby Polaków 
poza ojczyzną są  konsekwencją skom-
plikowanych procesów historycznych 
sięgających jeszcze w XVIII wieku, roz-
biorów Polski, powstań narodowych, 
wojen i deportacji. Równie często po-
wodem opuszczenia ojczystego kraju 
były względy ekonomiczne.

Z inicjatywy Senatu w 2001 roku 
dzień 2 maja został ustanowiony jako 
Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 
Jednocześnie w tym dniu obchodzony 
jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Główną intencją senackiej usta-
wy było umacnianie poczucia polskiej 
wspólnoty narodowej poza granicami 
państw i ponad podziałami ideowymi 
a także potwierdzenie jedności wszyst-
kich Polaków na świecie. Dzień Polonii 
przypomina rodakom żyjącym poza 
granicami Polski o ich korzeniach i 
pomaga w zachowaniu świadomości 
narodowej. Zgodnie z uchwałą, konsty-
tucyjnym opiekunem polskiej diaspory 
jest Marszałek Senatu.

Co roku, 2 maja odbywało się wspól-
ne świętowanie z Polonii z różnych 
krajów. Międzynarodowe Dni Polonii 
miały miejsce miedzy innymi na Ło-
twie, w Grecji, w Rosji, a przed rokiem 
w Kanadzie. 

W tym roku gospodarzem tej wiel-
kiej imprezy były Winnica i Berdyczów 
na Ukrainie. Ze względu na beatyfi -
kację Jana Pawła II, termin obchodów 
przesunięto na 6-7 maja. W uroczy-
stościach udział wzięła ofi cjalna dele-
gacja z Polski na czele z marszałkiem 
Senatu RP Bogdanem Borusewiczem,  
przedstawicielami Sejmu i Senatu oraz 
samorządowcami. Obecni byli także 
przedstawiciele polskich organiza-
cji z różnych państw i stowarzyszeń 
współpracujących z Polonią, duchow-
ni rzymsko-katoliccy na czele z wice-
przewodniczącym episkopatu Ukrainy 
Biskupem Leonem Dubrawskim. W 
obchodach wzięła udział również dele-
gacja władz z Ukrainy na czele z prze-
wodniczącym Rady Najwyższej Ukra-
iny Włodzimierzem Łytwynem oraz 
ministrem kultury Ukrainy Mychajłem 
Kuliniakiem.

Pierwszy dzień obchodów rozpocząl 

się odsłonięciem w centrum Winnicy 
tablicy poświęconej Marszałkowi Jó-
zefowi Piłsudskiemu. Potem marsza-
łek Senatu Bogdan Borusewicz odbył 
rozmowy z przedstawicielami władz 
ukraińskich oraz miejscowymi samo-
rządowcami. Bogdan Borusewicz w 
czasie spotkania w hotelu  „Podole” z 
przedstawicielami polskich środowisk  
dziękował im za kultywowanie polskiej 
kultury i pamięci narodowej, zachowa-
nie polskiego języka i utrzymywanie 
kontaktów z Macierzą. "Chciałbym, 
żeby była to okazja, aby naszym ro-
dakom mieszkającym w Polsce przy-
pomnieć, że mają rodaków poza gra-
nicami kraju i że mamy w stosunku o 
nich zobowiązania; musimy się dzielić 
tym co mamy" - powiedział dziennika-
rzom marszałek i podkreślił że Polska 
jest krajem na tyle zasobnym, że jest w 
stanie się dzielić. W ciągu 20 lat Senat 
przeznaczył na pomoc dla Polonii ok. 
850 mln zł.

Marszałek Senatu Bogdan Boruse-
wicz udekorował działaczy polonijnych 
odznaczeniem „Zasłużony dla kultury 
polskiej” podczas koncertu galowego z 
udziałem ukraińskich zespołów polo-
nijnych oraz gwiazdy z Polski, zespołu 
Golec uOrkiestra. Dzień zakończył się 
uroczystym przyjęciem z okazji Świato-
wego Dnia Polonii i Polaków za Grani-
cą oraz Święta Konstytucji 3 Maja.

Walenty WAKOLUK 

Десяті Міжнародні 
Дні Полонії та поляків

за кордоном – Вінниця-2011
Майже 20 мільйонів поляків проживає за меж-

ами Батьківщини. Вони розсіяні по всьому сві-
ті. Найбільше поляків проживає у Сполучених 

Штатах Америки, велика група польських 
емігрантів та осіб польського походжен-

ня живе у Бразилії, Канаді, Великобри-
танії, Франції, а також у Німеччині, 

Литві, Білорусі та Україні.

Масові еміграційні процеси та 
проживання великої кількості поля-
ків за межами Батьківщини є резуль-
татом складних історичних процесів, 
що сягають ще XVIII століття, поді-
лів Польщі, національних повстань, 
воєн і депортацій. Також частою при-
чиною того, що поляки залишали рід-
ний край, були економічні проблеми.

 За ініціативи cенату у 2001 році 2 
травня був встановлений як День По-
лонії та поляків за кордоном. Одно-
часно у цей день відзначається також 
День прапора Республіки Польща. 
Головною метою сенатського закону 
було зміцнення відчуття польської 
національної спільноти понад кордо-
нами держав та ідеологічними поді-
лами, а також підтвердження єднос-
ті усіх поляків у світі. День Полонії 
нагадує землякам, які живуть поза 
межами Польщі, про їхнє коріння і 
допомагає зберегти національну сві-
домість. Згідно з ухвалою, конститу-
ційним опікуном польської діаспори 
є Маршалок cенату.

Щороку 2 травня відбуваються 
спільні урочистості Полонії з різних 
країн. Міжнародні Дні Полонії від-
бувалися, між іншим, у Латвії, Греції, 
Росії, а рік тому – в Канаді.

Господарями цьогорічних Днів По-
лонії були Вінниця і Бердичів в Укра-
їні. З огляду на беатифікацію Івана 
Павла ІІ її провели 6-7 травня. В уро-
чистих заходах взяла участь офіційна 
делегація з Польщі на чолі з маршал-

ком cенату Республіки Польща Бог-
даном Борусевичем, представниками 
cейму та cенату та органів місцевого 
самоврядування. Присутні були та-
кож представники польських орга-
нізацій з різних країн і товариств, 
які співпрацюють з Полонією, римо-
католицьке духовенство на чолі з 
представником керівництва єпис-
копату України єпископом Леоном 
Дубравським. В урочистостях взяли 
участь також представники україн-
ських органів влади на чолі з головою 
Верховної Ради України Володими-
ром Литвином та міністром культури 
України Михайлом Кулиняком.

Перший день розпочався з від-
криття у центрі Вінниці меморі-
альної дошки, яка присвячена мар-
шалку Юзефу Пілсудському. Потім 
маршалок cенату Богдан Борусевич 
поспілкувався з представниками 
українських органів влади та ор-
ганів місцевого самоврядування. 
Богдан Борусевич у ході зустрічі в 
готелі “Поділля” з представниками 
польских осередків подякував їм за 
культивування польської культури 
і національної пам'яті, збереження 
польської мови і утримання контак-
тів з Батьківщиною. “Я хотів би, щоб 
це був привід, щоб нашим земля-
кам, які живуть у Польщі, нагадати, 
що вони мають земляків за межами 
країни і що ми маємо щодо них певні 
обов'язки; мусимо ділитися тим, що 
маємо,” - розповів журналістам мар-
шалок і підкреслив, що Польща є на-
стільки заможною країною, що має 
змогу поділитися. Протягом 20 років 
cенат призначив на допомогу для По-
лонії близько 850 млн. злотих.

