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... w synagodze – sala sportowa.
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... у синагозі – спортзал.

Існує категорія людей, так би мо-
вити, з позитивним «заскоком».

Саміт НАТО у Чикаго очи-
ма польських та українських 
журналістів.

Muzeum ateizmu
w katedrze

Музей атеїзму у соборі

Книжка, яку не соромно 
дарувати

НАТОскоп
NATOscope

Książka, której nie wstyd 
dać na prezent

Istnieje kategoria ludzi tzw. po-
zytywnie zakręconych.

«Діагноз сьогоднішнього ста-
ну нації не дуже втішний».
«Diagnoza obecnego stanu naro-
du nie jest pocieszająca».

для осіб польського похо-
дження.

dla osób polskiego pochodzenia.

 Szczyt NATO w Chicago oczami 
polskich i ukraińskich dzienni-
karzy.

 
 

 

Володимир Цибулько: 

Wołodymyr Cybulko: 

Канікули із Фундацією 
«SEMPER POLONIA»
Wakacje z Fundacją
SEMPER POLONIA

Ювілей Луцького
кафедрального костелу

Jubileusz Łuckiej Katedry

225 років тому, в 1787 році Київський єпископ Каспер 
Цецішовський підніс у ранг кафедрального ко-

лишній костел єзуїтського колегіуму Святих Петра і Павла.
225 lat temu – w 1787 roku biskup kijowski Kasper Cie-

ciszowski ogłosił podniesienie do rangi katedry były 
kościół kolegium jezuickiego Św. Piotra i Pawła

Перший у Луцьку дерев’яний 
приходський (фарний) костел на 
честь Святої Трійці було закладе-
но в 1426 році з фундації князя Ві-
товта Кейстутовича. Саме на його 
вимогу і з дозволу папи Мартина 
V римо-католицьку дієцезію з Во-
лодимира переведено до Луцька, а 
Свято-Троїцький костел посвячено 
в кафедральний. У 1538-1544 роках 
луцький єпископ Юрій Фальчев-
ський замість дерев’яного будує 
костел із тесаного каменю. Однак 
це не вберегло костел від частих у 
переважно дерев’яному місті по-
жеж. Після пожежі у 1724 році 
костел було відбудовано архітек-
тором Матеушом Осецьким, ко-
трий, згідно із документальними 
свідченнями, надав споруді більш 
помпезного, чи не барочного ви-
гляду. Зображення костелу Святої 
Трійці збереглося на одній із давніх 
ікон. Крім того, деякі відомості про 
цю споруду дало обстеження за-
лишків її фундаментів методом біо-
локації. Костел був приблизно 26 м 
завдовжки та мав ширину близько 
12 м. Шість, а може, й вісім стовпів 
ділили його на три нефи. На голов-

ному фасаді костелу було дві 
бокові, дещо витягнуті вгору 
стрункі вежі, третя невелич-
ка по середині двосхилого 
даху, тобто висота усіх трьох 

нефів могла бути однаковою. Деякі 
дослідники минувшини згадують 
про годинник на фасаді костелу. 

У нових шатах кафедральний 
костел простояв недовго, лише 
до пожежі 1781 року. Будинок 
костелу так обгорів, що його вже 
вирішили не відбудовувати, а розі-
брати. Цьому посприяв і той факт, 
що неподалік був менш обгорілий 
костел ліквідованого єзуїтського 
колегіуму. Після ліквідації ордену 
єзуїтів ці споруди були в розпо-
рядженні Комісії народної осві-
ти. Тож луцький єпископ Фелікс 
Турський звернувся до Комісії з 
пропозицією передати для потреб 
Луцької парафії єзуїтський колегі-
ум і костел Святих Петра і Павла. 
Комісія вирішила віддати коле-
гіальні споруди і костел Петра і 
Павла в обмін на частину будинків 
Свято-Троїцького кафедрального 
костелу, де розташовувалася кос-
тельна школа. 

За свої кошти Луцька капітула 
зобов’язувалася відремонтувати 
два старі будинки для розміщен-
ня у них повітової школи. Ремонт 
і реставрація менш ушкоджено-
го під час пожежі костелу Святих 
Петра і Павла тривали понад сім 
років. Роботами керував архі-
тектор-аматор Йосип Умінський. 

Pierwszy w Łucku drewniany 
kościół parafi alny (farny) p.w. Świę-
tej Trójcy został ufundowany w 
1426 roku przez Wielkiego Księcia 
Litewskiego Witolda Kiejstutowicza. 
Zgodnie z jego wymaganiem i z ze-
zwolenia papieża Marcina V diecezję 
rzymskokatolicką z Włodzimierza 
przeniesiono do Łucka, a kościół p.w. 
Świętej Trójcy ogłoszono katedrą. W 
latach 1538-1544 łucki biskup Jerzy 
Falczewski w miejsce drewnianego 
wznosi kościół kamienny. Jednak nie 
uchroniło to kościoła od częstych 
wówczas w drewnianym mieście po-
żarów. Po pożarze 1724 roku kościół 
został odnowiony przez architek-
ta Mateusza Oseckiego, który, jak 
świadczą dokumenty, nadał świątyni 
bogatszy, prawie barokowy wygląd. 
Widok kościoła Świętej Trójcy za-
chował się na jednej z dawnych ikon. 
Oprócz tego, niektóre informacje o 
tej świątyni dała obserwacja pozo-
stałości jej fundamentów, dokonana 
za pomocą metody biolokacji. Koś-
ciół miał około 26 m długości i około 
12 m szerokości. Sześć, a może na-
wet osiem słupów dzieliło go na trzy 
nawy. Na głównej fasadzie kościoła 
były dwie boczne nieco wyciągnięte 
do góry wieże, trzecia niewielka po 
środku dwuspadowego dachu, czyli 
wysokość wszystkich trzech naw mo-
gła być jednakowa. Niektórzy badacze 

przeszłości wspominają o zegarze na 
fasadzie kościoła.

W nowym wyglądzie katedra sta-
ła niedługo, tylko do pożaru w 1781 
roku. Kościół tak się spalił, że posta-
nowiono go już nie odbudowywać. 
Sprzyjał temu także fakt, że niedaleko 
stał mniej spalony kościół zlikwidowa-
nego kolegium jezuickiego. Po likwida-
cji zakonu jezuitów świątynie należały 
do Komisji Edukacji Narodowej. Ze 
względu na to biskup łucki Feliks Tur-
ski zwrócił się do Komisji z propozycją 
przekazania łuckiej parafi i budynków 
jezuickiego kolegium i kościoła p.w. Św. 
Piotra i Pawła. Komisja postanowiła 
oddać budynki kolegium i kościół p.w. 
Św. Piotra i Pawła w zamian za część 
budynków Katedry p.w. Św. Trójcy, w 
których mieściła się kościelna szkoła. 

Ze swoich środków łucka kapituła 
zobowiązała się wyremontować dwa 
stare budynki w celu otwarcia w nich 
powiatowej szkoły. Remont i restaura-
cja mniej uszkodzonego podczas poża-
ru kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła trwa-
ły ponad siedem lat. Roboty prowadził 
architekt-amator Józef Umiński. Koś-
ciół z zewnątrz doprowadzony był pra-
wie do dzisiejszego wyglądu. We 
wnętrzu zachowano trzy ołtarze, 
umieszczono po obu stronach 
wielkie ikony i rzeźby świętych. 2 str.
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Główny ołtarz Świętej Trójcy 
z odpowiednią ikoną znalazł 
się w otoczeniu obrazów Św. 
Piotra i Pawła. Na jednym z 
bocznych ołtarzy była ikona 
„Zmartwychwstanie Najświęt-
szej Maryi Panny” w otoczeniu 
obrazów św. jezuitów Roberta 
Bellarmina i Stanisława Szost-
ki (być może jest to Alojzy 
Gonzaga). Drugi boczny ołtarz 
z Archaniołem Michałem oto-
czony został takimi świętymi 
jezuickimi, jak Ignacy Loyola i 
Franciszek Ksawery.

W podziemiu urządzono 
podziemny kościół, do którego 
przeniesiono ze spalonej ka-
tedry groby łuckich biskupów 
Jerzego Falczewskiego i Pawła 
Wołuckiego. Rodowy herb 
Wołuckiego umieszczono na 
jednym ze słupów w środku 
nadziemnej części kościoła.

Biskup kijowski Kasper 
Cieciszowski został upoważ-
niony przez Stolicę Apostol-
ską do ogłoszenia katedrą 
kościoła p.w. Św. Piotra i Pa-
wła. W 1787 roku, podczas 
epidemii cholery w Łucku 
Cieciszowski przywiózł do 
miasta artykuły spożywcze i 
leki. Ogłosiwszy kościół kate-
drą, biskup w czasie epidemii 
pozostawał w Łucku, poma-
gając mieszkańcom miasta 
zachować spokój w sytuacji 
ogólnego przestrachu. Biskup 
udzielał pomocy wszystkim 
potrzebującym, bez względu 
na przynależność do wyzna-
nia.

W 1787 roku biskup łucki 
Jan Kaszkowski poświęcił ka-
tedrę pod wspólną nazwą Św. 
Trójcy i Św. Apostołów Piotra 
i Pawła.

W 1798 roku Kasper Cieci-
szowski został pierwszym bi-
skupem łucko-żytomierskim, 
a następnie metropolitą mo-
hylewskim i administratorem 
wileńskim. Siedzibą biskupa za 
zgodą rosyjskiego cara pozo-
stawał Łuck. Była ona urządzo-
na w głównych pomieszcze-
niach Klasztoru Bernardynów. 
Tu kilka razy gościł car Alek-
sandr I. Stąd biskup w uro-
czystej eskorcie wyjeżdżał na 
mszę w katedrze. Kasper Cie-
ciszowski uwielbiał uroczyste 
nabożeństwa i procesje. O jed-
nej z takich procesji – do koś-
cioła karmelitów – wspominali 
często uczestniczący w niej 
uczniowie powiatowej szkoły. 
W mieście podczas pożaru w 

1781 roku zniszczone zostały – 
mniej lub bardziej – wszystkie 
łuckie kościoły oprócz kościo-
ła karmelitów, dlatego pojawiła 
się tradycja organizowania w 
każdą rocznicę pożaru uroczy-
stych pochodów do niego.

Kiedy biskupem był Cie-
ciszowski zaczęto zabierać z 
zamkniętych kościołów do 
katedry dzieła sztuki sakral-
nej. Biskup opiekował się kate-
drą. W 1818 po pożarze został 
wymieniony dach gontowy 
na metalowy, uporządkowa-
no kościelne meble, zrobiono 
nowe konfesjonały. O upo-
rządkowaniu przez Cieciszow-
skiego katedry informuje tekst 
na okrągłej tablicy w prawej 
ścianie ołtarza. Cieciszowski 
zmarł w 1831 roku. Został 
pochowany w podziemnym 
kościele, a w nadziemnej jego 
części na jednym ze słupów 
zostało umieszczone epitafi um 
dedykowane jego pamięci.

Następca Cieciszowskiego, 
Michał Piwnicki przeniósł 
wszystkie części kurii oraz 
seminarium duchowe do Ży-
tomierza. W Łucku pozostała 
katedra, ponieważ połączona 
diecezja miała ich dwie. Stan 
rzeczy trochę się zmienił, gdy 
Polska odzyskała niepodle-
głość. Ponieważ w granicach 
Rzeczypospolitej znalazła się 
tylko część byłej guberni wo-
łyńskiej, do diecezji łuckiej zo-
stały przyłączone południowe 
powiaty poleskiego wojewódz-
twa. W nowych granicach die-
cezja łucka posiadała 16 deka-
natów i 169 parafi i, a od 1925 
roku należała do Lwowskiej 
prowincji kościelnej.

W tym też roku biskupem 
łuckim został Adolf Piotr Sze-
lążek. Za jego kadencji zostały 
odnowione wszystkie oddziały 
kurii, seminarium duchowne 
wróciło do Łucka, a w 1927 
roku odbyło się posiedze-
nie Synodu Diecezji Łuckiej. 
Oprócz tego zaczął swoją dzia-
łalność Komitet ds. Ochrony 
Dzieł Sztuki, które przebywały 
w kościelnych pomieszcze-
niach. Na czele komitetu stał 
sam biskup Szelążek, a w jego 
składzie oprócz dwóch pra-
cowników kurii, znaleźli się 
architekt Franciszek Kokesz i 
konserwator okręgu lubelskie-
go Jerzy Siennicki.

Pierwsze problemy w die-
cezji łuckiej zaczęły się w 

1939 roku, kiedy na Wołyń 
wkroczyła Armia Czerwona. 
Zamknięto wtedy większość 
klasztorów diecezji. W 1940 
roku katedra w Łucku uznana 
została za zabytek architektury 
o znaczeniu państwowym. W 
maju 1944 roku katedra zosta-
ła uszkodzona przez bombę. 
Liczba katolików zmniejszyła 
się w związku z masowym wy-
jazdem ludności polskiej i cze-
skiej, dlatego nie mogli oni ze 
swoich środków wyremonto-
wać katedry. Rejestracja samej 
parafi i zależała od remontu 
katedry. Kierownictwo kurii 
wyjechało z Łucka. Admini-
strator Jan Rutkowski, powo-
łany na to stanowisko przez 
kierownictwo kurii, dokonał 
ryzykownego kroku – poprosił 
o pomoc parafi e w Równem i 
we Lwowie. Jednak Wołyński 
Komitet Wykonawczy za zgo-
dą Kijowskiego Pełnomocnika 
ds. Religii przekazał katedrę 
rzymskokatolicką oddziałowi 
kultury w celu urządzenia w 
nim obwodowego muzeum 
historyczno-krajoznawczego. 
W rzeczywistości sprawa uło-
żyła się inaczej. Najpierw w 
kościele urządzono magazyn 
dla dekoracji teatralnych. W 
zakrystii był cech produkują-
cy ozdoby choinkowe. Później 
nie tylko w nadziemnej, ale też 
w podziemnej części kościoła 
były różne magazyny gospo-
darcze.

W 1991 roku odnowiono 
nabożeństwa w katedrze, które 
najpierw odprawiane były w 
kapliczce po lewej stronie od 
ołtarza. W głównym pomiesz-
czeniu kościoła wtedy jeszcze 
znajdowało się Muzeum Re-
ligii i Ateizmu. Już podczas 
świąt wielkanocnych i podczas 
uroczystości ku czci Św. Piotra 
i Pawła obok katedry, która zo-
stała przekazana parafi anom, 
odbywała się procesja na czele 
z lwowskim biskupem Rafa-
łem Kiernickim.

Łucka diecezja została naj-
pierw odnowiona jako deka-
nat. Dziekanem wtedy został 
ks. Ludwik Kamilewski. 25 
marca 1998 roku papież Jan 
Paweł II mianował biskupem-
-ordynariuszem diecezji łu-
ckiej biskupa Marcjana Trofi -
miaka.

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

Краєзнавець 
Вальдемар ПЯСЕЦЬКИЙ
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Krajoznawca
Waldemar PIASECKI

Костел зовні набув май-
же теперішнього вигляду. 
В інтер’єрі збережено три 
вівтарі, прикрашені вели-
кими живописними ікона-
ми і скульптурами святих 
по боках. Головний вівтар 
Святої Трійці, з відповідною 
іконою, був оточений обра-
зами Святих Петра і Павла. 
Один з бокових – Воскресін-
ня Богоматері, ікона оточе-
на образами Святих єзуїтів 
Роберта Беллярміна і Ста-
ніслава Шостки (можливо, 
це – Алоїз Гонзага). А другий 
боковий вівтар з Арханге-
лом Михаїлом оточують такі 
єзуїтські святі, як Ігнатій Ло-
йола та Франциск Ксавери. 

У підземеллі було впоряд-
ковано підземний костел, 
куди перенесено зі згорілого 
кафедрального костелу по-
ховання луцьких єпископів 
Юрія Фальчевського і Павла 
Волуцького. Родовий герб 
останнього, з надгробної 
плити, розміщено на одному 
зі стовпів у середині назем-
ного костелу.