Маршалок Сенату під час кон-
церту, у якому взяли участь україн-
ські полонійні колективи та відомий 
польський колектив “Golec Orkiestra”, 
нагородив полонійних діячів від-
знакою “Заслужений діяч польської 
культури”. День закінився урочис-
тим прийомом з нагоди Світового 
Дня Полонії та поляків за кордоном 
та Дня Конституції 3 травня.

Валентин ВАКОЛЮК



8 12 травня 2011

00.15 Вертикаль влади 
- 1 частина
00.30 Підсумки дай-
джест
00.35 Вертикаль влади 
- 3 частина
00.50 Корисні поради
01.20 Підсумки дня
01.45 ТелеАкадемія
02.45 Х/ф “Кето і 
Коте” (1)
04.15 Х/с “Слідство 
ведуть ЗнаТоКи”. 
Справа №6 1 с.(1)
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

01.20 Підсумки дня
01.45 ТелеАкадемія
02.45 Х/ф “Відьма”(1)
03.15 Х/ф “Котов-
ський”(1)
04.20 Х/с “Слідство ве-
дуть ЗнаТоКи”. Справа 
№7 (1)
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

06.05, 16.50 “Мода на 
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.05 Політика за 
кавою.
09.20 Заради 
майбутнього.
09.55 Будильник.
10.25 Що почитати 
дитині?
10.45 Для дітей.
11.05 Мультсеріал.
11.50 Рай.
12.20 Телекрамниця.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
14.35, 18.25 “Будинок 
парафіяльного 
священика”.
15.05, 18.55 “Клан”.
15.40 Кабаре.
16.15, 19.35 Вгадай 
мелодію.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.30 Т/с “1920. Війна і 
любов”
22.25 “Операція 
“Життя”.
23.05 “Чорнобиль”.
00.15 Х/ф “Трепет 
убивства”
01.50 Х/ф “Гіностра”
04.15 Позначки.
04.30 Ніч загадок.

смак”. Тележурнал.
11.05, 04.30 “Пиво”. 
11.35 “Подорож 
Макловича”. Теле-
журнал.
12.10 “Дві сторони 
медалі”. Т/с.
12.35 Розважальна 
програма.
13.15, 19.20, 01.50 
“Будинок парафіяль-
ного священика”. Т/с.
13.45 “Злотополь-
ські”. Т/с.
14.15 “Лондонці II” 
15.05, 23.05, 04.05 
Польща 24.
15.30 “Вільнотека”. 
Тележурнал.
15.45 Кабаре.
16.45 “Посів надії”. 
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Кабаре “Клуб 
Двійки”. Розважальна 
програма.
19.45 “Словник 
польсько-польський”. 
Ток-шоу.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Загадкова 
блондинка”.
22.10 “Іспит життя”. 
23.40 “Балада про 
Янушку”. Т/с.
00.40 Фестиваль тан-
цю Кельце 2010.
01.20 “Криптонім ІП II”.

13.05 Погода
13.20 Х/с “Слідство 
ведуть ЗнаТоКи”. 
Справа №6 1 с.(1)
15.00 Новини (із сур-
доперекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Погода
15.40 Т/с “Сімнадцять 
миттєвостей весни” 
4, 5 с.(1)
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сур-
доперекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.35 Чоловічий клуб
20.40 На добраніч, 
діти
20.55 Офіційна 
хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.45 Погода
21.50 Концертна 
програма “Подвигом 
Вашим живем...”
22.45 Погода
22.55 Трійка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Ера пам’яті
23.15 Від першої 
особи
23.50 Погода
00.10 Спорт

06.05, 16.50 “Мода на 
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.10 Політика за 
кавою.
09.20 “Сім сторін 
світу”.
09.55 Для дітей.
10.30 Мультсеріал.
11.45 Ми, ви, вони.
12.20 Телекрамниця.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
14.40, 18.25 “Будинок 
парафіяльного 
священика”.
15.05, 18.55 “Клан”.
15.40 Опрле на біс.
16.15, 19.35 Угадай 
мелодію.
17.35 Приціл.
20.10 Вечірка.
21.25 “Отець 
Матєуш”.
22.20 Справа для 
репортера.
23.20 Х/ф “Тигр і 
сніг”
01.25 Х/ф “Напарник”
03.15 Т/с “Чистильник”
04.10 Позначки.
04.20 Ніч загадок.

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова мо-
литва
06.05, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 
Спорт
06.15, 07.10, 08.10 
Погода
06.20 Вертикаль влади 
- 1 частина
06.35 Вертикаль влади 
- 2 частина
06.45 Православний 
календар
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.45 Мультфільм
07.55 Ера пам’яті
08.15 Огляд преси
08.35 Знайди себе
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Світло
09.55 Друга смуга
10.00 Погода
10.05 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”
11.00 В гостях у Д. 
Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода
12.30 Хай щастить
12.50 Темний силует

06.00, 01.35 “Бізнес+”
06.05 “Документаль-
ний детектив”
06.35 Т/с “Кулагін і 
Партнери” (1)
07.00 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
10.05 Х/ф “В зоні осо-
бливої уваги” (1)
11.55 “Правила жит-
тя. Дім-убивця”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Паралельний 
світ”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.10 “Неймовірна 
правда про зірок”
19.05 “Зіркове життя. 
Шлюбні рекордсме-
ни”
20.05 “Російські 
сенсації. Гірка правда 
великих жінок”
21.00 “Російські 
сенсації. Залізний 

06.05, 02.25 “Бізнес+”
06.10 “Документаль-
ний детектив”
06.35 Т/с “Кулагін і 
Партнери” (1)
07.00 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
10.05 Х/ф “Хід у від-
повідь” (1)
11.55 “Нез’ясовно, 
але факт”
13.00 “Битва екстра-
сенсів”
14.00 “Очна ставка. 
Знедолені”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Паралельний 
світ”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
18.10 “Неймовірна 
правда про зірок”
19.05 “Моя правда. 
Ірина Алегрова. Вірте 
в кохання, дівчата...”
20.10, 22.35 “Холостяк”

06.55 Луі де Фюнес 
у комедії “Ресторан 
пана Септіма”, Фран-
ція, 1966.
08.35 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.55 Алея зірок.
12.20 Телемагазин.
12.55 Постав на 
мільйон.
13.55 “Найнебезпеч-
ніші тварини”.
15.00, 20.55 Кабаре.
15.30, 21.10 “Кольори 
щастя”.
16.05, 21.45 “Мосто-
вяки”.
17.00, 19.00 Пано-
рама.
17.30 “Час честі”.
18.25 Один із десяти.
19.40 Битва голосів.
20.00 “Октобер-роуд”.
20.35 “Сусіди”.
22.50 Експрес репор-
терів.
23.55 “Стежки музич-
ного життя”.
01.00 “Батьки”
03.15 “Рим”.
04.30 “Ланцюгова 
реакція”, комедія, 
Франція, 1963.
06.00 “Зізнання орга-
нізаторів весіль”.

TV

Середа
18 травня

Четвер
19 травня

07.35 “Екзамен з 
життя”.
08.30 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15 Телемагазин.
12.45 Сімейний 
турнір.
13.25 Шанс на успіх.
14.25 “Робота за 
сумісництвом”.
15.25, 21.10 “Кольори 
щастя”.
16.00 “Мостовяки”.
17.00, 19.00 
Панорама.
17.30 “Час честі”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 Один із десяти.
19.40 Битва голосів.
20.00 “Октобер-роуд”.
20.55 Кабаре.
21.45 “Сімейка”.
22.50“Схиблений 
професор 2”.
00.50 “C.S.I. - 
розслідування на 
місці злочину”.
01.45 “Доктор Хауз”.
02.40 “Гіганти із 
зеленою кров’ю”.
03.45 “Трапеція”.
04.55 “Водій з 
Касабланки”.

07.00 “M.A.S.H.”.
07.30 “Екзамен з 
життя”.
08.30 “І в горі, і в 
радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.50 Алея зірок.
12.15 Телемагазин.
12.45, 18.25 
Гільйотина.
13.25 Як 
розставатися.
14.20 “Робота за 
сумісництвом”.
15.15, 21.10 “Кольори 
щастя”.
15.50 “Змінники”.
17.00, 19.00 
Панорама.
17.30 “Час честі”.
19.40 Битва голосів.
20.00 “Мовець із 
примарами”.
20.55 Кабаре.
21.45 “Доктор Хауз”.
22.45 “Інстинкт”.
23.40 “Медсестра 
Джекі”.
00.20 Публіцистична 
програма.
01.10 Лболю кіно.
01.40 “Рубі”.
03.35 Дискусія.
04.30 “Секрет “Енігми”.
05.20 “Шерлок Холмс 
і доктор Ватсон”.

Вівторок
17 травня

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 По-
года
06.20 Вертикаль влади - 
1 частина
06.35 Вертикаль влади - 
2 частина
06.45 Православний 
календар
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.45 Соціальний 
компас
07.55 Ера пам’яті
08.15 Огляд преси
08.35 Знайди себе
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 На зв’язку з 
Урядом
09.45 Друга смуга
10.00 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”
11.00 В гостях у Д. 
Гордона
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода
12.30 Крок до зірок. 
Євробачення
13.10 Погода
13.25 Прем’єра. Д/ф 

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10 По-
года
06.20 Вертикаль влади - 
1 частина
06.35 Вертикаль влади - 
2 частина
06.45 Православний 
календар
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.45 Мультфільм
07.55 Ера пам’яті
08.15 Огляд преси
08.20 Король професії
08.40 Корисні поради
09.00 Підсумки дня
09.25 Книга.ua
09.45 Друга смуга
09.55 Погода
10.00 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”
11.00 Здоров’я
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода
12.30 Аудієнція. Країни 
від А до Я
12.55 Прем’єра. Д/ф 
“Шедевр”
13.20 Х/с “Слідство ве-
дуть ЗнаТоКи”. Справа 

“НАНО”
13.50 Х/с “Слідство ве-
дуть ЗнаТоКи”. Справа 
№6 2 с.(1)
15.00 Новини (із сурдо-
перекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Погода
15.40 Т/с “Сімнадцять 
миттєвостей весни”
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сурдо-
перекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Про головне
19.25 Погода
19.35 Чоловічий клуб. 
Богатирські ігри
20.40 На добраніч, діти
20.55 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.45 Досвід
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Ера пам’яті
23.15 Від першої особи
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Вертикаль влади - 
1 частина
00.30 Підсумки дай-
джест
00.35 Вертикаль влади - 
2 частина
00.50 Корисні поради

№7(1)
15.00 Новини (із сурдо-
перекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Погода
15.35 Т/с “Сімнадцять 
миттєвостей весни” 6, 
7 с.(1)
18.15 Друга смуга
18.20 Новини (із сурдо-
перекладом)
18.45 Діловий світ
19.00 Церемонія на-
городження Всеукра-
їнського рейтингу 
“Сумлінні платники 
податків 2010”
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.30 Діловий світ
21.45 Церемонія на-
городження Всеукраїн-
ського рейтингу “Сум-
лінні платники податків 
2010” (продовження)
22.15 Глибинне буріння
22.55 Трійка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Ера пам’яті
23.15 Від першої особи
23.50 Погода
00.10 Спорт
00.15 Вертикаль влади - 
1 частина
00.30 Підсумки дай-
джест
00.35 Вертикаль влади - 
2 частина
00.50 Корисні поради

06.00 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.30 Мультфільми.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30, 21.00 “Світ за 
сімейством Кепських”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія 
життя”.
13.00 “Екстремальний 
ремонт”.
14.00 “Прийомний 
покій”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
21.30 Ліга чемпіонів. 1/4.
00.45 Х/ф “Клуб пер-
ших дружин”
02.55 “Назад до тебе”.
03.25 Інтерактивна 
програма

06.00 Вставай! Граємо!
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.30 Мультфільми.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія 
життя”.
13.00 “Екстремальний 
ремонт”.
14.00 “Прийомний 
покій”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Важка справа”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 “С.S.I.”
22.00 “Готель 52”.
23.00 “Шпильки на 
Гевонте”.
00.00 “Жіночий 
клуб розслідування 
вбивств”.
01.00 Х/ф “Наодинці з 

ний проект 5 каналу 
та інформаційного 
агентства Уніан 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.10, 00.25 
“Погода у світі”
12.15 “Cканер”
15.20 “Здорові іс-
торії”
16.20 “Арсенал”
17.25, 04.40 “Вільна 
гавань”
18.15 “Українська не-
залежність”
18.45, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.00, 05.00 
“Час новин” (росій-
ською мовою)
19.25, 01.15, 05.15 
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Акцент”
23.55, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”

агентства Уніан 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.20, 00.25 
“Погода у світі”
15.20 “Життя в задо-
волення”
16.20 “Драйв”
16.40 “Трансмісія”
17.25, 04.40 “Акцент”
18.30, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 00.00, 04.00, 
05.00 “Час новин” 
(російською мовою)
19.25, 02.15, 05.15 
“Час: важливо”
21.00, 03.00 “Час”
21.30, 01.00 
Суспільно-політичне 
ток-шоу “РесПубліка 
з Анною Безулик”
23.55, 04.25 “Огляд 
преси”
03.40 “Машина часу”

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 
17.15, 23.50 “Погода 
на курортах”
06.20, 18.50, 23.15, 
00.20, 02.50, 04.20 
“Час спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 
02.40, 04.15 “Бізнес-
час”
09.20, 11.20, 12.10, 
14.10, 16.10, 17.50, 
22.45 “Погода в 
Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 03.00 “Час 
новин”
10.30, 11.30 “Спіль-

06.00 Програма 
передач
06.01, 23.00 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 
17.15, 18.55, 23.50 
“Погода на курортах”
06.20, 18.45, 23.15, 
00.20, 04.20 “Час 
спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 23.30, 03.24, 
04.15 “Бізнес-час”
09.20, 11.20, 12.20, 
14.10, 16.10, 17.50 
“Погода в Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Спільний про-
ект 5 каналу та 
інформаційного 

06.10, 11.15 Мультсе-
ріали.
07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.05 Політика за 
кавою.
09.20 “Детективи на 
канікулах”.
10.00 Дитсадок “1”.
10.30 Для дітей.
11.45 Широка колія.
12.20 Телекрамниця.
13.10 Агробізнес.
13.35 “Сьоме небо”.
14.25 Великодня 
літургія уніатів.
15.30, 18.25 “Буди-
нок парафіяльного 
священика”.
16.15, 18.55 “Клан”.
16.50 “Мода на успіх”.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
19.35 Вгадай мело-
дію.
20.10 Вечірка.
21.25 Х/ф “Кандагар”
23.20 Публіцистична 
програма.
00.20 Х/ф “Протисто-
яння полюсів”
01.55 Х/ф “Біг на до-
вгу дистанцію”
03.55 “Морок”.
04.45 Ніч загадок.