Піднести до рангу кафе-
дрального костел Святих 
Петра і Павла Апостоль-
ська столиця уповнова-
жила Київського єпископа 
Каспера Цецішовського. 
Він у 1787 році, під час епі-
демії холери в Луцьку, при-
їхав до міста із запасом про-
дуктів та ліків. Надавши 
храмові ранг кафедрально-
го, єпископ Цецішовський 
упродовж тривання епі-
демії перебував у Луцьку, 
вносячи спокій у загаль-
ний переполох. Допомогу 
єпископ надавав усім, хто 
її потребував, не звертаючи 
уваги на релігійну прина-
лежність.

У цьому ж 1787 році луць-
кий єпископ Ян Кашков-
ський освятив кафедраль-
ний костел під спільною 
назвою Пресвятої Трійці і 
Святих апостолів Петра і 
Павла. 

З 1798 року Каспер Це-
цішовський став першим 
Луцько-Житомирським 
єпископом, а згодом – ми-
трополитом Могильов-
ським і адміністратором 
Віленським. Однак, за зго-
дою російського імпера-
тора, місцем перебування 
митрополита залишався 
Луцьк. Резиденція Цеці-
шовського була влаштована 
в центральних залах Бер-
нардинського монастиря. 
Тут він приймав декілька 
разів імператора Олексан-
дра I. Звідси на службу в 
Кафедральному костелі ви-
їжджав з пишним ескор-
том. Каспер Цецішовський 
любив урочисті відправи, 
помпезні процесії. Про 
одну з них – до костелу кар-
мелітів, часто згадують учні 
повітової школи, котрим 
доводилося брати в ній 
участь. Справа в тім, що під 
час пожежі у 1781 році по-
страждали, в певній мірі, всі 
луцькі костели, крім карме-
літського. Тож у місті вини-
кла традиція в річницю по-
жежі йти урочистою ходою 
до цього Костелу. 

При Цецішовському 
вперше почали забирати 
до кафедрального костелу 
твори сакрального мисте-
цтва із закритих костелів. 
Єпископ піклувався про 
кафедральний собор. У 
1818 році, після пожежі, 
було повністю замінене 
ґонтове покриття на мета-
леве. Впорядковано кос-
тельні меблі, зроблено ряд 

нових сповідальниць. Про 
впорядкування кафедраль-
ного костелу Каспером 
Цецішовським інформує 
текст круглої таблиці в пра-
вій стіні вівтарної частини. 
Помер Каспер Цецішов-
ський у 1831 році. Його по-
ховали в підземному косте-
лі, а в наземній частині, на 
одному із стовпів, у пам’ять 
про нього була розміщена 
епітафія.

Наступник Цецішов-
ського, Михайло Півниць-
кий, переніс усі заклади 
курії і духовну семінарію 
до Житомира. У Луцьку 
залишився кафедральний 

костел, оскільки об’єднана 
єпархія мала їх два. Справа 
дещо змінилася, коли ви-
никла незалежна Польська 
держава. Оскільки в її межах 
опинилася лише частина ко-
лишньої Волинської губер-
нії, до Луцької єпархії були 
підключені південні повіти 
Поліського воєводства. В 
нових межах Луцька єпархія 
мала 16 деканатів та 169 па-
рафій і з 1925 року належа-
ла до Львівської костельної 
провінції. 

У цьому ж році Луцьким 
єпископом був призначений 
Адольф Петро Шельонжек. 
При ньому було відновле-
но всі заклади курії, духо-
вну семінарію повернуто до 
Луцька, а в 1927 році про-
ведено засідання синоду ді-
єцезії. Крім того, почав діяти 
Комітет по охороні творів 
мистецтва, що зберігались 
у костельних приміщеннях. 
На чолі Комітету став сам 
єпископ Шельонжек, а до 
складу Комітету, окрім двох 
працівників курії, входи-
ли архітектор Францішек 
Кокеш та Єжи Сєніцький – 
консерватор Люблінського 
округу. 

Перших ударів Луць-
ка єпархія зазнала в 1939 
році з приходом Червоної 
армії на Волинь. Закри-
то більшість монастирів 
єпархії. У 1940 році Луць-
кий кафедральний костел 
визнаний архітектурною 
пам’яткою державного зна-
чення. А в травні 1944 року 

кафедра зазнала ушко-
джень після бомбардуван-
ня. Католицька громада 
зменшилася у зв’язку із ма-
совим виїздом польського 
і чеського населення, тому 
не могла своїм коштом ка-
пітально відремонтувати 
кафедральний костел. Реє-
страція самої громади була 
поставлена в залежність 
від ремонту костелу. При-
значений від’їжджаючим 
керівництвом курії адмі-
ністратор дієцезії Ян Рут-
ковський наважився на 
ризикований для того часу 
крок – звернувся до па-
рафіян діючих костелів у 
Рівному і Львові, щоб вони 

допомогли коштами. Од-
нак Волинський облвикон-
ком, за згодою Київського 
уповноваженого з питань 
релігій, поспішив передати 
колишній римо-католиць-
кий кафедральний костел 
відділу культури для вико-
ристання під обласний іс-
торико-краєзнавчий музей. 
На практиці справа піш-
ла дещо інакше. Спочатку 
костел використовували як 
склад театральних декора-
цій, в захристі було орга-
нізовано цех по виготов-
ленню ялинкових іграшок, 
потім не тільки в наземній, 
але і підземній частині ка-
федри були різні господар-
ські склади.

У 1991 році відновлено 
богослужіння в кафедраль-
ному костелі, які спочатку 
проводилися в капличці, з 
лівої сторони вівтаря. Осно-
вне приміщення костелу 
тоді ще займав музей релігії 
й атеїзму. А вже на Велико-
дні свята і на урочистості в 
честь Святих Петра і Павла 
поряд з кафедрою, переда-
ною віруючим, проходила 
процесія на чолі з львів-
ським єпископом Рафалом 
Керницьким.

Луцька єпархія була від-
новлена спочатку як дека-
нат. Її деканом став ксьондз 
Людвік Камілевський. 25 
березня 1998 р. Папа Іван 
Павло II ординарієм Луцької 
дієцезії призначив єпископа 
Маркіяна Трофим’яка.

ВИВЧЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
Товариство польської культури на Волині ім. Еви Фелінської

оголошує набір учнів до суботньо-недільної школи на 2012-2013 н.р.
для вивчення польської мови.

Початок занять – 1 жовтня 2012 року.
Запис до школи розпочнеться 1 серпня 2012 року.

Зацікавлених просимо телефонувати за номером 72 54 99
з понеділка до п'ятниці від 12.00 до 15.00 год.
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Obama otworzył szczyt G8
Prezydent USA Barack Obama otworzył szczyt przy-

wódców G8, czyli ośmiu najbardziej uprzemysłowionych 
krajów świata.

Jeszcze w piątek przywódcy USA, W. Brytanii, Kanady, 
Włoch, Francji, Niemiec, Japonii i Rosji wzięli udział w 
obiedzie roboczym. Wśród tematów wymieniano program 
atomowy Iranu, a także Koreę Północną, krwawe represje 
wobec przeciwników reżimu w Syrii czy Afganistan. Sytu-
acja w tym kraju będzie głównym tematem szczytu NATO.

Rzeczpospolita, 19 maja 2012 roku

Обама відкрив саміт «G8»
Президент США Барак Обама відкрив саміт керів-

ників «G8», тобто восьми найбільш економічно роз-
винених країн світу.

Ще у п’ятницю керівники США, Великобританії, 
Канади, Італії, Франції, Німеччини, Японії та Росії 
взяли участь у робочому обіді. Серед тем, що обго-
ворювалися: атомна програма Ірану, ситуація у Пів-
нічній Кореї, криваві репресії щодо противників ре-
жиму у Сирії та Афганістан. Ситуація в Афганістані 
буде головною темою саміту НАТО.

Rzeczpospolita, 19 травня 2012 року

Początek szczytu NATO w Chicago
W Chicago rozpoczął się 25. szczyt NATO. Biorą 

w nim udział szefowie państw i rządów z 50 krajów – 
oprócz 28 członków sojuszu także przedstawiciele krajów 
partnerskich i współpracujących z NATO.

Tematy szczytu to: koniec misji w Afganistanie i sposób, 
w jaki sojusznicy mają udzielać pomocy władzom afgań-
skim po zakończeniu misji ISAF w roku 2014; ogłoszenie 
gotowości pierwszego etapu systemu obrony przeciwrakie-
towej; projekt obserwacji terenu z powietrza (AGS); part-
nerstwa NATO oraz inicjatywa smart defence – łączenia 
specjalności i możliwości budżetowych poszczególnych 
krajów w celu zwiększenia możliwości całego sojuszu.

Polska Agencja Prasowa, 20 maja 2012 roku

Початок саміту НАТО у Чикаго
У Чикаго розпочався 25-ий саміт НАТО. У ньому 

беруть участь керівники країн та урядів із 50 країн. 
Окрім 28 членів Союзу, представлені також пред-
ставники партнерських країн та держав, що співпра-
цюють із НАТО.

 Теми саміту: закінчення місії в Афганістані та 
спосіб, яким союзники мають надати допомогу аф-
ганській владі після закінчення місії ISAF у 2014 
році; оголошення готовності першого етапу системи 
протиракетної оборони; проект стеження території 
із повітря (AGS); партнерство НАТО, а також ініці-
атива «smart defence» – поєднання спеціалізації та 
бюджетних можливостей окремих держав з метою 
збільшення можливостей усього Союзу.

Polska Agencja Prasowa, 20 травня 2012 року

Szczyt NATO:
Tarcza «stała się rzeczywistością»
Po pierwszym dniu szczytu Paktu Północnoatlanty-

ckiego jego członkowie ogłosili milowy krok ws. two-
rzenia systemu obrony przeciwrakietowej w Europie, 
osiągając "tymczasową zdolność obrony rakietowej", co 
praktycznie oznacza uruchomienie pierwszej fazy tarczy. 

Tvn24.pl, 21 maja 2012 roku

Саміт НАТО:
Щит «став реальністю»

Після першого дня саміту країн Північноат-
лантичного договору його члени оголосили вкрай 
важливий крок у справі створення системи проти-
ракетної оборони у Європі, досягнувши «тимчасову 
здатність протиракетної оборони», що практично 
означає початок першої фази встановлення щита. 

Tvn24.pl, 21 травня 2012 року

Sojusz nie «pęka».
Rasmussen próbuje rozwiać obawy

– Nie będzie pochopnego wycofywania się z Afganistanu. 
Nasz cel, nasza strategia i nasz harmonogram w tym kraju 
pozostają bez zmian – podkreślił Anders Fogh Rasmussen 
w niedzielnym wywiadzie telewizyjnym. To reakcja na do-
niesienia o zwiększającej się presji niektórych państw człon-

kowskich na szybsze wycofanie się z Afganistanu.
Afganistan ma być najważniejszym tematem obrad, ale 

na szczycie oczekiwane jest też potwierdzenie rozpoczęcia 
budowy pierwszej fazy systemu obrony rakietowej NATO, 
której komponenty mają znaleźć się m.in. w Polsce.

Tvn24.pl, 20 maja 2012 roku

Союз не «лускає». Расмуссен
пробує розвіяти тривоги 

– Не буде поспішного виходу із Афганістану. 
Наша мета, стратегія та графік у цій державі залиша-
ються без змін, – підкреслив Андерс Фог Расмуссен у 
недільному телевізійному інтерв’ю. Це реакція на за-
яви зростаючого пресу декотрих країн-членів щодо 
швидшого виведення військ із Афганістану.

Афганістан має бути найважливішою темою пере-
говорів, але на саміті очікується також підтверджен-
ня початку будівництва першої фази системи про-
тиракетної оборони НАТО, компоненти якої мають 
опинитися також у Польщі.

Tvn24.pl, 20 травня 2012 року

Sikorski o Afganistanie 
Uczestniczący w szczycie NATO w USA szef polskiej 

dyplomacji Radosław Sikorski zapewnił w niedzielę, że 
Polska nie przyspieszy wycofania swych wojsk z Afgani-
stanu. Nie zadeklarował jednak kwoty, jaką Polska miała-
by wnieść do funduszu pomocy dla Afganistanu. 

«Polska jest odpowiedzialna i dotrzymuje danego 
słowa. Będziemy się wycofywać zgodnie z naszym har-
monogramem, który jest przystosowany do sytuacji w 
prowincji, za którą odpowiadamy» – powiedział minister 
polskim dziennikarzom. 

Gazeta.pl, 20 maja 2012 roku

Сікорський про Афганістан 
Керівник польської дипломатії Радослав Сікор-

ський, котрий бере участь у саміті НАТО в США, за-
явив у неділю, що Польща не прискорить виведення 

своїх військ із Афганістану. Однак він не оголосив 
суми, яку Польща мала б внести до фонду допомоги 
для Афганістану. 

«Польща є відповідальною і дотримується даного 
слова. Будемо виводити війська відповідно до на-
шого графіку, який є пристосований до ситуації в 
провінції, за яку несемо відповідальність», – сказав 
міністр польським журналістам. 

Gazeta.pl, 20 травня 2012 року

Komorowski:
Polska docenia rolę NATO

Polska nie jest osamotniona w akcentowaniu zasady 
wspólnej obrony jako podstawowej funkcji sojuszu – 
powiedział prezydent Bronisław Komorowski, uczestni-
czący w szczycie NATO w Chicago. Prezydent dodał, że 
powszechne jest też przekonanie o konieczności wyjścia 
z Afganistanu do końca 2014 r.

Za optymistyczną wiadomość uznał ogłoszenie wstęp-
nej gotowości pierwszego etapu natowskiego systemu 
obrony przeciwrakietowej.

Wyraził przekonanie, że Polska nie tylko będzie popie-
rała projekt sojuszniczej tarczy antyrakietowej, ale że zdo-
będzie się również na własny plan narodowego zasobu po-
zwalającego na skuteczne zwalczanie zagrożeń".

Polska Agencja Prasowa, 21 maja 2012 roku

Коморовський:
«Польща високо цінує роль НАТО» 

«Польща не самотня в акцентуванні засади 
спільної оборони як основної функції Союзу», 
– сказав Президент Польщі Броніслав Коморов-
ський, котрий брав участь у саміті НАТО в Чика-
го. Президент додав, що загальним є переконання 
щодо необхідності виведення військ із Афганістану 
до кінця 2014 р.

Оптимістичним назвав повідомлення про ого-
лошення вступної готовності першого етапу натів-
ської системи протиракетної оборони.

Він висловив переконання, що Польща не лише 
підтримуватиме проект антиракетного щита 
НАТО, але також створить власний план націо-
нального засобу, що дозволить результативно про-
тидіяти загрозам.

Polska Agencja Prasowa, 21 травня 2012 року

Янукович бере участь у саміті НАТО в Чикаго
Президент України Віктор Янукович бере участь в засіданні Північно-

атлантичної ради НАТО у форматі країн-контрибуторів Міжнародних сил 
сприяння безпеці в Афганістані на рівні глав держав та урядів, яке проходить 
у рамках Чиказького саміту Північноатлантичного альянсу.

На початку засідання виступив Генеральний секретар НАТО Андерс Фог 
Расмуссен. У своєму виступі він відзначив важливість теми забезпечення 
миру і стабільності в Афганістані, забезпечення перехідного періоду, коли в 
2014 році завершиться місія НАТО в цій країні.

Korrespondent.net, 21 травня 2012 року

НАТО непокоїть вибіркове правосуддя в Україні
У декларації саміту в Чикаго лідери країн-членів НАТО висловили стур-

бованість вибірковим застосуванням правосуддя в Україні.
«Беручи до уваги принципи і зобов'язання, закріплені в Хартії «НАТО-

Україна», ми стурбовані вибірковим застосуванням правосуддя і пересліду-
ванням, що видається політично мотивованим, у тому числі лідерів опозиції, 
а також умовами їх утримання», – зазначається в декларації, опублікованій на 
офіційному сайті НАТО. У зв’язку з цим лідери країн НАТО закликали Украї-
ну вирішити проблеми в судовій системі для забезпечення дотримання прин-
ципу верховенства права та міжнародних угод, учасником яких є Україна.

«Ми також закликаємо Україну забезпечити вільні та чесні парламентські 
вибори восени нинішнього року», – наголошується у Чиказькій декларації.

У декларації наголошується, що НАТО продовжить політику відкритих 
дверей щодо Києва і готовий розвивати співпрацю та допомагати в реаліза-
ції реформ в рамках комітету Україна-НАТО та Щорічної національної про-
грами співпраці.

ВВС-Україна, 21 травня 2012 року

Янукович у Чикаго зустрівся
з трьома президентами

Перед початком засідання Північноатлантичної ради НАТО у форматі 
країн-контрибуторів Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані від-
булося коротке спілкування Президента України Віктора Януковича з глава-
ми держав, що беруть участь у заході.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Янукович у понеділок поспілку-
вався з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим  і Президентом Турець-
кої Республіки Абдуллахом Гюлем. Крім того, у Чикаго відбулася зустріч у фор-
маті «віч-на-віч» Януковича і Президента Польщі Броніслава Коморовського.

На засіданні Північноатлантичної ради НАТО Янукович сидів через кріс-
ло від Прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, держсекретаря 
США Хіларі Клінтон і Президента США Барака Обами. 

Інтерфакс-Україна, 21 травня 2012 року

Janukowycz uczestniczy w szczycie NATO w Chicago
Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz bierze udział w posiedzeniu Rady Pół-

nocnoatlantyckiej NATO, w którym uczestniczą kraje-kontrybutorzy Międzyna-
rodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie. Spotkanie odbywa się w 
ramach Szczytu NATO w Chicago. Uczestniczą w nim głowy państw i szefowie 
rządów państw  NATO.

Na początku posiedzenia przemówił Sekretarz Generalny NATO Anders Fogh 
Rasmussen. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważne jest zachowanie pokoju i 
stabilności w Afganistanie oraz zabezpieczenie okresu przejściowego, gdy w 2014 
roku dobiegnie końca misja NATO w tym kraju.

Korrespondent.net, 21 maja 2012 roku

NATO niepokoi się wybiórczym stosowaniem
prawa na Ukrainie

W deklaracji Szczytu w Chicago głowy państw NATO powiedziały o zaniepoko-
jeniu wybiórczym stosowaniem prawa na Ukrainie.

„Biorąc pod uwagę zasady i zobowiązania, wyznaczone w Karcie „NATO-Ukra-
ina”, jesteśmy zaniepokojeni wybiórczym stosowaniem prawa na Ukrainie, oraz 
politycznie motywowanymi prześladowaniami, w tym liderów opozycji, a także 
warunkami, w których są przetrzymywane” -  napisano w deklaracji, umieszczonej 
na ofi cjalnej stronie NATO. W związku z tym liderzy krajów NATO zaapelowali do 
Ukrainy o rozwiązanie problemów w sądownictwie, o kierowanie się zasadą pano-
wania prawa oraz umów międzynarodowych, których uczestnikiem  jest Ukraina.

„Apelujemy także do Ukrainy o przeprowadzenie wolnych i uczciwych wybo-
rów parlamentarnych jesienią br.” -  napisano w deklaracji  Szczytu w Chicago.

W deklaracji odnotowano też, że Sojusz będzie kontynuował politykę otwartych 
drzwi w stosunku do Ukrainy i że gotów jest rozwijać współpracę z Kijowem i po-
magać w realizacji reform w ramach Komitetu Ukraina-NATO i rocznego narodo-
wego programu współpracy.

BBC-Ukraina, 21 maja 2012 roku

Janukowycz w Chicago spotkał się
z trzema prezydentami

Przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej NATO, w którym 
uczestniczą kraje-kontrybutorzy Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa 
w Afganistanie, odbyła się krótka rozmowa Prezydenta Wiktora Janukowycza z li-
derami państw, uczestniczącymi w szczycie.

Jak informuje służba prasowa prezydent Janukowycz w poniedziałek rozmawiał 
z Prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem oraz Prezydentem Turcji Abdul-
lahem Gulem. Oprócz tego w Chicago odbyło się spotkanie Janukowycza z Prezy-
dentem Polski Bronisławem Komorowskim.

Na posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej NATO Janukowycz siedział w po-
bliżu premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, Sekretarz Stanu USA Hillary 
Clinton i Prezydenta USA Baracka Obamy. 

Interfax-Ukraina, 21 maja 2012 roku

НАТО і Україна

NATO i Ukraina

САМІТ НАТО У ЧИКАГО (США)
ОЧИМА ПОЛЬСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ

NATO    SCOPE 2012
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Книжка, яку не 
соромно дарувати
Існує категорія людей, так би мовити, з позитивним «заскоком». Такою 

людиною є колекціонер, автор видання «Луцьк у стародавній листівці, 
гравюрі та фотографії» Віктор Літевчук. Сьогодні він – гість «Волин-
ського монітора». 

– Пане Вікторе, як я розумію, хобі колек-
ціонера це, так би мовити, «правдиве об-
личчя». А ким Ви є у «цивільному житті»?

– Приватний підприємець, за освітою – 
педагог, працював деякий час вчителем фі-
зичного виховання.

– Ви – корінний лучанин?
– Народився у Луцьку, мама – волинянка 

з Горохівщини, а родина батька походить з 
Холмщини.

– Як Ви стали колекціонером? Збираєте 
виключно поштівки?

– Колекціоную не тільки поштівки, але й 
інший матеріал, який пов’язаний безпосе-
редньо з історією Луцька, Волині. Особли-
во мене цікавить період до кінця ІІ світової 
війни. Не оминаю увагою і цікаві матеріали 
радянської доби. Це і старі книги, і мапи, i 
різного роду військові та цивільні відзна-
ки, значки. Маю, зокрема, досить рідкіс-
ні. Наприклад, значок службовця Луць-
кої в’язниці періоду царської Росії, значок 
Луцького клубу велосипедистів 20-30 років 
минулого століття.

– Що стало першим імпульсом для ко-
лекціонування, якась внутрішня потреба?

– Однозначно важко сказати звідки і 
коли це взялося. Краєзнавством я цікавився 
з юних років. У школі займався спортивним 
орієнтуванням, часто бував у туристичних 
походах, багато їздив по Волині. У пам’яті 
закарбувалися цікаві об’єкти, які довело-
ся побачити у своїх подорожах. Десь у 90-х 
роках на аматорському рівні почав збирати 
старі листівки, на які неодноразово натра-
пляв у своїх знайомих. Пізніше, по мірі роз-
ростання моєї колекції, почав її системати-
зовувати, спілкуватися з колекціонерами з 

інших міст, набув досвіду. Так, поступово 
моє захоплення переросло у життєве хобі.

– Поштова листівка — це своєрідний 
краєзнавчий та історичний фактаж. Чи 
відкриваєте для себе щось нове у краєз-
навстві? Коли виникла потреба поділи-
тись інформацією?

– У 2008 році у світ вийшла книжка «Від 
серця до серця. Волинь у поштовій листів-
ці», яку видав творчий колектив: автор ідеї 
Микола Дзей – краєзнавець з Любомля, 
Світлана Федонюк – прес-секретар Волин-
ської митниці і я. Видання базувалося на 
основі двох колекцій: моєї і Миколи Дзея. 
Це був мій перший досвід видавця. За дея-
кий час у мене з’явилася ідея видати подібну 
книжку про Луцьк. Останнім часом почали 
виходити багато гарних книг про міста у по-
штових листівках: Одеса, Харків, Коломия, 
Львів… Виходить багато книжок подібного 
плану у Польщі. Отже, маючи багатий мате-
ріал про Луцьк, цілком логічно було видати 
книжку саме про наше місто – «Луцьк у ста-
родавній листівці, гравюрі та фотографії».

– Чи залучали до роботи над цим ви-
данням інших фахівців?

– Багато людей допомагали мені у роботі 
над книжкою. Так, деякі поради надавав мені 
наш відомий краєзнавець Вальдемар Пясець-
кий. Значно допомогли інформацією та літе-
ратурою чудові люди і спеціалісти: Наталія 
Пушкар, Олександр Коленко та Олег Сенів з 
Луцька, Яцек Яцковський, Роберт Кречмань-
скі і Анджей Пенскі з Польщі. У єврейській те-
матиці допоміг історик і краєзнавець із Києва 
Ігор Гольфман. Хочу подякувати також спеці-
алістам Волинського краєзнавчого музею, Во-
линського архіву, працівникам Ягеллонської 
бібліотеки, Національної бібліотеки у Варшаві 
за надану фахову допомогу і всім добрим лю-
дям, причетним до появи цієї книжки.

– Чому саме вибір випав на видавни-
цтво «Ініціал»?

– Я вже давно знайомий із цим луцьким 
видавництвом, можна сказати, що розуміє-
мося з півслова. Два роки тому розпочалася 
праця над книжкою. Її дизайнером став та-
лановитий і відомий митець зі Львова Ми-
хайло Москаль, котрий також працював над 
попередньою книжкою «Від серця до серця. 
Волинь у поштовій листівці».

– Волинь, яка має недостатньо гарної 
репрезентаційної подарункової літера-
тури, завдяки Вам отримала книжку-ві-
зитку, яку не соромно дарувати у екс-
клюзивних ситуаціях. Який тираж і хто 
фінансував це видання?

– Задумувалася книжка як універсальне 
видання, цікаве як широкому ґрону люби-
телів-читачів, так і спеціалістам, колекці-
онерам. У кінці книги є досить добре про-
думана інформативна частина з каталогом 
листівок, описом видавництв, інформацією 
про видавців. Цю книгу я видав за власні ко-
шти, її тираж становить 1000 екземплярів. 

– Дякую за розмову і бажаю подальших 
успіхів у реалізації творчих задумів.

Розмовляв Валентин ВАКОЛЮК

Książka, której nie 
wstyd dać na prezent
Istnieje kategoria ludzi tzw. pozytywnie zakręconych. Takim właśnie czło-

wiekiem jest kolekcjoner, autor książki „Łuck na dawnych pocztówkach, 
grawiurach i zdjęciach” Wiktor Litewczuk. Dzisiaj jest on gościem Monitora 
Wołyńskiego.

– Panie Wiktorze, rozumiem, że hobby 
kolekcjonera to tzw. prawdziwa twarz. A kim 
Pan jest w „życiu codziennym”?

– Jestem przedsiębiorcą, z wykształcenia 
pedagogiem, pracowałem przez jakiś czas jako 
nauczyciel wychowania fi zycznego.

– Jest Pan rdzennym łucczaninem?
– Urodziłem się w Łucku, mama – woły-

nianka z Horochowszczyzny, a rodzina ojca 
pochodzi z Chełmszczyzny.

– Jak Pan został kolekcjonerem? Zbiera 
Pan wyłącznie pocztówki?

– Kolekcjonuję nie tylko pocztówki, ale tak-
że inny materiał, związany bezpośrednio z hi-
storią Łucka, Wołynia. Szczególnie interesuje 
mnie okres do końca II wojny światowej. Nie 
omijam także ciekawych materiałów z okresu 
radzieckiego. Są to stare książki, mapy, różne-
go rodzaju odznaczenia wojskowe i cywilne, 
znaczki. Mam nawet rzadko spotykane. Na 
przykład znaczek pracownika łuckiego więzie-
nia w okresie carskiej Rosji, znaczek Łuckiego 
Klubu Rowerowego z lat 20-30-tych XX wieku. 

– Co było pierwszym impulsem do kolek-
cjonowania, jakaś potrzeba wewnętrzna?

– Trudno powiedzieć jednoznacznie skąd i 
kiedy to się wzięło. Krajoznawstwem intereso-
wałem się od młodych lat. W szkole zajmowa-
łem się bieganiem na orientację, często byłem 
na wyprawach turystycznych, dużo jeździłem 
po Wołyniu. W pamięci pozostały ciekawe 
obiekty, które miałem okazję zobaczyć podczas 
podróży. W latach 90-tych jako amator zaczą-
łem zbierać stare pocztówki, które często wi-
działem u swoich znajomych. Później w miarę 
powiększania mojej kolekcji zacząłem ją syste-
matyzować, kontaktować się z kolekcjonerami 
z innych miast, zdobyłem doświadczenie. W 
taki sposób moje zainteresowanie stopniowo 
przerosło w pasję mojego życia.

– Pocztówka to swoisty fakt krajoznawczy 
i historyczny. Czy znajduje Pan dla siebie coś 
nowego w krajoznawstwie? Kiedy pojawiła 
się potrzeba podzielenia się informacją?

– W 2008 roku ukazała się książka „Od ser-
ca do serca. Wołyń na kartkach pocztowych”, 
wydana przez zespół: autorem pomysłu był 
Mykoła Dzej – krajoznawca z Lubomla, Swit-
łana Fedoniuk – rzecznik prasowy Wołyńskiej 
Służby Celnej i ja. Książka powstała na pod-
stawie dwóch kolekcji – mojej i Mykoły Dzeja. 
To było moje pierwsze doświadczenie auto-
ra książki. Po pewnym czasie ja wpadłem na 
pomysł  wydania podobnej książki o Łucku. 
Ostatnio ukazało się dużo książek o miastach 
na kartkach pocztowych: Odesa, Charków, 
Kołomyja, Lwów... Podobnych książek ukazuje 
się dużo w Polsce. Więc mając bogate zbiory 
pocztówek z Łuckiem uznałem za logiczne 
wydanie książki o naszym mieście – „Łuck 
na dawnych pocztówkach, grawiurach i zdję-
ciach” 

– Czy w pracach nad tym wydaniem uczest-
niczyli inni fachowcy?

– Wielu ludzi pomagało mi w opracowaniu 
tej książki. Na przykład niektórych rad udzie-
lił mi znany wołyński krajoznawca Waldemar 
Piasecki. Bardzo pomogli, podając informacje 
i literaturę, dobrzy ludzie i specjaliści: Natalia 
Puszkar, Ołeksander Kołenko i Oleg Seniw z 
Łucka, Jacek Jackowski, Robert Kreczmański 
i Andrzej Peński z Polski. W tematyce żydow-
skiej pomógł historyk i krajoznawca z Kijowa 
Igor Golfman. Chcę podziękować pracowni-
kom Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego, 
Wołyńskiego Archiwum, pracownikom Bi-
blioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Narodowej 

w Warszawie za udzieloną pomoc i wszystkim 
dobrym ludziom, którzy przyczynili się do po-
wstania tej książki. 

– Dlaczego wybrał Pan właśnie wydawni-
ctwo „Inicjał”?

– Od dawna znam to łuckie wydawnictwo, 
można powiedzieć, że rozumiemy się w pół 
słowa. Dwa lata temu rozpoczęła się praca nad 
książką. Zaprojektował ją utalentowany i znany 
artysta ze Lwowa Mychajło Moskal, który opra-
cował także poprzednią książkę „Od serca do 
serca. Wołyń na kartkach pocztowych”.

– Wołyń, który ma zbyt mało pięknej re-
prezentacyjnej literatury, dzięki Panu dostała 
książkę-wizytówkę, której nie wstyd dać na 
prezent w sytuacjach ekskluzywnych. Jaki jest 
nakład i kto fi nansował tę książkę?

– Książka była od samego początku plano-
wana jako wydanie uniwersalne, które byłoby 
ciekawe tak dla szerokiego koła czytelników, 
jak i dla fachowców, kolekcjonerów. Na końcu 
książki znajduje się dobrze przemyślana część 
informacyjna z katalogiem pocztówek, infor-
macją o wydawcach. Tę książkę wydałem za 
swoje pieniądze, jej nakład wynosi 1000 egz.

– Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów w realizacji twórczych pomysłów.