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СТБ 

TVP POLONIA

TVP POLONIA

TVP POLONIA

POLSAT

POLSAT

POLSAT

TVP-2TVP-1

TVP-2

TVP-1

TVP-1

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Спільний про-
ект 5 каналу та 
інформаційного 
агентства Уніан 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.10, 00.25 
“Погода у світі”
15.20 “Мотор-ТБ”
16.15, 17.15 Ток-шоу 
“Українські при-
страсті”
18.15, 04.40 “Агрокон-
троль”
18.45, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.00, 05.00 
“Час новин” (росій-
ською мовою)
19.25, 01.15, 05.15 
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Народ-
ний контроль”
23.55, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”

СТБ 

СТБ 

11.00, 12.00 “Вогнем і 
мечем”. Т/с.
13.15, 19.20, 01.50 
“Будинок парафіяль-
ного священика”. Т/с.
13.45 “Злотополь-
ські”. Т/с.
14.15 “Блондинка”.
15.05, 23.05, 04.00 
Польща 24.
15.40 “Бенефіс Оль-
герда Лукашевича”.
16.40 “У мене інша 
думка”.
17.35 “Інфоподоро-
жа”. Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
18.25, 21.40 “Студія 
Hi-Fi. Тадеуш На-
лепа”.
19.00 “Алфавіт ка-
баре”. Розважальна 
програма.
19.45, 06.45 “Під 
Татрами”. Цикл ре-
портажів.
20.00 “Вільнотека”. 
Тележурнал.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Бермудський 
трикутник”.
23.40 “Мрожек і Бал-
тазар”. Д/ф.
00.45 “Жінки”. 
Концерт Юстини 
Стичковської.

10.00 Станція “Ми-
лувка”.
11.05, 12.00 “Вогнем і 
мечем”. Т/с.
13.15, 19.20, 01.50 
“Будинок парафіяль-
ного священика”. Т/с.
13.45 “Злотополь-
ські”. Т/с.
14.15 “Іспит життя” 
Т/с.
15.05, 23.05, 04.00 
Польща 24.
15.35 “Ополе 2003 на 
біс”. Концерт.
16.40 “Місс Мокра 
майка”. Т/ф.
17.45 “Що б отут 
ще...”. Хіти кабаре.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Шанс на успіх”.
19.45 “Дика Польща”. 
Д/с.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Лондонці II”. 
Т/с.
22.05 Кабаре.
23.40 “Екстрадиція 
III”. Т/с.
00.40, 06.05 “У мене 
інша думка”.
01.30 “Пам’ятай про 
мене”. Концерт.
03.10 “Блондинка”. 
Т/с.
04.30 “Бійка”. Корот-
кометражний фільм.

06.00, 01.40 “Бізнес+”
06.05 “Документаль-
ний детектив”
06.30 Т/с “Кулагін і 
Партнери” (1)
06.55 Т/с “Комісар 
Рекс” (1)
10.00 Х/ф “Лабіринти 
кохання”
11.55 “Нез’ясовно, 
але факт”
13.00 “Битва екстра-
сенсів”
14.00 “Очна ставка. 
Чорні ревнощі”
15.00 “Давай одружи-
мося”
17.00 “Паралельний 
світ”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 
17.05, 23.50 “Погода 
на курортах”
06.20, 18.50, 23.15, 
00.20, 02.50, 04.20 
“Час спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 
02.40, 04.15 “Бізнес-
час”
09.20, 11.20, 12.20, 
14.10, 16.05, 17.55, 
22.45 “Погода в 
Україні”
09.25, 00.30, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 03.00 “Час 

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.30 Мультфільм.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
12.00, 17.30 “Мала-
новський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія 
життя”.
13.00 “Екстремаль-
ний ремонт”.
14.00 “Прийомний 
покій”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 20.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Чому я?”.
21.00 Х/ф “Вартовий”
23.20 “С.S.I.”
00.20 Х/ф “У спальні”
03.20 Інтерактивна 
програма

07.00 “Кава або чай?”
09.00, 13.00, 20.30, 
02.30 Новини.
09.05, 23.00 Погода.
09.09 “Політика за 
чашкою кави”.
09.25 “Янка”. Т/с.

07.00 “Кава або чай?”
09.00, 13.00, 20.30, 
02.30 Новини.
09.05, 23.00 Погода.
09.09 “Політика за 
чашкою кави”.
09.25 “Неймовірні при-
годи Марка Пегуса”.
10.00 “Шанс на успіх”.

07.00 “Кава або чай?”
09.00, 13.00, 20.30, 
02.30 Новини.
09.05, 23.00 Погода.
09.08 “Політика за 
чашкою кави”.
09.25 “Божевілля 
Майкі Сковрон”. Т/с.
10.00 “Студія Hi-Fi. 
Тадеуш Налепа”.
10.55 “Польський 

TVP-2

18.10 “Неймовірна 
правда про зірок”
19.55, 22.25 “Правила 
життя. Дім-убивця”
23.25 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)
00.25 Т/с “Клініка”
01.30 “Вiкна-Спорт”
01.45 Х/ф “Випадок в 
квадраті 36-80” (1)

Йосип”
22.25 “Очна ставка. 
Знедолені”
23.20 “Доктор Хаус” 
00.20 Т/с “Клініка”
01.25 “Вiкна-Спорт”
01.40 Х/ф “Корупція”

01.20 Підсумки дня
01.45 ТелеАкадемія
02.45 Х/ф “Весілля”(1)
03.45 Х/ф “Дівчина по-
спішає на побачення”(1)
04.55 “Слідство ведуть 
ЗнаТоКи”. Справа №6
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

собою”
03.00 Інтерактивна 
програма.

23.05 “Холостяк. Як 
вийти заміж”
00.20 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)
01.25 Т/с “Клініка” 
02.15 “Вiкна-Спорт”
02.30 Х/ф “Попере-
дній розслід” (1)

05.00 “Загадкова 
блондинка”. Теле-
турнір.
05.50 “Вільнотека”. 
Тележурнал.

01.30 “Гра в міста”. 
Телетурнір.
03.10 “Лондонці II”.
04.30 “Обоє дуже 
старі”. Х/ф.
05.55, 06.20 “Успіх”. 

03.10 “Екстрадиція III”.
05.00 “Бермудський 
трикутник”.
06.45 “Інфоподорож”. 
Тележурнал.