Rozmawiał Walenty WAKOLUK

 P.S.: 24 травня 2012 року о 14.00в 
актовій залі Волинського краєзнав-
чого музею відбудеться презента-
ція книги Віктора Літевчука «Луцьк 
у стародавній листівці, гравюрі та 
фотографії». 

P.S.: 24 maja 2012 r. o 14.00 w sali 
konferencyjnej Wołyńskiego Muzeum 
Krajoznawczego odbędzie się prezen-
tacja książki Wiktora Litewczuka „Łuck 
na dawnych pocztówkach, grawiu-
rach i zdjęciach” 

Генеральне консульство РП в Луцьку, Центр „UCRAINICUM” Люблінського католиць-
кого університету, Музей Крашевського у Романові, Інститут церковних досліджень, 

Товариство польської культури на Волині імені Еви Фелінської, Інститут Польщі Волин-
ського національного університету імені Лесі Українки, Товариство польської культури 

на Волині імені Тадеуша Костюшка запрошують на

Konsulat Generalny RP w Łucku, Centrum „UCRAINICUM” Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Muzeum Kraszewskiego w Romanowie, Instytut Badań Kościelnych,

Stowarzyszenie Kultury Polskiej na Wołyniu imienia Ewy Felińskiej, Instytut Polski
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki, Stowarzyszenie Kultury

Polskiej na Wołyniu imienia Tadeusza Kościuszki zapraszają na

МІЖНАРОДНУ КОНФЕРЕНЦІЮ
„СПІВЕЦЬ ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ”

(1–4 червня 2012)

KONFERENCJĘ MIĘDZYNARODOWĄ
„WIESZCZ ZIEMI WOŁYŃSKIEJ”

(1–4 czerwca 2012)

Відкриття урочистості відбудеться 1 червня o 10.30 у конференц-залі Бібліотеки
Волинського національного університету імені Лесі Українки. Заплановані виїзди у 

місця перебування Ю.І. Крашевського на Волині. Перед відкриттям відбудеться меса
в Костелі св. Петра і Павла в пам’ять про Ю.-І. Крашевського.

Uroczysta impreza zostanie otwarta 1 czerwca o godz. 10. 30 w Sali Konferencyjnej Biblioteki 
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki. Planowane są wyjazdy na miej-

sca pobytu J.I. Kraszewskiego na Wołyniu. Otwarcie zostanie poprzedzone uroczystą mszą
św. pamięci J. I. Kraszewskiego w Kościele Św. Piotra i Pawła.
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Польська преса про Україну
Janukowycz: Ukraina nie jest izolowana

Ukraina nie jest izolowana na arenie międzynarodowej – oświadczył prezydent tego kraju Wik-
tor Janukowycz w wywiadzie dla programu pierwszego ukraińskiej telewizji państwowej

«Kiedy mi o tym (o izolacji – red.) mówią, to ja pytam: a dlaczego my tak często po świecie 
jeździmy? W ubiegłym roku krytykowano nas za to, że jeździmy za dużo, w tym roku - że za mało, 
bo jest jakaś izolacja. Żadnej izolacji nie ma» – powiedział szef państwa.

Janukowycz podkreślił, że Ukraina wciąż utrzymuje stosunki ze wszystkimi państwami euro-
pejskimi i zapewnił, że Kijów słucha oświadczeń, które płyną pod jego adresem ze strony Unii 
Europejskiej.

11 maja, podczas wizyty na Ukrainie, prezydent Litwy Dalia Grybauskaite ostrzegła Janukowy-
cza, że jego kraj może być skazany na izolację, jeśli nie będzie przestrzegać praw osób uwięzionych, 
w tym przedstawicieli opozycji, wśród których jest była ukraińska premier Julia Tymoszenko.

Władze Polski, która wraz z Ukrainą organizuje Euro 2012, wypowiedziały się przeciwko boj-
kotowi politycznemu tej imprezy.

Rzeczpospolita, 20 maja 2012 roku

Янукович: «Україна не є ізольованою»
«Україна не є ізольованою на міжнародній арені», – заявив президент країни Віктор 

Янукович в інтерв’ю для програми Першого національного телеканалу державного теле-
бачення. 

«Коли мені про це (про ізоляцію, – ред.) говорять, то я запитую: Чому ми так часто по 
світі їздимо? У минулому році нас критикували за те, що ми забагато їздимо, а в нинішньо-
му, що замало, бо існує якась ізоляція. Жодної ізоляції немає», – сказав керівник держави.

Янукович підкреслив, що Україна надалі утримує відносини з усіма європейськими дер-
жавами і запевнив, що Київ чує заяви, які надходять на його адресу зі сторони Європей-
ського Союзу.

11 травня, під час візиту в Україні, Президент Литви Далія Грибаускайте застерегла Яну-
ковича, що його держава може бути приреченою на ізоляцію, якщо не будуть дотримува-
тися права засуджених осіб, у тому числі представників опозиції, серед котрих є колишня 
Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.

Влада Польщі, що разом із Україною організовує Євро-2012, виступила проти політич-
ного бойкоту заходу.

Rzeczpospolita, 20 травня 2012 року

Tymoszenko chce «twardej polityki» wobec Kijowa
Skazana na 7 lat więzienia Julia Tymoszenko opowiada się za twardą polityką UE wobec władz 

jej kraju; sądzi, że może odzyskać wolność tylko w wyniku zwycięstwa opozycji w wyborach parla-
mentarnych – poinformował w sobotę wiceprzewodniczący PE Jacek Protasiewicz, który spotkał 
się z byłą premier Ukrainy w szpitalu kolejowym w Charkowie.

Tymoszenko pod okiem strażników więziennych przechodzi tam leczenie przewlekłej choroby 
kręgosłupa. Rozmowa Protasiewicza z byłą premier trwała półtorej godziny i doszło do niej – jak 
podkreślił europoseł – na życzenie premiera Donalda Tuska.

– Julia Tymoszenko podzieliła się ze mną obawą, że integracja Ukrainy z UE nie jest prioryte-
tem dla obecnych władz. Uważa ona, że polityka europejska wobec elit ukraińskich powinna być 
polityką twardą, wliczając w to zamrożenie procesu podpisania i ratyfi kacji umowy stowarzysze-
niowej Ukraina-UE – powiedział wiceprzewodniczący PE.

Tvn24.pl, 19 maja 2012 roku

Тимошенко хоче «тверду політику» щодо Києва
«Засуджена на 7 років ув’язнення Юлія Тимошенко висловилася за «тверду політику» 

ЄС щодо влади її країни. Вона вважає, що може отримати свободу лише після перемоги 
опозиції в парламентських виборах», – розповів у суботу заступник голови ЄП Яцек 
Протасєвіч, котрий зустрівся із колишньою Прем’єр-міністр України в залізничній лі-
карні у Харкові.

Тимошенко під наглядом охоронців в’язниці перебуває там на лікуванні ускладненої 
хвороби хребта. Розмова Протасєвіча з колишньою прем’єр-міністр тривала упродовж пів-
тори години і відбулася на побажання Прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

– Юлія Тимошенко поділилася зі мною побоюванням, що інтеграція України із 
ЄС не є пріоритетом для нинішньої влади. Вона вважає, що європейська політика 
стосовно української еліти має носити твердий характер, включаючи замороження 
підписання і ратифікації договору про асоціацію Україна – ЄС, – заявив заступник 
голови ЄП.

Tvn24.pl, 19 травня 2012 року

Była rzeczniczka praw człowieka Ukrainy schroniła się w Rosji
Nina Karpaczowa, do niedawna rzecznik praw człowieka Ukrainy, która udostępniła prasie 

zdjęcia pobitej w więzieniu byłej premier Julii Tymoszenko, opuściła swój kraj i schroniła się w 
Moskwie – podała gazeta internetowa «Ukraińska Prawda».

Karpaczowa wyjechała do Rosji, gdy prokuratura zaczęła dochodzić, w jaki sposób pracownicy 
biura rzecznika praw człowieka zrobili w więzieniu zdjęcia Tymoszenko, które następnie przeka-
zano mediom – twierdzi gazeta.

Informację o wyjeździe Karpaczowej z Ukrainy potwierdziły PAP dwa proszące o anonimo-
wość źródła dyplomatyczne. Według jednego z nich przed udaniem się do Rosji Karpaczowa miała 
także szukać pomocy w zachodnich placówkach dyplomatycznych w Kijowie.

Wcześniej szef klubu parlamentarnego opozycyjnego Bloku Julii Tymoszenko Andrij Kożemia-
kin oświadczył, że Karpaczowa uciekła z Ukrainy w związku ze śledztwem, które wszczęła prze-
ciwko niej prokuratura. Miało ono dotyczyć zdjęć Tymoszenko. Prokuratura generalna Ukrainy 
zaprzeczyła następnie, jakoby takie śledztwo prowadziła.

Polska Agencja Prasowa, 18 maja 2012 roku

Колишня речниця з прав людини України заховалася в Росії
«Ніна Карпачова, донедавна речниця з прав людини України, котра пред’явила пресі фо-

тографії побитої у в’язниці колишньої прем’єр-міністр Юлії Тимошенко, залишила свою 
державу і заховалася у Москві», – подала Інтернет-газета «Українська правда».

«Карпачова виїхала до Росії, коли прокуратура почала з’ясовувати, яким способом пра-
цівники бюро речника з прав людини зробили у в’язниці фотографії Тимошенко, що зго-
дом були передані для медіа», – вважає газета.

Інформацію про виїзд Карпачової з України підтвердили для «PAP» два дипломатичні 
джерела, які захотіли лишитися нерозголошеними. За повідомленнями одного із них, перед 
виїздом у Росію Карпачова також шукала допомогу в західних дипломатичних установах у 
Києві. 

Раніше голова опозиційної фракції парламенту «Блоку Юлії Тимошенко» Андрій 
Кожем’якін заявив, що Карпачова втекла з України у зв’язку зі слідством, яке розпочала 
проти неї прокуратура. Воно мало стосуватися фотографій Тимошенко. Генеральна про-
куратура України згодом заперечила, що вела таке слідство.

Polska Agencja Prasowa, 18 травня 2012 року

Співпраця

Скаути без кордонів

Skauci ponad granicami

У квітні 2012 року українські скаути відзначали століття створення 
Пласту. Влітку буде проведена ювілейна Міжкрайова пластова зу-

стріч, на яку запрошені представники скаутського руху країн світу. 

W kwietniu 2012 roku ukraińscy skauci obchodzili stulecie od założenia Płastu. 
Latem odbędzie się jubileuszowe międzynarodowe spotkanie członków Pła-

stu, na które zostali zaproszeni przedstawiciele skautowego ruchu krajów świata. 

Пласт пройшов тернистий шлях від за-
борони тоталітарним режимом СРСР до від-
родження та офіційного визнання у незалеж-
ній Україні. Упродовж десятиліть панування 
радянського періоду організація підпільно 
проводила табори для юнацтва, які мали ве-
лике значення для національного виховання і 
фізичного гарту молоді. У 1990 році Олег По-
кальчук, котрий перейняв ідею українського 
пластування на «Вовчій тропі» (США), разом 
із іншими однодумцями відродили Пласт в 
Україні, створивши перший юнацький курінь 
число 9 імені Василя Стуса у Луцьку.

Пласт – добровільна, неполітична, позакон-
фесійна і неприбуткова молодіжна організація. Її 
мета – виховання та самовиховання української 
молоді як свідомих і відповідальних громадян 
національної та світової спільнот, провідників 
суспільства. «Пласт дає молоді дуже багато, – 
зазначає голова Волинського осередку Пласту 
Олеся Божко. – Це і саморозвиток, і самовдоско-
налення». Український скаутський рух має свій 
структурний поділ, зокрема: край (держава), 
округи (області), станиці (міста), курені та гурт-
ки. Старшо-пластуни проводять ряд цікавих за-
нять, зокрема «гутірки», на яких дитина відразу 
пробує себе у різних ролях, за різних обставин. За 
словами Олесі Божко, знання надаються у формі 
цікавої гри, а виховники не є вчителями, а друзя-
ми, які направляють і допомагають дітям самим 
зрозуміти, що потрібно робити добрі справи.

Нині Пласт співпрацює з більшістю органі-
зацій Луцька. «Спільні заходи ми проводимо 
із «Центром ефективної комунікації», студією 
«Олеарт», «Друїдами», «Українською молоддю 
Христові», «Українським націоналістичним 
конгресом» та іншими. Нас запрошують, ми за-
прошуємо – і наші зустрічі завжди проходять 
жваво та весело», – розповідає Олеся Божко. 
Пластуни проводять різні благодійні акції, ме-
тою яких є допомога та підтримка суспільства. 
«Волинський осередок існує не тільки у Луцьку, 
а й у Володимирі-Волинському, Нововолин-
ську, Маневичах, Колках. І там, – продовжує 
пані Олеся, – дуже активно проводяться заходи 
задля вчинення доброї справи».

Волинський Пласт співпрацює із харцера-
ми Республіки Польща. Активізувалася їхня 
співпраця після того, як у 2003 році почалася 
реалізація молодіжної програми «Пам’ять без 
кордонів». “Її мета, – зазначає старшо-пластунка 
Ліна Остапчук, – полягала у впорядкуванні мо-
гил вояків армії Української Народної Республі-
ки, що знаходяться на території Польщі, та впо-
рядкуванні могил польських вояків на території 
Волині”. Відтоді щороку волонтери Пласту до-
лучаються до скаутських таборів, які проводить 
польська сторона поблизу села Костюхнівка за-
для впорядкування польських цвинтарів. Ліна 
Остапчук, розповідаючи про співпрацю з харце-
рами, зазначила: “У 2008 та 2009 роках ми орга-
нізовували проекти зі спільного впорядкування 
українських цвинтарів на території Польщі”.

Для поглиблення співпраці між харцерами 
та пластунами харцерська організація Лодзя та 
Луцький Пласт підписали Угоду про співпра-
цю. Окрім цього, щороку відбувається міжна-
родна акція «Віфлеємський вогонь миру». На 
нейтральній території між Україною та Респу-
блікою Польща польські харцери передають 
Вогонь українським пластунам. 

У різні роки волинські пластуни брали участь 
у міжнародному велопробігові «Костюхнівка-
Варшава». Суть акції полягає у запаленні симво-
лічного Вогню у с. Костюхнівка Маневицького 
району Волинської області та перевезенні його 
молодими людьми до столиці Польщі – Варшави. 
Акція присвячена Дню незалежності Польщі та 
відбувається безпосередньо перед 11 листопада. 

«Харцерам легше працювати з волинськими 
пластунами, оскільки нас поєднує спільна ідео-
логія, погляди на історію та світогляд, – зазначає 
Олеся Божко. – У нас багато спільного навіть у 
рисах скаутського впорядкування. Головна від-
мінність – різні країни та менталітет. Але це не 
стає на заваді спільній співпраці. Наші органі-
зації виховують самоудосконалену особистість».

На прикладі взаємостосунків українських 
пластунів та польських харцерів ми бачимо, 
що для скаутів світу не існує кордонів, не існує 
політики, не існує ідеологічної ворожнечі.

Андрій ГЕРАСИМЧУК

Płast przeszedł ciernistą drogą - od zakazu przez 
reżim totalitarny ZSRR do odrodzenia i ofi cjalne-
go uznania w niepodległej Ukrainie. Przez dzie-
siątki lat rządów władzy radzieckiej, organizacja w 
podziemiu prowadziła obozy dla młodzieży, które 
odgrywały ważną rolę w narodowym i fi zycznym 
wychowaniu młodzieży. W 1990 roku Oleg Pokal-
czuk, który przejął pomysł ukraińskiego skautingu 
na «Wilczej Ścieżce» (USA), wraz z innymi współ-
założycielami, odrodził Płast na Ukrainie, tworząc 
pierwszą młodzieżową ruderę numer 9 imienia 
Wasyla Stusa w Łucku.

Płast to dobrowolna, apolityczna, pozawyzna-
niowa i pozarządowa organizacja młodzieżowa. 
Jej celem jest wychowanie i samowychowanie 
ukraińskich młodych ludzi jako świadomych i od-
powiedzialnych obywateli wspólnot narodowej i 
światowej, przewodników społecznych. «Płast daje 
młodzieży bardzo dużo – mówi prezes Wołyńskie-
go Ośrodka Płastu Ołesia Bożko. – Jest to i samo-
dzielny rozwój, i samodzielne doskonalenie się». 
Ukraiński skauting  ma swój podział strukturalny, 
a mianowicie: kraj (państwo), okręgi (obwody), 
stanice (miasta), rudery i kółka. Starsi skauci prze-
prowadzają szereg ciekawych zajęć, w tym gawędy, 
na których dziecko od razu przymierza do siebie 
różne role, różne okoliczności. Według Ołesi Boż-
ko, wiedza jest przekazywana w kształcie interesu-
jącej gry, a wychowawcy to nie są nauczyciele, lecz 
przyjaciele, którzy skierowują i pomagają dzieciom 
samym zrozumieć, że należy czynić dobro.

Obecnie Płast współpracuje z większością or-
ganizacji Łucka. «Wspólne imprezy prowadzimy 
z «Centrum skutecznej komunikacji», studium 
«Oleart», «Druidami», «Ukraińską młodzieżą 
Chrystusowi», «Ukraińskim kongresem narodo-
wościowym» i innymi. Nas zapraszają, my zapra-
szamy – i nasze spotkania zawsze są ożywione i 
wesołe» – opowiada Ołesia Bożko. Płast uczestni-
czy w różnych akcjach charytatywnych, które mają 
na celu pomoc i wsparcie społeczeństwa. «Wo-
łyński Ośrodek istnieje nie tylko w Łucku, ale też 
we Włodzimierzu Wołyńskim, Nowowołyńsku, 
Maniewiczach, Kołkach. I tam – kontynuuje swoją 
opowieść pani Ołesia – skauci działają bardzo ak-
tywnie na rzecz dobra».

Wołyński Płast współpracuje z harcerzami 
Rzeczypospolitej Polski. Ich współpraca aktywi-
zowała się po tym, jak w 2003 roku zaczęto rea-
lizować program młodzieżowy «Pamięć bez gra-
nic». “Jej celem – opowiada starsza płastunka Lina 
Ostapczuk – było uporządkowanie grobów żołnie-
rzy wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej, które  
znajdują się na terenie Polski i uporządkowaniu 
grobów polskich żołnierzy na terenie Wołynia”. 
Odtąd corocznie wolontariusze Płastu,  dołącza-
ją do obozów harcerskich, które są prowadzone 
przez polską stronę w pobliżu wsi Kostiuchniwka 
w celu uporządkowania polskich cmentarzy. Lina 
Ostapczuk, opowiadając o współpracy z harcerza-
mi, podkreśliła iż: “W latach 2008 i 2009 zorgani-
zowaliśmy projekty na rzecz wspólnego uporząd-
kowania ukraińskich cmentarzy na terenie Polski”.

W celu pogłębienia współpracy między harcerza-
mi a płastunami, harcerska organizacja miasta Łódź 
i Płast Łucki, zawarły umowę o współpracy. Ponadto, 
corocznie odbywa się akcja międzynarodowa «Bet-
lejemski Ogień Pokoju». Na neutralnym terytorium 
między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską, harcerze 
polscy przekazują Ogień płastunom ukraińskim. 

W różnych latach płastuni wołyńscy brali 
udział w międzynarodowej podróży rowerowej 
«Kostiuchniwka – Warszawa». Istotą tej akcji jest 
zapalenie symbolicznego Ognia we wsi Kostiuch-
niwka koło Maniewicz  obwodu wołyńskiego i 
dostawa go przez młodych ludzi do stolicy Polski 
– Warszawy. Akcja ta odbywa się bezpośrednio 
przed 11 listopada – Dniem Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę.

«Harcerzom jest łatwiej pracować z płastunami 
wołyńskimi, ponieważ łączy nas wspólna ideolo-
gia, wizja historyczna i światopogląd – zauważa 
Ołesia Bożko. – Mamy dużo wspólnego nawet w 
przymiotach skautowego trybu życia. Podstawowa 
różnica to tylko różne kraje i mentalność. Jednak 
to nie przeszkadza współpracy. Nasze organizacje 
wychowują osobę udoskonaloną».

Na przykładzie wzajemnych relacji płastunów 
ukraińskich i harcerzy polskich widzimy, że dla 
skautów świata nie ma granic, nie istnieje polityka, 
nie ma wrogości ideologicznej.

Andrij GERASYMCZUK



24 травня 2012

25 травня о 18.00 годині у Волинському обласному театрі ляльок по вул. 
Кривий Вал, 18 відбудеться театрально-музичний спектакль «Запам’ятай ім’я 
моє». Це історія молодої єврейки та її родини, доля яких переплелася з часами голокосту. 

У концерті виступлять артисти Ансамблю пісні і танцю Грубешівської землі. У програмі  

можна буде почути літературні тексти та традиційну єврейську музику. Спектакль відбу-

деться в рамках відзначення Року Корчака. 

W piątek, 25 maja o godzinie 18.00 w Wołyńskim Teatrze Lalek przy ul. 
Krywyj Wał 18 odbędzie się widowisko teatralno-muzyczne pod tytułem „Zapamiętaj 
imię moje”. Jest to historia młodej Żydówki i jej rodziny, których losy wplatają się w okres ho-

lokaustu. W  koncercie wystąpią soliści i tancerze Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. 

W programie można będzie usłyszeć teksty literackie i tradycyjną muzykę żydowską. Spektakl 

odbywa się w ramach Roku Korczaka.

Дійство розпочалося на Театральному 
майдані. Там міський голова Луцька Мико-
ла Романюк передав символічний ключ від 
міста керівнику програми з розвитку ту-
ризму в регіонах України «Лінк» Геннадію 
Друзенку. Останній заявив, що в обласного 
центру Волині з’явилися туристичні амбіції 
і це дасть свої плоди, адже Луцьк – натхнен-
не місто. 

«Ми хочемо привідкрити завісу таємничос-
ті нашого міста. Відкриття туристичного сезо-
ну — це своєрідне запрошення на фестивалі, 
що відбудуться у Луцьку упродовж літа-осені 
2012 року», – наголосив Микола Романюк.

Потому всі присутні вирушили на цен-
тральну пішохідну вулицю міста, де актори 
театру «Гармидер» проілюстрували життя 
міста першої половини ХХ століття. Відвід-
увачі заходу мали змогу дізнатися чимало 
цікавої інформації про попередні назви ву-
лиці Лесі Українки, її найцікавіші місцини, 
відомих людей.

Актори «Гармидеру» відтворили кав’ярні 
тих років, зокрема «Під шафраном», «Зе-
ман», «Розаліні». До дійств залучали також 
і глядачів. Присутні змогли поласувати тіс-
течками від сучасної кондитерської «Розалі-
ні» та отримати кухоль для пива від луцької 
пивоварні «Земан». 

Також учасники заходу побачили істо-
рію Луцька у фотографіях волинянки Іри-
ни Левчанівської, яка, на жаль, у минулому 
році у 98-річному віці пішла з життя. До 
слова, першою сенаторкою від Волині у се-
наті Речі Посполитої 1922-1927 років була її 
мама – Олена Левчанівська. 

Після завершення дійств у кінці вулиці 
мер Луцька Микола Романюк урочисто за-
палив символічний напис «Луцьк». 

Impreza rozpoczęła się na placu Teatralnym. 
Tam mer miasta Mykoła Romaniuk przekazał 
symboliczny klucz od miasta na ręce kierowni-
ka programu z rozwoju turystyki w regionach 
Ukrainy „Link” Gennadija Druzenki. Druzen-
ko powiedział, że centrum obwodowe Wołynia 
ma turystyczne ambicje, co zaowocuje w przy-
szłości, ponieważ Łuck to miasto inspiracji.

„Chcemy podnieść kurtynę tajemniczości 
naszego miasta. Otwarcie sezonu turystyczne-
go – to pewnego rodzaju zaproszenie na festi-
wale, które będą się odbywały w Łucku w ciągu 
lata-jesieni 2012 roku,” - powiedział Mykoła 
Romaniuk.

Następnie wszyscy poszli na główny „dep-
tak” miasta, gdzie aktorzy teatru „Garmyder” 
zademonstrowali, jak żyło miasto w pierwszej 
połowie XX wieku. Uczestnicy wycieczki mie-
li możliwość dowiedzieć się dużo ciekawych 
informacji o poprzednich nazwach ulicy Łesi 
Ukrainki, o jej najciekawszych miejscach, o 
znanych osobach.

Aktorzy teatru „Garmyder” urządzili na 
ulicy kawiarenki z tamtych czasów, na przy-
kład „Pod szafranem”, „Zeman”, „Rozalini”. 
W przedstawieniu mogli uczestniczyć także 
widzowie. Każdy mógł spróbować ciasteczek 
współczesnej cukierni „Rozalini” oraz dostać 
kufel do piwa od browaru „Zeman”.

Uczestnicy wycieczki zobaczyli także histo-
rię Łucka w zdjęciach, wykonanych przez wo-
łyniankę Irenę Lewczaniwską, która niestety 

zmarła w zeszłym roku w wieku 98 lat. Była ona 
córką  pierwszej senator od Wołynia w Senacie 
Rzeczpospolitej w latach 1922-1927 – Ołeny 
Lewczaniwskiej.

Po zakończeniu imprezy, na końcu ulicy, 
mer Łucka Mykoła Romaniuk uroczyście zapa-
lił symboliczny napis Łuck.
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Туристичний сезон 
відкрито!

Otwarto sezon
turystyczny!

У Луцьку 18 березня офіційно відкрили туристичний сезон. 
Організатори влаштували театралізовану екскурсію «луць-
ким бродвеєм» – вулицею Лесі Українки. 

W Łucku 18 maja został ofi cjalnie otwarty sezon turystycz-
ny. Organizatorzy urządzili teatralizowaną wycieczkę „łuckim 
Broadwayem” - ulicą Łesi Ukrainki. 

Оксана ЦИМБАЛЮКOksana CYMBALUK

Джаз, фольк, діалоги...Jazz, folk, dialogi...
Восьмий Міжнародний музичний джаз-фольк фестиваль 
«Музичні діалоги – 2012», який щороку відбувається у рам-
ках святкування Днів Європи, зібрав на одній сцені музикан-
тів із шести країн світу.

Ósmy Międzynarodowy festiwal Muzyczny Jazzu i Folku «Dia-
logi Muzyczne – 2012», który odbywa się corocznie w ramach 
obchodów Dni Europy, zgromadził na jednej scenie muzyków z 
sześciu krajów świata.

Нинішнього року фестиваль мав дещо 
незвичний присмак фолькової музики, адже 
зі сцени можна було почути британський, 
польський, молдовський білоруський та 
український фольк. Багато виконавців спі-
вали народні пісні у джазовому обрамленні, 
чим викликали неабиякий інтерес у публіки. 

У перший день фестивалю, 18 травня, 
було презентовано диво-інструмент, так 
звану «музичну скульптуру», яку в Луць-
кому замку встановили митці з англійської 
організації «Jack Drum Arts». Аналогів цієї 
дивини немає у Східній Європі, щось по-
дібне існує лише у Шотландії та Швеції. За 
словами засновниці «Jack Drum Arts» Джулі 
Уорд, скульптура встановлена для того, аби 
кожен, хто прийде у замок, зміг пограти на 
ній та відчути себе музикантом, а малеча, 
зацікавившись мелодіями, які створює ця 

скульптура, можливо, навіть обере собі  фах 
музиканта.

Президент Луцького джаз-клубу й ор-
ганізатор «Музичних діалогів – 2012» Олег 
Баковський зізнався, що взагалі не уявляв, 
як можуть звучати алюмінієві труби, осо-
бливо, коли по них вдаряють дерев’яними 
палками. Окрім музикантів, у відкритті 
«музичної скульптури» взяли участь пред-
ставники місцевої влади та Генеральний 
консул Республіки Польща у місті Луцьку 
Марек Мартінек. 

Ще однією родзинкою фестивалю став 
приїзд відомого музиканта, «золотої труби 
Європи» Валерія Колєснікова. Він приєд-
нався до джаз-квінтету Тараса Баковського, 
виконавши з музикантами кілька компози-
цій. На фестивалі продавали також єдиний 
в історії України джазовий словник, авто-
ром якого є Валерій Колєсніков.

Другий день фестивалю зібрав у Луць-
кому замку трішки більше шанувальників 
джазу. Глядачі довго не хотіли відпускати зі 
сцени львівський колектив «Orchestra Vito». 
Найбільший захват викликало соло скрипа-
ля, у якому він передав спів птахів. 

Нікого не залишив байдужими й октет 
«Double Voice», який подарував лучанам 
кілька акапельних композицій. Народни-
ми мотивами потішив польський колектив 
«Tolhale». Насамкінець виступили гості з 
Білорусі – гурт «Muzzart», який вже втретє 
приїздить до Луцька.

Завершилися «Музичні діалоги – 2012» 
традиційним «джем сейшном». Майже пів-
годинна імпровізація учасників фестивалю 
стала справжнім подарунком для найвитри-
валіших глядачів.

Była to więc niepowtarzalna okazja, aby 
posłuchać świetnej muzyki folkowej, ponie-
waż zagrano folk brytyjski, polski, mołdaw-
ski, białoruski i ukraiński. Wielu wykonaw-
ców wybrało pieśni narodowe w opracowaniu 
jazzowym, co wywołało duże zainteresowanie 
słuchaczy. 

W pierwszym dniu festiwalu 18 maja, za-
prezentowano bardzo rzadki instrument, tak 
zwaną «rzeźbę muzyczną», który został wy-
stawiony na Zamku Łuckim przez artystów 
organizacji angielskiej «Jack Drum Arts». 
Analogicznego instrumentu nie ma w całej 
Europie Wschodniej, coś podobnego istnieje 
tylko w Szkocji i Szwecji. Według założycielki 
«Jack Drum Arts» Julie Ward, rzeźba została 
ustawiona po to, aby każdy, kto przybędzie do 
Zamku, mógł na niej zagrać i poczuć się ar-
tystą. Być może w przyszłości zaprocentuje to 
tym, że któreś z dzieci, zainteresowawszy się 
dźwiękami, które wydaje rzeźba, zostanie na-
wet muzykiem.

Prezydent Łuckiego Klubu Jazzowego i orga-
nizator «Dialogów Muzycznych – 2012» Oleg 
Bakowski przyznał się, że nie wyobrażał sobie, 
jak mogą brzmieć rury aluminiowe, kiedy bije 
się po nich drewnianymi laseczkami. Oprócz 
muzyków, w otwarciu «rzeźby muzycznej» 
uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych 
i Konsul Generalny RP w Łucku Marek Mar-
tinek. 

Niespodzianką festiwalu był przyjazd słyn-
nego muzyka, «złotej trąby Europy» Walerija 
Kolesnikowa. Dołączył on do kwintetu jazzo-
wego Tarasa Bakowskiego i wykonał z nimi kil-
ka kompozycji. Podczas festiwalu sprzedawano 
słownik jazzowy- jedyny w historii Ukrainy, 
którego autorem jest Walerij Kolesnikow.

Drugi dzień festiwalu zgromadził na Zamku 
Łuckim trochę więcej fanów jazzu. Widzowie 

długo nie chcieli wypuścić ze sceny lwowskiego 
zespołu «Orchestra Vito». Największy aplauz 
wzbudziło solo na skrzypcach, które po mi-
strzowsku naśladowało śpiew ptaków. 

Nikt nie pozostał obojętny słuchając oktetu 
«Double Voice», który zaprezentował miesz-
kańcom Łucka kilka kompozycji a capella. Mo-
tywy narodowe zabrzmiały w polskim zespole 
«Tolhale». Pod koniec wystąpili goście z Bia-
łorusi – zespół «Muzzart», który przyjechał do 
Łucka już po raz trzeci.