912 травня 2011

00.50 Корисні поради
01.20 Трійка, Кено
01.25 Шустер-Live
02.25 Aft er Live (За 
лаштунками Шустер-
Live)
02.45 Хіт-парад “На-
ціональна двадцятка” 
(із сурдоперекладом)
03.50 “Надвечір’я” з 
Т. Щербатюк
04.25 Х/с “Слідство 
ведуть ЗнаТоКи”. 
Справа №8 1 с.(1)
05.50 Діловий світ. 
Агросектор

06.00 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.30 Мультфільм.
10.00 “Прийомна 
родина”.
11.00 “Далеко від 
носилок”.
11.30 “Світ за сімей-
ством Кепських”.
12.00, 17.30 “Мала-
новський і партнери”.
12.30, 20.30 “Лінія 
життя”.
13.00 “Екстремаль-
ний ремонт”.
14.00 “Прийомний 
покій”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Важкі справи”.
21.00 М/ф “Справ-
жній Гарфілд”
22.35 Х/ф “Заблудлі 
душі”
00.45 Х/ф “Шоу жахів 
Роккі Хоррора”
03.10 Інтерактивна 
програма

10.50 Aft er Live (За 
лаштунками Шустер-
Live)
11.10 Ток-шоу “Віра. 
Надія. Любов”
12.00 Новини
12.10 Діловий світ
12.20 Погода
12.25 “Надвечір’я” з 
Т. Щербатюк
12.55 Околиця
13.30 Х/с “Слідство 
ведуть ЗнаТоКи”. 
Справа №8 1 с.(1)
15.00 Новини (із сур-
доперекладом)
15.15 Euronews
15.25 Діловий світ. 
Агросектор
15.30 Погода
15.40 Т/с “Сімнадцять 
миттєвостей весни” 
7, 8 с.(1)
18.20 Новини (із сур-
доперекладом)
18.40 Магістраль
19.00 Шустер-Live
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Шустер-Live
00.00 Підсумки
00.10 Ера пам’яті
00.15 Погода
00.20 Вертикаль вла-
ди - 1 частина
00.35 Підсумки дай-
джест
00.40 Вертикаль вла-
ди - 2 частина

06.30 Телекрамниця.
06.45 “Проект Земля”.
07.00 Заради майбут-
нього.
07.35, 11.55 Уолт Діс-
ней в “1”.
08.35 Рік у саду.
09.00, 13.40, 16.00, 
19.00 Беатифікація 
Іоанна Павла II.
11.15 Зернятко.
14.00, 20.30 Новини.
14.30 Х/ф “Мрія 
кохання”
17.05 “1920. Війна і 
любов”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Загадкове ви-
ліковування”.
19.15 Вгадай мелодію.
20.00 Вечірка. “Смер-
фи”
21.15 Звернення 
Папи до поляків.
21.25 Т/с “Тато, що 
залишився людиною”
23.25 Х/ф “Хроніки 
Риддіка”
01.35 Х/ф “Того току, 
коли мої батьки по-
иїхали у відпустку”
03.25 Х/ф “Макунай-
ма”
05.20 “Скальп”.

06.45 Х/ф “Кошла-
тий тато”
08.30 “Смерфи”.
09.00, 14.00, 20.30 
Новини.
09.20 Беатифікація 
Іоанна Павла II.
15.10 Х/ф “Наро-
джена вільною: нові 
пригоди”
17.00 “Прочанин 
любові”.
18.00 Телеекспрес.
18.30 “Отець Ма-
тєуш”.
19.25 Вгадай мело-
дію.
20.00 Вечірка.
21.25 “Ранчо”.
22.30 Т/с “Тато, що 
залишився люди-
ною”
23.55 Х/ф “Розум-
ник Вілл Хантинг”
02.10 Х/ф “Життя 
як диво”

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова мо-
литва
06.05, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00 Новини
06.10, 07.05, 08.05 
Спорт
06.15, 07.10, 08.10 
Погода
06.20 Вертикаль вла-
ди - 1 частина
06.35 Вертикаль вла-
ди - 2 частина
06.45 Православний 
календар
07.15 Ера бізнесу
07.25 Автодрайв
07.45 Мультфільм
07.55 Ера пам’яті
08.15 Огляд преси
08.40 Корисні поради
09.00 Оголошення 
завдань державної 
підсумкової атестації 
з української мови 
(переказ)
09.05 Підсумки дня
09.30 Погода
09.40 Д/ф “Містичний 
пряник Лібермана” 
із циклу “Загублене 
місто” (Ф.2)
10.05 Ток-шоу “Легко 
бути жінкою”

Майдані”
08.55, 09.30 “Їмо 
вдома”
10.05, 23.15 “ВусоЛа-
поХвіст”
10.45 М/ф “Пінгвіни 
Мадагаскару” (1)
11.45 “Україна має 
талант!-3”
14.45, 22.15 “Не-
ймовірна правда про 
зірок”
15.50 Х/ф “Москва 
сльозам не вірить” 
(1)
19.00 “Танці з зір-
ками”
00.40 Х/ф “Я крокую 
по Москві” (1)
02.05 “Мобільна 
скринька”

05.35 “Наші улюбле-
ні мультфільми” (1)
06.50 Х/ф “Міміно” 
(1)
08.50 “Їмо вдома”
10.00, 02.40 “Неймо-
вірні історії кохан-
ня”
11.00 “Караоке на 
Майдані”
12.00 “Холостяк”
14.45 “Холостяк. Як 
вийти заміж”
15.55 “Зіркове жит-
тя. Шлюбні рекор-
дсмени”
16.55 “Моя правда. 
Ірина Алегрова. 
Вірте в кохання, ді-
вчата...”
18.00 “Російські сен-
сації. Гірка правда 
великих жінок”
19.00 “Битва екстра-
сенсів. Боротьба 
континентів”
21.00 Х/ф “Привіт, 
кіндер!” (1)

07.00 “M.A.S.H.”.
07.30 “Екзамен з 
життя”.
08.30, 21.05 “І в горі, і 
в радості”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.45 Алея зірок.
12.10 Модна швидка 
допомога.
12.25 Стилізація.
12.50 Гільйотина.
13.30 Кабаре.
14.30 “Робота за 
сумісництвом”.
15.25 “Кольори 
щастя”.
16.00 “Інстинкт”
17.00, 19.00 Пано-
рама.
17.30 “Час честі”.
19.40 Битва голосів.
20.05 “Мовець із при-
марами”.
21.05 “І в горі, і в 
радості”.
22.10 Телевікторина.
23.50 “Святенник”
01.50 “Гангстери”, 
драма, Франція-
Бельгія, 2002.
03.25 “Попелюшка”.
04.15 “Затвор”.
05.40 “Зізнання 
працівників агенцій 
з продажу нерухо-
мості”.

TV

Субота
21 травня

Неділя
22 травня

06.35, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30 “Злото-
польські”. Т/с.
09.00, 13.40, 14.15, 
16.25, 21.05, 23.00 “Я з 
вами”. Благословення 
Іоанна Павла II.
11.15 “Зерно”. Т/с.
11.45 “Казки пана 

07.00 Заради майбут-
нього.
07.35 Ганна Димна - 
зустрінемося.
08.15 “Флінтстоуни”, 
мультсериал.
08.45 “Малюк Ніко-
ля”.
09.05 Репортаж.
09.35 “Кольори 
щастя”.
11.40 “Ліцензія на 
виховання”.
13.50 Кулінарний 
журнал.
14.20 Відеотека до-
рослого.
15.00 Сімейний 
турнір.
15.40 “Сімейка”.
16.20 Телетурнір.
17.45 Слово на не-
ділю.
17.55 “Найвищі діти”.
19.00 Панорама.
19.55 Постав на 
мільйон.
20.55 Битва голосів.
22.45 “Шанхайський 
полудень”, комедія, 
США, 2000.
00.50 “Затвор”.
02.35 “Мокрі бабки”
04.00 “Мій перший 
раз”. Ток-шоу.
04.50 Телетурнір.