«Dialogi muzyczne – 2012» zakończyły się 
tradycyjnym jam session. Prawie półgodzinna 
improwizacja uczestników festiwalu stała się 
prawdziwą muzyczną ucztą dla najbardziej wy-
trwałych widzów.

Анна ЄКИМЕНКО,
фото автора

Anna JEKYMENKO,
 zdjęcie autora

Екскурсія Луцьком
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W miniony weekend w centrum ob-
wodowym Wołynia w ramach sezonu 
turystycznego «Łuck. Przyjemne od-
krycie!» odbyły się bezpłatne wycieczki 
dla mieszkańców i gości miasta. Prze-
prowadzili je znani Wołyniacy, któ-
rzy sami wybierali sobie trasę. Wśród 
przewodników był szef Działu Ochro-
ny Dziedzictwa Kulturalnego Zarządu 
Kultury Łuckiej Rady Miejskiej Sergij 
Godlewski, wolontariusz Korpusu Po-
koju USA na Ukrainie Terry Mettison, 
prezenterka radiowa Wiktoria Żukow-
ska i muzyk Sergij Martyniuk.

Wiktoria Żukowska wybrała trasę 
po Starówce.  Wycieczkę rozpoczęła od 
ulicy Łesi Ukrainki. Według niej, uli-
ca aż 11 razy zmieniała swoją nazwę i 
przeszła wiele zmian w okresie dwóch 
wojen światowych.

Wiktoria zwróciła uwagę na  Klasz-
tor Trynitarzy, który powstał w 1729 
roku,  Most Bracki, skąd właściwie za-
czyna się Stare Miasto i budynek-gale-
rię, który został zupełnie zniszczony w 
czasie wojny, a potem na nowo wybu-
dowany według pierwotnego projektu. 

– Cerkiew Podniesienia Krzyża wraz z 
Klasztorem Bazylianów stanowią jedyny 
zespół uratowanych zabytków architek-
tonicznych zbudowanych przez Bractwo 
Św. Krzyża – opowiadała o budynkach 
przy ulicy Daniły Halickiego- Wiktoria 
Żukowska. – Pomieszczenie klasztoru 
obecnie na piętrze służy jako mieszka-
nie, a na parterze są fi rmy i sklepy.

Funkcję domu mieszkalnego spełnia 
obecnie także Cerkiew Ormiańska Św. 
Stefana –  świątynia łuckich Ormian,  
powstała w XVI wieku. 

Dalsza trasa prowadziła na Rynek – 
jeden z najstarszych i historycznie waż-
nych placów Łucka, położony w rezer-
wacie historyczno-kulturalnym «Stary 
Łuck». Przewodniczka zauważyła, że 
tylko niektórzy mieszkańcy Łucka zna-
ją historyczną nazwę tego miejsca:

– Na Placu Rynkowym stał Ratusz. 
Tutaj odbywały się targi z wieloma 
miastami Europy i Wschodu. Plac wie-
lokrotnie cierpiał z powodu pożarów. 
W połowie XVIІІ wieku sytuacja uległa 
zmianie. Spłonął Ratusz i na Rynku za-
częły powstawać  inne budynki. Dzisiaj 
Rynek jest odrestaurowany.

Prezenterka radiowa wspomniała 
też o aptece-muzeum, która znajdowa-
ła się na Rynku. Co ciekawe, właśnie w 
tej aptece pod koniec XIX wieku, kiedy 
w mieście mieszkała Łesia Ukrainka i 
rodzina Kosaczów, były przygotowy-
wane niektóre leki dla słynnej poetki.

Przewodniczka opowiadała, że dzi-
siaj w synagodze, wybudowanej w XVIІ 
wieku, znajduje się kompleks sportowy 
«Dynamo», natomiast neogotycka, ze 
stromym szczytem (24 m), Kircha lu-
terańska jest jednym z najbardziej uro-
czych budynków współczesnego Łucka.

Turyści wspólnie z Wiktorią Żukow-
ską zajrzeli również do domu rzeźbia-
rza Mykoły Gołowania, ozdoby tury-
stycznego Łucka.

– Dom ten wybudowaliśmy wspól-
nie z synem. Po jego śmierci, otworzy-
łem wystawę jego prac, którą każdy 
może obejrzeć – opowiadał rzeźbiarz. – 
Mam pozytywną aurę, którą przekazuję 
ludziom. Często spotykam tutaj gości i 
jest mi bardzo miło, że wędrujecie i coś 
poznajecie. 

Mykoła Gołowań wyniósł książkę, 
gdzie każdy chętny mógł pozostawić 
wpis z wrażeniami o jego domu.

Ciekawostką jest to, iż w domu My-
koły Gołowania znajduje się ponad  500 
rzeźb. Na frontonie budynku widnieje 
płaskorzeźba przedstawiająca wszyst-
kich członków rodziny artysty. 

Turyści zobaczyli w tym dniu i fasa-
dę Budynku Rodziny Kosaczów, który 
ma ponad 200 lat, i «Jasion Łesi», pod 
którym kiedyś lubiła odpoczywać Łesia 
Ukrainka.

– Kościół katedralny Św. Piotra i Pa-
wła został wybudowany w XVIІ wieku 
według projektu włoskiego architekty 
Giacomo Briano. Ponad trzysta lat koś-
ciół górował nad całym miastem, jego 
wysokość wynosi 41 metrów – opo-
wiadała uczestnikom wycieczki Wik-
toria Żukowska. – Po wojnie, w 1946 
roku, władze radzieckie zlikwidowały 
w Łucku Kościół  Rzymskokatolicki i w 
1980 świątynia została zamieniona na  
muzeum ateizmu, które działało tutaj 
do 1992 roku. Na miejscu ołtarza była 
umocowana betonowa półkula na wy-
stawę «Kosmos».

Oczywiście, nie ominęliśmy Zamku 
– średniowieczną wizytówkę miasta, 
która przyciąga turystów. Należy pod-
kreślić, że Zamek Łucki zwyciężył w 
konkursie «7 cudów Ukrainy: zamki, 
twierdze, pałace».

– Powiadają, że każdy podróżny, 
który zwiedza Łuck, będzie miał po-
wodzenie w życiu – podsumowała wy-
cieczkę Wiktoria.

W komentarzu udzielonym dla 
«MW» przewodniczka mówiła, że na 
przygotowanie trasy miała cztery noce, 
ale przed tym, nie wyobrażała sobie, jak 
ciekawa jest historia rodzimego miasta.

– Jest mi miło, że na moje wyciecz-
ki przyszło dużo ludzi. W pierwszym 
dniu chętnych było około 40, w dru-
gim  – 25. Byli to nie tylko mieszkań-
cy Łucka, lecz też turyści z Chersonia, 
Chmielnickiego, Dniepropietrowska, 
Odessy i Kijowa. Ludzie mnie pytają, 
kiedy będą następne wycieczki. Odpo-
wiadam im – proszę zgłaszać się tele-
fonicznie, z przyjemnością opowiem 
wszystko, o czym wiem, bezpłatnie – 
żartuje Wiktoria, która po raz pierwszy 
występowała w roli przewodnika. – Jest 
to dobry pomysł i dobry start. Jeśli za-
rząd miasta pomoże fi nansowo, to ten 
pomysł i infrastruktura turystyczna, 
zostaną wcielone w życie. I chociaż na 
początku będą to kroki małe i nieśmia-
łe, należy to rozwijać, bo jest naprawdę 
co pokazać gościom.
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17 травня відбулося 
відкриття другої черги 
міжнародного автомо-
більного пункту пропуску 
«Ягодин». Відтепер мит-
ники зможуть пропускати 
75 автобусів, 3 тис. легко-
виків, 1 тис. вантажівок і 
8,5 тис. людей упродовж 
доби. 

Через несприятливі ме-
теорологічні умови від-
мінили робочу поїздку 
Президента України на Во-
линь. Волинська область – 
це єдиний регіон, який, 
за період президентства, 
жодного разу не відвідав 
Віктор Янукович.

Близько 100 студентів-
волонтерів, котрі володі-
ють іноземними мовами, 
допомагатимуть волин-
ським міліціонерам поро-
зумітися з іноземцями під 
час Євро-2012.

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

17 maja otwarto nowe 
przejście na międzynarodo-
wym drogowym przejściu 
granicznym Jagodyn. Te-
raz celnicy mają możliwość 
przepuścić 75 autobusów, 
3 tys. aut osobowych, 1 tys. 
ciężarówek, 8,5 tys. osób w 
ciągu doby.

W związku z  trudnymi 
warunkami pogodowymi 
została odwołana wizyta 
Prezydenta Ukrainy na Wo-
łyniu. Obwód wołyński to 
jedyny region, którego nie 
odwiedził Wiktor Januko-
wycz  w czasie swojej prezy-
dentury.

Około 100 studentów-
-wolontariuszy znających 
języki obce będą pomagać 
pracownikom wołyńskiej 
milicji w komunikowaniu się 
z obcokrajowcami podczas 
Euro 2012.

W nocy z 17 na 18 maja 
odbyła się Noc Muzeów. W 
Łucku zagrał zespół muzyki 
dawnej Lwowskie Menestre-
li oraz Kijowski Teatr Poezji 
„Muszla”.

На вулиці Лесі Укра-
їнки у Луцьку відкрився 
туристично-інформацій-
ний пункт. Тут можна 
отримати карту міста та 
календар культурних по-
дій. Пункт працює з 11.00 
до 19.00 год. упродовж 
п’ятниці-неділі.

Na ulicy Łesi Ukrain-
ki w Łucku otwarto punkt 
turystyczno-informacyjny. 
Można tu dostać mapę mia-
sta i kalendarz imprez kul-
turalnych. Punkt jest czynny 
od 11.00 do 19.00 w piątek, 
sobotę i niedzielę.

У ніч з 17 на 18 травня 
відбулася «Ніч музеїв». 
У Луцьку виступили ан-
самбль старовинної музи-
ки «Львівські Менестрелі» 
та Київський театр поезії 
«Мушля».

Мандруючи Волинню

Ania TET

Аня ТЕТ

Музей атеїзму
у соборі

Muzeum ateizmu 
w katedrze

Екскурсовод Вікторія Жуковська розповіла лучанам і туристам, 
що у стінах синагоги сьогодні діє спортзал, а у Кафедральному 
костелі Святих Петра і Павла свого часу був музей атеїзму.

Przewodnik Wiktoria Żukowska opowiedziała mieszkańcom Łucka 
i turystom, że w murach synagogi obecnie znajduje się sala sporto-
wa, a w Katedrze Św. Piotra i Pawła, kiedyś było muzeum ateizmu.

У минулі вихідні в обласному цен-
трі Волині в рамках туристичного 
сезону «Луцьк. Приємне відкриття!» 
відбулися безкоштовні екскурсії для 
жителів і гостей міста. Провели їх 
відомі волиняни, котрі самі обира-
ли свій маршрут. Серед екскурсово-
дів були начальник відділу охорони 
культурної спадщини управління 
культури Луцької міськради Сер-
гій Годлевський, волонтер Корпусу 
Миру США в Україні Террі Меттісон, 
радіоведуча Вікторія Жуковська та 
музикант Сергій Мартинюк.

Вікторія Жуковська проклала свій 
маршрут Старим містом, а почала екс-
курсію з вулиці Лесі Українки, яка, за 
словами екскурсовода, 11 разів зміню-
вала назву, а також зазнала великих 
змін упродовж двох світових воєн.

Не оминула увагою Вікторія і Мо-
настир тринітаріїв 1729 року, і Брат-
ський міст, з якого, власне, розпочина-
ється Старе місто, і будинок-галерею, 
який був повністю знищений під час 
війни, а згодом заново відбудований 
за первинним проектом. 

– Хрестовоздвиженська церква 
разом із монастирем василіанів ста-
новлять єдиний комплекс вцілілих 
пам’яток архітектури, збудованих 
Луцьким хрестовоздвиженським 
братством, – розповідає про споруди 
на вулиці Данила Галицького Вікторія 
Жуковська. – Приміщення монастиря 
сьогодні на другому поверсі викорис-
товується під житло, а на першому – 
облаштовані офіси і магазини.

Також житловий будинок нині 
знаходиться у вірменській церкві 
Святого Стефана – давньому храмі 
луцьких вірмен, що був збудований 
у XVI столітті. 

Далі екскурсовод повела на Май-
дан Ринок – один із найстаріших та 
історично найважливіших майданів 
Луцька, розташований в історико-
культурному заповіднику «Старий 
Луцьк». Вікторія зауважила, що мало 
хто з лучан знає про таку історичну 
назву цього місця:

– На Майдані була Ратуша. Тут 
відбувалися торги з багатьма міста-
ми Європи та Сходу. Майдан нео-
дноразово потерпав від пожеж. У 
середині XVIІІ століття ситуація 
змінилася – згоріла ратуша і Ринок 
почав забудовуватися. Сьогодні май-
дан відреставрований.

Згадала радіоведуча і про аптеку-
музей, що розташована на Майдані 
Ринок. Цікаво, що саме у цій аптеці 
наприкінці XIX століття, коли в місті 
жила Леся Українка та сім'я Косачів, 
були виготовлені деякі ліки для відо-
мої поетеси.

Екскурсовод розповіла, що сьо-
годні у синагозі, що збудована у XVIІ 
столітті, розташувався спортивний 
комплекс «Динамо». А неоготична, 
зі стрімким шпилем (24 м), лютеран-
ська кірха є однією з найбільш ефек-
тних споруд сучасного Луцька.

Заглянули туристи, на чолі з Ві-
кторією Жуковською, і до родзин-

ки туристичного Луцька – будинку 
скульптора Миколи Голованя.

– Цей дім ми будували із сином. 
Після його загибелі я відкрив ви-
ставку його робіт, яку кожен може 
побачити, – розповів скульптор. 
– У мене добра аура, яку я передаю 
людям. Часто зустрічаю гостей тут 
і мені приємно, що ви мандруєте і 
щось бачите. 

Микола Головань виніс книгу, де 
кожен бажаючий міг записати свої 
враження від його будинку.

Цікаво, що у домі Миколи Голова-
ня знаходиться понад 500 скульптур. 
На фронтоні будинку розміщено ба-
рельєф із зображенням усіх членів 
сім'ї скульптора. 

Побачили туристи того дня і фа-
сад Будинку родини Косачів, якому 
уже понад 200 років, і «Лесин ясен», 
під яким свого часу полюбляла від-
почивати Леся Українка.

– Кафедральний костел святих 
апостолів Петра і Павла був збудова-
ний у XVIІ столітті за проектом італій-
ського архітектора Джакомо Бріано. 
Понад 300 років цей костел був най-
вищою будівлею міста, висота його 
сягає 41 метра, – розповіла учасникам 
екскурсії Вікторія Жуковська. – Після 
війни, у 1946 році, радянська влада 
ліквідувала Луцьку римо-католицьку 
кафедру і у 1980 р. костел перетворили 
на музей атеїзму, який  функціонував 
тут до 1992 р.. На місці вівтаря тоді 
було встановлено залізобетонну пів-
сферу для експозиції «Космос».

Звичайно, що не оминули замку – 
давню визитівку міста, що заманює 
туристів. Важливо зауважити, що 
Луцький замок є переможцем кон-
курсу «7 чудес України: замки, фор-
теці, палаци».

– Кажуть, що кожен мандрівник, 
котрий завітає до Луцька, матиме 
неабияку вдачу у житті, – закінчила 
екскурсію Вікторія.

У коментарі для «ВМ» екскурсо-
вод розповіла, що готувалася до цьо-
го заходу чотири ночі, і до того сама 
не уявляла, наскільки цікавою є істо-
рія рідного міста.

– Мені приємно, що на мої екскур-
сії прийшло чимало людей. У перший 
день бажаючих було близько 40, у 
другий – 25. Це були не лише лучани, 
а й туристи з Херсону, Хмельницько-
го, Дніпропетровська, Одеси та Киє-
ва. Мене уже люди запитують, коли 
будуть ще екскурсії. Я відповідаю 
усім – телефонуйте, я з радістю роз-
повім усе, що знаю, безкоштовно, – 
сміється Вікторія, якій уперше за-
пропонували виступити у ролі екс-
курсовода. – Це гарна ідея і хороший 
старт. Якщо міська рада вкладатиме 
кошти у розвиток, то ця ідея і турис-
тична інфраструктура обов’язково 
запрацюють. Хай спочатку невпев-
неними і маленькими кроками, але 
це треба розвивати, бо нам є що по-
казати гостям.
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Wołodymyr Cybulko: «Diagnoza obecnego stanu narodu 
nie jest pocieszająca»
Володимир Цибулько: «Діагноз сьогоднішнього стану 
нації не дуже втішний»
Wołodymyr Cybulko od młodości był rewolucjonistą. Z  tego powodu został 

skreślony z listy studentów, a później miał wielu wrogów i przyjaciół. Był 
organizatorem projektów muzycznych, literackich i napisał ponad dziesięć ksią-
żek poetyckich. Jest autorem esejów i tłumaczeń. Pełnił funkcję posła w Radzie 
Najwyższej Ukrainy i był doradcą Wiktora Juszczenki. Oto gość dzisiejszego 
wywiadu- specjalnie dla «Monitora Wołyńskiego».

Володимир Цибулько з юначих літ був революціонером. За що й був виклю-
чений з університету, а згодом нажив собі чимало ворогів та друзів. Встиг 

бути і організатором музичних, літературних проектів, і написати більше де-
сятка книг поезій, есеїстики, перекладів, і побувати у Верховній Раді України 
у якості депутата, і «приміряти» посаду радника Віктора Ющенка. Про усе це 
в нинішньому інтерв’ю спеціально для «Волинського Монітора»

«W Juszczence w 
pewnym momencie 
fi nansista zwyciężył 
polityka»

– Na początku lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku, 
wkroczył Pan do literatury nie 
tylko z oryginalnym słowem ar-
tystycznym, ale również zapre-
zentował Pan wyraźną politykę 
antyradziecką. Czy obecnie czę-
sto jest wspominany ówczesny 
Pana „skandaliczny” występ na 
plenum Związku Pisarzy?

– «Wyraźną politykę antyra-
dziecką», jak Pan mówi, zaczą-
łem głosić jeszcze na początku lat 
osiemdziesiątych. Z tego powodu  
byłem nadzorowany, ale nieagre-
sywnie – pracownicy przedstawiali 
się jako członkowie komsomołu i 
prosili matkę, aby porozmawiała 
ze mną na ten lub inny temat. Jed-
nak w końcu wyrzucono mnie z 
uniwersytetu. Musiałem kontynu-
ować studia w Rydze. Co dotyczy 
występów w związku – nie było to 
żadne bohaterstwo, a tylko próba 
zmienienia świadomości kolegów, 
żeby patrzyli na problemy bardziej 
realistycznie i przekroczyli granice 
wrogości międzygrupowej. Ta wro-
gość w związku istnieje dotychczas, 
ale nie posiada już tej wagi społecz-
nej, którą miała wcześniej.

– Pragnął Pan zmienić lite-
raturę ojczystą, nawet założył 
stowarzyszenie «Nowa litera-
tura». Czy została zrealizowa-
na chociaż połowa zaplanowa-
nych projektów?

– Została zrealizowana. Z 
poróżnionych osób autonomicz-
nych, stworzyliśmy placówkę dla 
realizacji projektów twórczych, 
nauczyliśmy kolegów pisać pro-
jekty do uzyskania grandów i z 
nich korzystać.  Przeprowadza-
liśmy konferencje, wydawaliśmy 
książki i czasopismo, prowadzi-
liśmy rubryki w gazetach. W 
tym czasie tego brakowało. Moje 
wieczory twórcze odbywały się 
w dużych salach i gromadziły po 
kilka tysięcy widzów. W istocie 
«Nowa literatura» aprobowała 
cały współczesny zespół narzę-
dzi promujący autora i książki. 
To według naszych wzorów za-
częli działać współcześni boha-
terowie literaccy.

– Był Pan współorganizato-
rem interesujących, już legen-
darnych imprez artystycznych, 
odbywających się w całej Ukrai-
nie: «Czerwona Ruta», «Zwich-
nięcie», «Wiatr ze Wschodu». 
One pragnęły obudzić Ukrainę 
od Lwowa do Doniecka. Proszę 
opowiedzieć o Pana reżyser-
skich i organizatorskich wysił-
kach w tym kierunku.

– Ostatni projekt «Kobziarz-
-forever» odbył się w Kaniowie 
w 2005 roku. Obecny Prezydent 
Janukowycz, przygotowując 
rozporządzenie o obchodach 
200-nej rocznicy Szewczenki, 
wspomniał też o moim projek-
cie. Wcale to nie dziwi, ponie-
waż to było niemożliwe – do-
trzeć z podobnym projektem 
do urzędników kultury w czasie 
poprzedniego rządu deklarują-
cego patriotyzm. Jednak teraz 
ten projekt się wznawia!

– Był Pan doradcą Wiktora 
Juszczenki. Czy on korzystał 
z Pana zaleceń? Dlaczego nie 
wszystko się udało «prezyden-
towi narodowemu» i dlaczego 
dzisiaj  mówi się o nim jako o 
liderze, który nie potrafi ł w peł-
ni wykorzystać swojej szansy? 

– Dlatego że w Juszczence w 
pewnym momencie fi nansista 
zwyciężył polityka i on po pro-
stu zaczął zarabiać. Zamiast po-
litykiem  został oligarchą, co w 
naszej sytuacji też jest kształtem 
polityki. Czy Juszczenko słuchał  
moich rad? Gdyby słuchał, byłby 
obecnie prezydentem. On bar-
dzo szybko pozbył się wszyst-
kich, którzy byli z nim w trud-
nych czasach i zgromadził wokół 
siebie złodziei i kłamców, co 
zresztą odbiło się na wyborach!

«Polityka i literatura
są nierozłączne»

– Od czasu, kiedy trafi ł Pan 
do wielkiej polityki, Ukraina 
podobno prawie straciła pi-
sarza Cybulka? Czy politykę i 
literaturę nie da się połączyć?

– Polityka i literatura są nie-
rozłączne w Europie, tym więcej 
w Europie Środkowej. Po prostu 
stałem się bardziej ostrożny w 
publikacjach, w doborze słów, 
nie tak, jak wcześniej. Ale to 
wynika z doświadczenia, a nie z 
ostrożności. Obecnie nie wszyst-
ko wydaję, co piszę, ale, jak wia-
domo, rękopisy nie płoną. 

– Proszę opowiedzieć o 
swojej działalności jako tłu-
macza. Czy obecnie Pan nad 
czymś pracuje?

– Przetłumaczyłem izrael-
skiego poetę Tamira Greenber-
ga. Dotychczas nie mogę pojąć, 
czy pozostała w tych wierszach 
chociaż część samego Green-
berga, czy w ukraińskich tłu-
maczeniach mamy tylko same-
go Cybulkę? 

– Do wielu Pana wierszy napi-
sano muzykę i powstały piosen-
ki. Z którymi artystami współ-
pracuje się Panu najlepiej? Czy 
da się obecnie przetrwać, pisząc 
piosenki w języku ukraińskim?

– Przetrwać się da, tym bar-
dziej,  że muzyki dużo i jest róż-
norodna. Na ostatniej «Czer-
wonej Rucie» zabrzmiało kilka 
nowych piosenek. Lubię praco-
wać najbardziej z «Pikkardijską 
Tercją» – w tym roku zespół ob-
chodzi dwudziestolecie, piszę o 
nich książkę. Jednak nie wiem, 
czy zdążę z tym do koncertów 
jubileuszowych.

«Współczesny autor 
potrzebuje nie 
milczącego połykania 
jego tekstów»

– Czy obecnie jest dla kogo 
tworzyć  ukraińskojęzyczną 
poważną literaturę intelektu-
alną? Bo wydaje się, że współ-
czesnej ukraińskiej inteligen-
cji jest jakby coraz mniej…

– Nigdy jej nie było dużo. 
Obecnie  ważne jest nie samo 
pisanie tekstów dla kogoś, a 
wzajemna komunikacja, wspól-
na twórczość czytelnika i auto-

ra. Współczesny autor, do któ-
rych siebie zaliczam, potrzebuje 
nie milczącego połykania jego 
tekstów, a dyskusji, z której po-
wstaje prawda.

– Czy literatura ukraińsko-
języczna  może z powodze-
niem konkurować na europej-
skim rynku książkowym?

– Nie jest to rynkowa konku-
rencja i dzięki Bogu, że Europa 
nigdy wobec książki nie żywiła 
ambicji rynkowych, ale zawsze 
stosowała zasady zjawiska kul-
turalnego. 

– Ostatnio Pana wpisy na 
blogach autorskich są aktywnie 
czytane i komentowane, ponie-
waż  podejmuje Pan problemo-
we tematy naszego kraju. Cho-
ciaż  obchodziliśmy dwadzieścia 
lat niepodległości Ukrainy, na-
dal grozi nam wielkie niebezpie-
czeństwo, zarówno w dziedzinie 
polityki zagranicznej, jak też 
wewnątrz kraju…

– Najważniejsze zagrożenie 
wewnętrzne – żeby ukraiński 
czynnik destrukcyjny nie stał się 
ślepym narzędziem w rękach wro-
gów ukraińskiej państwowości. 
Świat obecnie jest konkurencyj-
ny i w tej konkurencji przetrwają 
najbardziej zjednoczone narody. 
Czytam komentarze do swoich 
blogów i publicystyki i mogę 
stwierdzić, że diagnoza obecnego 
stanu narodu nie jest pocieszają-
ca. Jednak jądro narodowościowe 
hartuje się i zdobywa doświadcze-
nie, dlatego uważam perspektywy 
Ukrainy za dość atrakcyjne. Nie-
którzy próbują adaptować osoby o 
świadomości radzieckiej do świa-
ta wolności – nie trzeba, są to tyl-
ko dodatkowe tragedie. Oni sami 
po sobie odchodzą i zadaniem 
narodowości przyszłości, narodu 
ukraińskiego jest nie zachowywać 
się drapieżnie. W istocie, budując 
przyszłość, powinniśmy zacząć od 
hospicjum dla przeszłości. Prze-
szłość ta mijała po kolana w krwi, 
niechajże teraz odchodzi w bia-
łych salach lekarskich. Bardziej na 
tym skorzystamy, niż byśmy stali 
się drapieżnikami wobec naszej 
przeszłości. Nic by wtedy zmienić 
się nie udało. Na tym polega nasza 
narodowa identyfi kacja , w odróż-
nieniu, na przykład, od Rosjan.

– Bardzo dziękuję za roz-
mowę!

– Bardzo dziękuję za podzię-
kowanie!

Rozmawiał Wiktor JARUCZYK,
zdjęcie: www.tsybulko.kiev.ua 

«У Ющенкові, в пев-
ний момент, політика 
переміг фінансист»

– Пане Володимире, на 
початку 90-х років минулого 
століття Ви увійшли в літе-
ратуру не лише із оригіналь-
ним художнім словом, але 
й продемонстрували свою 
чітку антирадянську пози-
цію. Чи нині часто згадують 
тодішню Вашу скандальну 
промову на пленумі Спілки 
письменників?

– «Чітку антирадянську 
позицію», як Ви кажете, я 
зайняв ще на початку 80-х, 
через що був під певним на-
глядом, доволі неагресивним 
– на глядачі представлялися 
комсомольськими працівни-
ками і просили маму погово-
рити зі мною про те чи інше, 
але це, врешті, закінчилося 
виключенням із університе-
ту. Довелося вчитися у Ризі. 
А щодо виступів у спілці – 
це ніякий не подвиг, а лише 
спроба змусити колег по-
дивитися на обставини реа-
лістичніше, вийти поза межі 
групових міжусобиць. Спіл-
ка так і живе міжусобицями 
досі, але суспільної ваги вже 
не має тієї, що мала.

– Ви прагнули змін у ві-
тчизняній літературі, навіть 
заснували Асоціацію «Нова 
література». Вдалося реалі-
зувати бодай половину за-
планованих проектів?

– Вдалося. Ми з розрізне-
них автономних особистос-
тей створили майданчик для 
реалізації творчих проектів, 
навчили колег писати гран-
тові проекти і розпоряджати-
ся грантовими коштами. Ми 
проводили конференції, ви-
давали книги й часопис, вели 
рубрики в газетах. Цього на 
той час вистачало. Мої творчі 
вечори проходили у величез-
них залах і збирали по кілька 
тисяч глядачів. Весь сучасний 
інструментарій промоції авто-
ра і книги по суті апробувала 
«Нова література». Це на на-
шому прикладі навчилися ді-
яти сучасні літературні герої.

– Ви були серед органі-
заторів цікавих, вже леген-
дарних мистецьких дійств 
по всій Україні: «Червона 
Рута», «Вивих», «Вітер зі 
Сходу». Намагалися «стру-
сонути» Україною від Льво-
ва до Донецька. Розкажіть 

про Ваші режисерські та 
організаторські старання в 
цьому напрямі.

– Останній проект «Коб-
зар-форевер» відбувся у Ка-
неві у 2005 році. Нині ж пре-
зидент Янукович, готуючи 
указ про відзначення 200-літ-
тя Шевченка, згадав і про мій 
проект. Загалом це дивно – 
бо достукатися з подібним 
проектом до функціонерів 
від культури у попередній 
владі, що декларувала патрі-
отизм, було неможливо. Зате 
зараз цей проект оживає!

– Ви були радником Ві-
ктора Ющенка. Він прислу-
хався до Ваших порад? Чому 
не все вдалося виконати 
«народному президентові» 
і чому нині про нього гово-
рять як про лідера, котрий 
не зміг вповні використати 
свого шансу? 

– Тому, що у Ющенкові, в 
певний момент, політика пе-
реміг фінансист, і він просто 
почав заробляти. Він, замість 
політика, захотів стати олі-
гархом, що в нашій ситуації 
теж є формою політики. Чи 
прислухався Ющенко до по-
рад? Якби прислухався, то 
був би й нині президентом. 
Він дуже швидко спекався 
всіх, хто був поряд з ним у 
найгірші часи, і оточив себе 
хапугами, брехунами й зло-
дюгами, за що й отримав своє 
на виборах!

«Політикаі література 
– нерозривні»

– Відколи Ви потрапили 
у велику політику, схоже, 
Україна майже втратила 
Цибулька-письменника? 
Політика і література речі 
несумісні?

– Політика і література є 
нерозривними у Європі, а в 
Центральній Європі – пого-
тів. Я просто обережніший 
у публікаціях, у доборі слів, 
ніж раніше. Але це вже від 
досвіду, а не від обережності. 
Нині просто не все публікую, 
що пишу, але рукописи не го-
рять, як відомо. 

– Розкажіть про свою 
перекладацьку діяльність. 
Нині над чимось працюєте?

– Переклав ізраїльського 
поета Таміра Грінберга. Ще 
й досі не можу збагнути чи 
лишилася в цих віршах хоч 
частка самого Грінберга, чи 
вже в українських перекла-
дах сам Цибулько? 

– Чимало Ваших віршів 
покладено на музику і вони 
стали піснями. З ким із ар-
тистів подобається співп-
рацювати? Вижити нині із 
написання україномовних 
текстів пісень можна?

– Вижити можна, тим 
більше, що музики багато і 
вона дуже різноманітна. На 
останній «Червоній Руті» 
звучало кілька нових пісень. 
А працювати мені найбільше 
подобається з «Піккардій-
ською терцією» – у ниніш-
ньому році формації випо-

внюється 20 років і я пишу 
про них книгу. Щоправда, не 
знаю чи встигну до ювілей-
них концертів.

«Сучасний автор по-
требує не мовчазно-
го поглинання його 
текстів»

 – Україномовну серйоз-
ну, інтелектуальну літера-
туру нині є для кого писати? 
Бо здається, що сучасних 
українських інтелектуаліс-
тів стає усе менше...