07.35 “Мостовяки”.
08.30 “Кольори 
щастя”.
09.30, 10.10, 11.10, 
13.05, 14.45, 15.30, 
16.10, 17.15, 18.25 
Іоанн Павло II.
09.40 Репортаж.
10.20 “Лолек”.
11.20 “Фантомас”, 
комедія, Франція, 
1964.
13.20 Битва голосів.
15.00 Сімейний 
турнір.
15.40 “Сімейка”.
16.15 Шанс на успіх.
17.30 “І в горі, і в 
радості”.
18.20, 21.05 Кабаре.
19.00 Панорама.
19.45 Телетурнір.
22.10 “Угнати за 60 
секунд”, трилер, 
США, 2000.
23.55 Футбольний 
журнал.
00.50 “Найджел 
Кеннеді”.
01.55 “Крізь гои-
зонт”, н/ф трилер, 
США, 1997.
03.40 “На край сві-
ту”, мелодрама, РП.

П’ятниця
20 травня

06.00 Ранкова мо-
литва
06.05, 07.10, 07.35 
Погода
06.10 Мультфільм
06.20 Світ 
православ’я
06.55 Ера здоров’я
07.20 Док.фільм “По-
дорож на край світу” 
- 19 серія
07.45 Корисні поради
08.00 Шустер-Live
12.40 Aft er Live 
(За лаштунками 
Шустер-Live)
13.00 Глибинне 
буріння
13.30 Погода
13.40 Так просто!
14.00 Феєрія мандрів
14.30 В гостях у Д. 
Гордона
15.25 Майстер-клас
15.50 Погода
15.55 Футбол. 
Чемпіонат України. 
Прем’єр-ліга. “Іллі-
чівець” (Маріуполь) 
- “Динамо” (Київ)
16.45 В ПЕРЕРВІ: 
Зелений коридор

06.00 Ранкова мо-
литва
06.05, 07.05, 08.15 
Погода
06.10 Мультфільм
06.30 Крок до зірок
07.10 Світ 
православ’я
07.20 Док.фільм “По-
дорож на край світу” 
- 19 серія
07.50 Сільський час
08.20 Укравтокон-
тинент
08.40 Моя земля - 
моя власність
08.50 Корисні по-
ради
09.00 Погода
09.05 Ближче до 
народу
09.30 Хто в домі 
хазяїн?
09.55 Крок до зірок. 
Євробачення
10.35 Погода
10.40 Міжнародний 
турнір з кінного 
спорту “Донбас-тур”
11.15 Шеф-кухар 
країни
12.10 Погода
12.20 Гала-шоу 

18.00 Формула-1. 
Гран-прі Іспанії. 
Кваліфікація
19.20 Погода
19.25 Золотий гусак
19.55 Х/ф “Бомж” 1 
серія (із субтитрами) 
(1)
21.00 Підсумки дня
21.45 Х/ф “Бомж” 2 
серія (із субтитрами) 
(1)
22.40 Погода
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, 
Трійка, Кено
23.00 Ультра. Тема
23.20 Ера здоров’я
23.25 Погода
23.50 Шевченків-
ський вечір
00.50 Корисні по-
ради
01.20 Підсумки дня
02.00 ТелеАкадемія
03.05 Д/ф “Корсар на 
дні моря”
04.10 Х/ф “Останній 
кордон” 1 серія

“Королева України”. 
Фінал
13.55 Погода
14.00 В гостях у Д. 
Гордона
14.55 Формула-1. 
Гран-прі Іспанії
17.00 Погода
17.10 Золотий гусак
17.35 Діловий світ. 
Тиждень
18.10 Спецпроект 
“Про що кіно?”. Х/ф 
“Прогульники”
20.30 Хочу, щоб ти 
була
21.00 Підсумки 
тижня
21.45 Точка зору
22.05 Фольк-music
22.50 Трійка, Кено, 
Максима
23.00 Ера бізнесу. 
Підсумки
23.30 Погода
23.35 Автодрайв
23.50 Оперативний 
об’єктив
00.15 DW.Новини 
Європи
00.50 Корисні по-
ради
01.20 Підсумки 
тижня
02.00 Х/ф “Прогуль-
ники”
03.30 Д/ф “Шедевр”

06.00 Вставай! Гра-
ємо!
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15 Мультфільми.
10.45 Ліга чемпіонів. 
Журнал.
11.15 Готує Єва Ва-
хович.
11.50 “Бридке каче-
ня”.
12.50, 21.00 Тільки 
музика. Полсат шу-
кає таланти.
14.45 Екстремальний 
ремонт.
15.45 Крутиться!
16.50 М/ф “Справ-
жній Гарфілд”
18.45 “Пригоди Мер-
ліна”.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Далеко від 
носилок”.
23.00 Х/ф “Без вини 
винуватий”
00.30 Х/ф “Техаська 
різанина бензопилою 
4: Наступне поко-
ління”
02.40 Інтерактивна 
програма

06.00 Вставай! 
Граємо!
07.00 “Новини 
Полсат”.
08.15 Мультфільми.
11.45 Х/ф “Бунтарка”
13.50 Х/ф “Без вини 
винуватий”
15.40 Х/ф “Гудзон-
ський яструб”
17.45 “Шпильки на 
Гевонте”.
18.45 “Готель 52”.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 Концерт 
Татові.
22.15 “Кістки”.
00.15 Х/ф “Листко-
вий пиріг”
02.25 Спортивний 
журнал.
04.25 Інтерактивний 
телетурнір.

15.20 “Зверни увагу з 
Тетяною Рамус”
16.20 “Арсенал”
17.30, 04.40 “Феєрія 
мандрів”
18.10 “Народний 
контроль”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 “Час 
новин” (російською 
мовою)
19.25, 02.20, 05.15 
“Час інтерв’ю”
20.25, 01.20, 05.40 
“Українська незалеж-
ність”
21.20 “Машина часу”
22.00, 03.40 “Терито-
рія закону”
22.30 “Вікно в Аме-
рику”
03.20 “Автопілот-
новини”
04.25 “Огляд преси”

10.15 “Яппі”
10.35 “Феєрія ман-
дрів”
11.15 “Трансмісія”
11.30 “ДМБ”
12.20 “Життя цікаве”
13.20 “Мотор-ТБ”
14.10 “Страва від 
шефа”
14.25 “Гра долі” (Б. 
Хмельницький)
16.20 “Фактор без-
пеки”
17.20 “Податки”
17.30 “Не перший 
погляд”
18.20 “Машина часу”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 “Час 
новин” (російською 
мовою)
19.20, 20.20, 01.20, 
02.20 “Час інтерв’ю”
21.00, 05.15 “Час: під-
сумки”
22.00, 03.40 “Велика 
політика”
22.30 “Час-Тайм”
23.55, 04.25 “Огляд 
преси”
00.30, 01.50, 02.50 
“Тема тижня”
04.40 “Вперед, на 
Олімп!”

07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00 “Час 
новин”
07.10, 09.15, 17.50, 
20.15, 22.55 “Погода в 
Україні”
07.20 “Клуб 700”
07.50, 08.50, 21.40, 
23.30, 04.15 “Бізнес-
час”
08.15, 11.10, 16.15, 
18.55, 00.25 “Погода 
у світі”
08.20, 21.50, 01.50, 
02.50 “Тема тижня”
08.30 “Рекламна 
кухня”
09.25 “Своїми очима”
09.50, 00.30 “Досягти 
мети”
10.15 “Здорові іс-
торії”
10.35 “Не перший 
погляд”
11.35 “Технопарк”
12.15 “Вікно в Єв-
ропу”
13.10 “Вперед, на 
Олімп!”
13.35 “Драйв”
14.10 “Страва від 
шефа”
14.25 “Гра долі” (Б. 
Хмельницький)

06.00 Програма 
передач
06.01, 09.20 “Вікно в 
Америку”
06.15, 10.10, 13.15, 
17.10, 19.15, 23.50 
“Погода на курор-
тах”
06.20, 08.05, 18.45, 
23.15, 00.20, 03.15, 
04.20 “Час спорту”
06.35, 23.35, 04.30 
“Київський час”
06.40, 03.20 “Техно-
парк”
07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00 “Час новин”
07.10, 08.55, 17.50, 
20.15, 22.55 “Погода 
в Україні”
07.20 “Клуб 700”
07.50, 08.50, 21.45, 
23.30, 04.15 “Бізнес-
час”
08.15, 11.10, 12.10, 
16.15, 18.55, 00.25 
“Погода у світі”
08.25, 15.20 “Реклам-
на кухня”
09.50 “Досягти мети”

06.00, 16.50 “Мода на 
успіх”.
07.00 Кава або чай.
09.00, 14.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.10 Політика за 
кавою.
09.20 З “1” по дорозі.
09.35, 10.35 Мультсе-
ріал.
10.00 “Сім сторін 
світу”.
11.00 Заручини прин-
ца Вільяма.
12.20 Телекрамниця.
13.10 Агробізнес.
13.40 “Сьоме небо”.
14.40, 18.25 “Буди-
нок парафіяльного 
священика”.
15.10, 18.55 “Клан”.
15.40 Кабаре.
16.15, 19.35 Вгадай 
мелодію.
17.40 Приціл.
18.00 Телеекспрес.
20.05 Вечірка.
21.25 Х/ф “Робін Гуд - 
принц злодіїв”
23.55 “Термінатор: 
Хроніки Сари Кон-
норс”.
00.55 Х/ф “Світанок 
мерців”
02.45 Кіножурнал.
03.15 “Божевілля”
05.10 Ніч загадок.
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

СТБ 

TVP POLONIA

TVP POLONIA

TVP POLONIA

POLSAT

POLSAT

POLSAT

TVP-2TVP-1

TVP-2

TVP-2

TVP-1

TVP-1

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

СТБ 

СТБ 

Балагана”.
12.10 Польща 24.
12.40 “Сорокалітній”. 
Т/с.
14.00, 20.30, 02.30 
Новини.
14.30, 04.00 “У горі і у 
радості”. Т/с.
15.30 “Дика Польща”. 
Д/с.
16.00 “Дві сторони 
медалі”. Т/с.
16.40 “Пам’ятай про 
мене”. Концерт.
17.00 Культурні PL.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 01.25 “Л як 
любов”. Т/с.
19.10, 19.45 “Кольори 
щастя”. Т/с.
20.10, 02.15 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15, 03.00 Звертан-
ня Отця Бенедикта 
XVI до Поляків.
21.25 “Час гордості”. 
Т/с.
22.20 “Настрій”. Спі-
ває Ярослав Васик.
23.20 Погода.
23.30 “Двері в стіні”. 
Х/ф.
01.10 “Ополе 2007 на 
біс”. Концерт.
03.05 “Ранчо”. Т/с.
03.55 “У горі і у ра-
дості”. Т/с.

07.55, 08.20, 08.40, 
09.05 “Будинок пара-
фіяльного священи-
ка”. Т/с.
08.30 “Обоє дуже 
старі”. Х/ф.
09.00, 13.00, 20.30, 
02.30 Новини.
09.20, 13.30, 14.20 
“Я з вами”. Благо-
словення Іоанна 
Павла II.
11.00 Трансляція 
святкової меси з 
Ватикану.
15.10 “Слов-
ник польсько-
польський”. Ток-
шоу.
15.40 “Пам’ятай про 
мене”. Концерт.
16.05 “Смійся, кра-
їно!”.
17.00 “Смак часу з 
Королем Окрасом”.
17.35 “Гра в міста”. 
Телетурнір.
18.00 Телеекспрес.
18.20, 01.20 “Л як 
любов”. Т/с.
19.10, 19.40 “Кольо-
ри щастя”. Т/с.
20.10, 02.10 На до-
браніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Ранчо”. Т/с.
22.10 “Люблю тебе, 

Тележурнал.
11.35 “Смак часу з 
Королем Окрасом”.
12.00, 12.30 “Успіх”. 
Т/с.
13.15, 19.20, 
01.50 “Будинок 
парафіяльного 
священика”. Т/с.
13.45 “Злотопольські”. 
Т/с.
14.15 “Ранчо”. Т/с.
15.10, 23.50, 04.05 
Польща 24.
15.50 “Бар під 
млином”. Т/ф.
17.00 “Репортажі з 
реальних подій”.
17.30 “Бесіди 
польсько-чеські”.
18.00 Телеекспрес.
18.25, 03.10 “Теле 
PRL”. Розважальна 
програма.
19.45 “Войтех 
Черовський. Босоніж 
світом”. Цикл 
репортажів.
20.15, 02.15 На 
добраніч, малюки.
21.00, 02.55 Спорт.
21.15 “Відеотека 
дорослої людини”.
21.40, 01.30 
“Лидбарські вечори 
гумору і сатири 2010”. 
Ток-шоу.
22.05 “У горі й у 
радості”. Т/с.

05.40 Т/с “Кулагін і 
Партнери” (1)
06.05, 02.35 “Бізнес+”
06.10 Т/с “Комісар 
Рекс”
07.55 Х/ф “Час ба-
жань” (1)
10.00 Х/ф “Я все ви-
рішу сама” (1)
16.40, 18.10 Х/ф 
“Москва сльозам не 
вірить” (1)
18.00, 22.55 “Вiкна-
Новини”
20.00 “Україна має 
талант!-3”
23.25 “ВусоЛапоХ-
віст”
00.50 Х/ф “Міміно”
02.25 “Вiкна-Спорт”

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 10.15, 13.10, 
23.45 “Погода на 
курортах”
06.20, 18.50, 23.15, 
00.20, 02.50, 04.20 
“Час спорту”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.15, 23.30, 
02.40, 04.15 “Бізнес-
час”
09.20, 11.10, 12.20, 
14.10, 16.10, 22.45 
“Погода в Україні”
09.25, 03.30 
“Автопілот-новини”
09.35, 13.20, 14.20 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.30, 
03.00 “Час новин”
10.30, 12.30 “Спіль-
ний проект 5 каналу 
та інформаційного 
агентства Уніан 
“Прес-конференції у 
прямому ефірі”
10.55, 18.10, 00.25 
“Погода у світі”
11.15 “Сканер”
15.20 “Своїми очима”

07.00 “Кава або чай?”
09.00, 13.00, 20.30, 
02.30 Новини.
09.05, 23.00 Погода.
09.10 “Політика за 
чашкою кави”.
09.25 “Повернення 
у Вербову долину”. 
М/ф.
09.40 “Булі”. М/с.
09.55 “Смійся, 
країно!”.
10.30 “Польський 
смак”. Тележурнал.
11.05 “Мандрівник”. 

06.00 Програма 
передач
06.01 “Час-Тайм”
06.15, 10.10, 13.05, 
17.15, 19.15, 23.50 
“Погода на курортах”
06.20, 08.05, 18.45, 
23.20, 00.20, 03.15 
“Час спорту”
06.30, 18.35, 23.35, 
04.30 “Київський 
час”
06.40, 11.20 
“Автопілот-тест”

04.55 “Наші улюбле-
ні мультфільми” (1)
06.10 Х/ф “Айболить 
66” (1)
07.55 “Караоке на 

16.30 Суспільно-
політичне ток-шоу 
“РесПубліка з Анною 
Безулик”
18.15 “Вікно у Єв-
ропу”
18.45, 23.40, 04.30 
“Київський час”
19.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 04.00, 05.00 
“Час новин” (росій-
ською мовою)
19.25, 01.15, 05.15 
“Час: важливо”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.40 “Вільна 
гавань”
23.50, 02.55, 04.25 
“Огляд преси”
00.30 “Досягти мети”
04.40 “Не перший 
погляд”

Польщо!”. Телетур-
нір.
23.30 Погода.
23.40 Концерт.
03.05 “Час гордості”. 
Т/с.
03.55 “Двері в стіні”. 
Х/ф.
05.30 Культурні PL.
06.30 “Дві сторони 
медалі”. Т/с.

23.40 “Сонливість”. 
Х/ф. Польща, 2008 р.
04.35 “Балада про 
Янушку”. Т/с.
05.40 “Сорокалітній”. 
Т/с.

02.40 Х/ф “Не було 
смутку” (1)

05.00 “Сонливість”. 
Х/ф. Польща, 2008 р.

03.50 Д/ф “Містич-
ний пряник Лібер-
мана” із циклу “Загу-
блене місто” (Ф.2)
04.15 Х/ф “Останній 
кордон” 2 серія

05.50 Слово на не-
ділю.
06.00 “Результати 
носіння капелюха в 
травні”, РП.

23.10 Т/с “Доктор 
Хаус” (1)
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29-30. kwietnia b.r. w Lublinie 
odbyły się IV Polsko – Ukraiń-
skie Spotkania Mistrzów Słowa 
– międzynarodowy fi nał dwóch 
konkursów sztuki recytatorskiej: 
VI Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji i Prozy 
Ukraińskiej i IV Konkursu Recy-
tatorskiego Poezji i Prozy Polskiej 
na Ukrainie. 

W konkursie uczestniczyło 11 
osób z Ukrainy, które zwycięży-
ły w IV Konkursie Recytatorskim 
Poezji i Prozy Polskiej na Ukrainie. 
Konkurs ten odbył się w Łucku 11. 
marca b.r. Wśród zwycięzców są 
ludzie w różnym wieku, przedsta-
wiciele różnych zawodów. Pocho-
dzą z różnych obwodów Zachod-
niej Ukrainy, których zjednoczyło 
zamiłowanie do słowa i pragnienie 
przekazania tego słowa słucha-
czom. Nasi rodacy prezentowali 
swój talent recytatorski w ramach 
IV Polsko – Ukraińskich Spot-
kań Mistrzów Słowa w kategorii 
„Prezentacja literatury polskiej”. 
Pierwszą nagrodę dostała Danu-

ta Naugolnyk ze Lwowa. Na dru-
gim miejscu znalazła się Wiktoria 
Ostapczuk, na trzecim – Wiktoria 
Poliszczuk (obie z Łucka). Wy-
różnieni przez jurorów konkursu 
zostali jeszcze łucczanie – Halina 
Każan i Jurij Wolaniuk. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali na-
grody i prezenty od organizatorów.

Oprócz międzynarodowego fi -
nału dwóch konkursów recytator-
skich podczas IV Polsko – Ukra-
ińskich Spotkań Mistrzów Słowa 
odbyło się również spotkanie ze 
znanym ukraińskim poetą Andri-
jem Bondarem oraz występ kobzia-
rza i bandurzysty Tarasa Kompani-
czenka. Obaj artyści byli również 
członkami jury konkursu. Oprócz 
nich jurorami konkursu byli Anna 
Kożeniowska-Bihun (dziennikarz 
gazety „Nasze Słowo”, tłumacz), 
Barbara Prokopowicz (polska ak-
torka), Marian Kamecki (polski ak-
tor) i Bogdan Zadura (polski poeta 
i prozaik, krytyk, tłumacz).

29-30 квітня нинішнього 
року в Любліні відбулися IV 
Польсько-українські зустрічі 
майстрів слова – міжнародний 
фінал двох конкурсів деклама-
торського мистецтва: VI Все-
польського декламаторського 
конкурсу української поезії та 
прози та IV Декламаторського 
конкурсу польської поезії та 
прози для мешканців України. 

Україну на заході представ-
ляли 11 учасників – переможці 
IV Декламаторського конкурсу 
польської поезії та прози для 
мешканців України, що відбувся 
у Луцьку 11 березня нинішнього 
року. Це люди різного віку, різ-
них професій, з різних областей 
Західної України, яких об’єднала 
любов до живого слова та праг-
нення донести це слово до слуха-
чів. Наші земляки демонструва-
ли свій декламаторський талант у 
рамках IV Польсько-українських 
зустрічей майстрів слова у ка-
тегорії «Презентація польської 
літератури». Першою премією 
було відзначено виступ Дану-

ти Наугольник зі Львова. Друге 
місце посіла Вікторія Остап-
чук, а третє – Вікторія Поліщук 
(обидві – з Луцька). Відзнаки від 
журі конкурсу отримали ще двоє 
лучан – Галина Кажан та Юрій 
Волянюк. Усі учасники конкурсу 
відзначені грамотами та пода-
рунками від організаторів.

Окрім міжнародного фіналу 
двох декламаторських конкурсів 
під час IV Польсько-українських 
зустрічей майстрів слова відбу-
лися також творча зустріч з відо-
мим українським поетом Андрі-
єм Бондарем та виступ кобзаря, 
бандуриста Тараса Компанічен-
ка. Обидва митці були також 
членами журі конкурсу. Окрім 
них до складу суддів увійшли 
також Ганна Коженьовска-Бігун 
(журналіст газети «Наше Сло-
во», перекладач), Барбара Про-
коповіч (польська актриса), Ма-
ріан Камецкі (польський актор) 
та Богдан Задура (польський лі-
тератор, критик, перекладач).

Майстри слова
зустрілися у Любліні

Наталія КАТРЕНЧІКОВА

Mistrzowie słowa
spotkali się w Lublinie

Natalija KATRENCIKOVA