– Їх ніколи й не було ба-
гато. Зараз важливе не саме 
написання текстів для ко-
гось, а взаємна комунікація, 
співтворчість читача і автора, 
адже сучасний автор, яким я 
себе вважаю, потребує не 
мовчазного поглинання його 
текстів, а дискусії, що наро-
джує істину.

– Україномовна літерату-
ра нині може успішно кон-
курувати на європейському 
книжковому ринку?

– Це не ринкова конкурен-
ція і слава Богу, що Європа 
ніколи щодо книги не жила 
ринковими нормами, а жила 
за нормами культурного фе-
номена. 

– Останнім часом Ваші 
записи на авторських бло-
гах активно читають і ко-
ментують, адже піднімаєте 
чимало проблем в Україні. 
Хоч уже минув 20-річний 
ювілей незалежності, проте 
перед нами досі багато не-
безпек як зовнішньополі-
тичних, так і внутрішніх…

– Найперша  внутрішня за-
гроза – не дати стати україн-
ському деструктивові тупим 
знаряддям у руках недругів 
української державності. Світ 
нині конкурентний і вижи-
вають у цій конкуренції най-
більш консолідовані нації. Чи-
таю коментарі до своїх блогів і 
публіцистики, і можу говори-
ти, що діагноз сьогоднішнього 
стану нації не дуже втішний. 
Але державницьке ядро на-
буває і гарту, і досвіду, тому 
вважаю перспективи України 
досить  привабливими. Дехто 
пробує адаптувати «совків» 
до вільного світу – не треба, 
це лише додаткові трагедії. 
Вони самі по собі відходять і 
завдання нації майбутнього, 
української нації, повестися 
не кровожерливо. По суті, ми, 
будуючи майбутнє, повинні 
починати з хоспіса для мину-
лого. Це минуле приходило по 
коліна в крові, то нехай тепер 
відходить у білих палатах. У 
цьому  більший урок, ніж аби 
ми криваво розпрощалися з 
минулим. Так нічого змінити 
не вдалося б. У цьому наша 
національна відмінність, на-
приклад, від росіян.

– Дуже дякую за розмову!
– Дуже дякую, що по-

дякували!

Розмовляв Віктор ЯРУЧИК,
фото: www.tsybulko.kiev.ua 
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Ukraińska prasa o Polsce
ЄС поміняв свого посла в Україні

Європейський Cоюз звільнив Жозе Мануеля Пінту Тейшейру від обов’язків глави пред-
ставництва Європейського Союзу в Україні, призначивши замість нього Яна Томбінського.

Рішення про зміну глав 15 представництв і 2 заступників глав було прийнято високим 
представником Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон 
в ході планової ротації у 2012 році делегацій представництв ЄС.

«Ми, безумовно, пов’язуємо найпозитивніші очікування з новим представником ЄС в 
Україні, який представляє Польщу – країну, яка робить надзвичайно багато для євроінтеграції 
України», – повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин.

«Що ж до пана Тейшейри, то ми маємо намір з ним конструктивно взаємодіяти до мо-
менту його від’їзду з України, а також бажаємо йому успіхів у роботі на інших пріоритетних 
напрямках європейської зовнішньої політики», – підкреслив представник МЗС. Тейшейра 
обіймав посаду голови представництва ЄС в Україні з жовтня 2008 року.

Ян Томбінський народився 4 жовтня 1958 року в Кракові. Володіє англійською, фран-
цузькою, німецькою, словенською і чеською мовами.

Українські новини, 16 травня 2012 року

UE wymieniła swego ambasadora na Ukrainie
Unia Europejska zwolniła Jose Manuela Pinto Teixeira od obowiązków szefa Przedstawicielstwa 

Unii Europejskiej na Ukrainie, powołując na jego miejsce Jana Tombińskiego.
Rozporządzenie o zmianie szefów 15 przedstawicielstw i 2 wiceszefów, zostało wydane przez wy-

sokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Catherine 
Ashton podczas planowanej rotacji w 2012 roku delegacji Przedstawicielstw UE.

«Niewątpliwie mamy jak najbardziej pozytywne oczekiwania z wybraniem nowego Przedstawicie-
la UE na Ukrainie pochodzącego z Polski – kraju, który czyni bardzo dużo w celu integracji europej-
skiej Ukrainy» – poinformował dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej MSZ Oleg Wołoszyn.

«Co dotyczy pana Teixeira, to mamy zamiar z nim konstrukcyjnie współdziałać, aż do chwili 
jego wyjazdu z Ukrainy oraz życzymy mu sukcesów w pracy w innych kierunkach priorytetowych 
europejskiej polityki zagranicznej» – powiedział przedstawiciel MSZ. Teixeira obejmował stanowi-
sko szefa Przedstawicielstwa UE na Ukrainie w październiku 2008 roku.

Jan Tombiński urodził się 4 października 1958 roku w Krakowie. Zna język angielski, francuski, 
niemiecki, słoweński i czeski.

Ukraińskie Nowyny, 16 maja 2012 roku

Польща оголосила про повну готовність до Євро-2012
Польща повністю готова до Євро-2012. Про це в четвер, 17 травня, на спільному засіданні 

національного координаційного комітету підготовки до континентальної першості оголо-
сив прем’єр-міністр країни Дональд Туск.

На його думку, мета уряду у підготовці до Євро полягає в тому, щоб «поляки відчули, що 
Євро-2012 – не просто свято любителів футболу, яке після завершення чемпіонату стане іс-
торією, але це – великий переломний момент цивілізації, і він став реальністю» .

Підсумовуючи виступи профільних відомств, відповідальних за окремі ділянки підготовки 
(міністерства внутрішніх справ, транспорту, охорони здоров’я), Туск відзначив, що уряд нама-
гався переконати всіх гравців і вболівальників з інших країн, що «вони їдуть до себе додому».

Прем’єр додав, що тепер поляки повинні зосередитися на гостинності та загальній пози-
тивній атмосфері. «Напружену роботу багатьох людей сьогодні потрібно наповнити опти-
мізмом. Тому що великі інвестиції в Євро-2012 – не красиві стадіони, красиві термінали, які 
в багатьох моментах не завершені, а саме інвестиції в бренд, репутацію Польщі та настрої 
мільйонів людей, які будуть дивитися матчі по телебаченню або в наших фан-зонах», – по-
яснив Туск.

Korrespondent.net, 17 травня 2012 року

Polska oznajmiła o całkowitej gotowości do Euro 2012
Polska całkiem jest przygotowana do Euro 2012. O tym w czwartek, 17 maja, na wspólnym po-

siedzeniu Narodowego Komitetu Koordynacyjnego ds Przygotowań do Mistrzostw Kontynentu, 
zawiadomił Premier Polski -Donald Tusk.

Celem rządu jest, aby przygotowania do Euro «Polacy odczuli, że Euro 2012 to jest nie tylko im-
preza fanów piłki nożnej, która po skończeniu mistrzostw przejdzie do historii, ale jest to też wielki 
przełomowy moment cywilizacji, który stał się rzeczywistością» .

Podsumowując występy specjalizowanych działów odpowiedzialnych za poszczególne etapy przygoto-
wań (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Komunikacji, Ochrony Zdrowia), Tusk zauważył, 
że rząd pragnął przekonać wszystkich graczy i kibiców z innych krajów, że «oni jadą do siebie, do domu».

Premier dodał, że teraz Polacy powinni skupić się na gościnności i ogólnej pozytywnej atmo-
sferze. «Napiętą pracę wielu ludzi, dzisiaj mamy wypełnić optymizmem. Dlatego, że inwestycja 
w Euro 2012 to nie tylko piękne stadiony, piękne terminale, które nie zostały jeszcze ukończone, ale 
także inwestowanie w markę, reputację Polski i zaufanie milionów ludzi, którzy będą oglądać mecze 
w telewizji lub w naszych strefach kibica» – wyjaśnił Tusk.

Korrespondent.net, 17 maja 2012 roku

Слідом за Україною Польща почала купувати
менше російського газу

За перші три місяці нинішнього року польська газова монополія «PGNiG» на 25% ско-
ротила імпорт російського газу – до 2,1 млрд. куб. м, замінивши його дешевшим паливом 
із Німеччини й Чехії. Таким чином, частка «Газпрому» у загальному обсязі імпорту країни 
знизилася з 91% до 71%. При цьому скорочення закупівель російського газу Польща ком-
пенсувала більш ніж трикратним збільшенням імпорту палива з Німеччини й Чехії.

Зниження закупівель пов’язане з високою ціною російського газу: у першому кварталі 
середня ціна імпортованого газу збільшилася на 41% через зростання цін на нафту, випли-
ває зі звіту «PGNiG». Нагадаємо, через дорожнечу російського газу Україна скоротила його 
закупівлі й почала нарощувати темпи видобутку власного блакитного палива. Російська 
сторона вже висловила занепокоєння з цього приводу.

Ukranews.com, 16 травня 2012 року

Naśladując Ukrainę Polska zaczęła kupować
mniej rosyjskiego gazu

Przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku, polska spółka gazownictwa «PGNiG» zmniejszyła 
o 25% import gazu rosyjskiego – do 2,1 mld metrów sześciennych, zamieniając go na tańsze paliwo 
z Niemiec i Czech.

W ten sposób cząstka «Gazpromu» w ogólnej objętości importu kraju spadła od 91% do 71%. To 
zmniejszenie zakupów rosyjskiego gazu Polska kompensowała ponad trzykrotnym zwiększeniem 
importu paliwa z Niemiec i Czech.

Spadek zakupów jest związany z wysoką ceną rosyjskiego gazu: w pierwszym kwartale, średnia 
cena importowanego gazu wzrosła o 41% z powodu wzrostu cen ropy naft owej, co wynika ze spra-
wozdania «PGNiG». Przypominamy, że z powodu podwyższenia ceny rosyjskiego gazu, Ukraina 
zmniejszyła jego zakupy i zaczęła zwiększać tempo wydobycia własnego „błękitnego” paliwa. Stro-
na rosyjska już wyraziła zaniepokojenie z tego powodu.

Ukranews.com, 16 maja 2012 roku

На часі

«Porsche нечувано дешево» – під таким заголовком люблінський часопис «Dziennik 
Wschodni» розмістив статтю про скандал, пов’язаний із митниками у Білій Підлясці на 
польсько-білоруському кордоні. 26 митників та 12 осіб з-поза їхнього складу були звинува-
чені прокуратурою у заниженні цін на автомобілі класу «люкс», що перевозилися зі Швей-
царії. Таким чином, кордон перетнуло 1,5 тисячі автомобілів, куплених у Швейцарії двома 
підприємцями із Гарволіна. За автомобілі класу «люкс» марок «Porsche», «Mercedes» і т.п. 
покупці платили у Швейцарії стільки, скільки вони вартували, а «по дорозі» до Польщі ав-
томобілі раптово втрачали у ціні. Наприклад, автомобіль, куплений у Швейцарії за 88 тисяч 
швейцарських франків, після підробки рахунку-фактури коштував ледве 8 тисяч франків. 
Завдяки цьому митні платежі були нижчими, але обізнані у цьому митники за менше мито 
брали хабарі. За це продавець автомобіля платив митнику від 200 до 500 злотих за штуку. 
Нечесні митники були звільнені з роботи і будуть відповідати у суді. Їм загрожують високі 
штрафи та ув’язнення.

У 89-річному віці помер професор, доктор наук Вєслав Хшановський – юрист, діяч опо-
зиції часів ПНР, за що був ув’язнений на кілька років, а після 1989 року був засновником 
християнсько-національного об’єднання, маршалком Сейму РП, міністром юстиції. Велика 
Людина, патріот брав участь у Варшавському повстанні у 1944 році. Він був відкритим до 
діалогу, вмів слухати людей.

На Люблінщині триває вакцинація лисів проти сказу. У травні із літаків буде скинуто 
понад півмільйона  порцій щеплень. Територія, охоплена щепленнями, становить 22,5 тисяч 
кв. км. Кілька років тому на Люблінщині сказ проявлявся масово, понад 500 випадків за рік, 
однак від часу скидання щеплень ситуація виправилася. У минулому році було виявлено 12 
виявів сказу, а в нинішньому році – жодного. Скидання щеплень відбувається навесні та 
восени. 

Люблінські цибульники, яновські гричаки, форшмаки, питні меди люблінського 
бджільницького кооперативу «Apis», оркішові тістечка – це лише частина продуктів Лю-
блінського воєводства, якими смакують мешканці 8 найбільших міст Польщі та Брюс-
селю. Ця особлива дегустація триватиме до 25 травня. Окрім дегустації, відвідувачі лю-
блінських стендів беруть участь у кулінарних показах. Це вдала акція кампанії «Смаки 
Люблінщини». 

Обрано ректорів люблінських вищих навчальних закладів. Ось прізвища нових ректорів 
найбільших люблінських вузів. Ректором Університету Марії Кюрі-Склодовської став проф., 
доктор наук Станіслав Міхаловський, котрий був проректором зі студентських справ. Но-
вим ректором Люблінського католицького університету було обрано професора ксьондза 
Антонія Денбінського, котрий був деканом факультету права, канонічного права та адмі-
ністрації. У Природничому університеті черговий раз обрано проф., доктора наук Маріана 
Весоловського. Новий ректор Медичного університету – проф., доктор наук Анджей Дроп, 
котрий був проректором з клінічних справ. Ректором Люблінської Політехніки став проф., 
доктор наук Пьотр Кацейко, котрий був заступником декана факультету електротехніки та 
інформації.

Люблін вшанує українського поета Тараса Шевченка. Його іменем назвуть сквер на пере-
тині вулиць Руської та Підзамча. Сквер Тараса Шевченка буде неподалік рондо імені Митро-
полита Петра Могили – важливої постаті для православних українців. Сквер імені Тараса 
Шевченка буде другим у Польщі, після вже існуючого із 2002 року скверу у Варшаві.

„Porsche tanie niesłychanie” - pod takim tytułem lubelski Dziennik Wschodni zamieścił in-
formację o aferze celników z Białej Podlaskiej na granicy polsko-białoruskiej. Otóż 26-ciu celni-
ków oraz 12 osób spoza ich grona, prokuratura oskarżyła o tolerowanie zaniżania cen luksusowych 
samochodów, sprowadzanych ze Szwajcarii. W ten sposób przejechało granicę ponad 1,5 tysiąca 
samochodów kupionych w Szwajcarii przez dwóch przedsiębiorców z Garwolina. Za luksusowe 
samochody marki Porsche, Mercedes itp. nabywcy płacili w Szwajcarii tyle ile były warte, nato-
miast „po drodze” do Polski auta gwałtownie traciły na wartości. Na przykład samochód kupiony 
w Szwajcarii za 88 tysięcy franków szwajcarskich, po sfałszowaniu faktury kosztował zaledwie 8 ty-
sięcy franków. Dzięki temu opłaty celne były niższe, ale wtajemniczeni celnicy za mniejsze cło brali 
łapówki. Za to sprzedawca  samochodu płacił celnikowi od 200 do 500 złotych od jednej sztuki. 
Nieuczciwi celnicy zostali zwolnieni z pracy i będą odpowiadać w sądzie. Grożą im wysokie kary 
pieniężne i więzienie.

W wieku 89-ciu lat zmarł profesor dr Wiesław Chrzanowski – prawnik, opozycjonista w PRL, za 
co był więziony przez kilka lat, a po roku 1989 twórca Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, 
marszałek Sejmu RP, minister sprawiedliwości. Wielki człowiek - patriota, walczył w Powstaniu 
Warszawskim w 1944 roku, otwarty na dialog, słuchał ludzi.

W Lubelskiem trwa akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Z samolotów zostanie zrzu-
conych w maju ponad pół miliona porcji szczepionki. Obszar objęty szczepieniami wynosi 22 i pół 
tys. km. kw. W Lubelskiem wścieklizna u lisów kilka lat temu występowała masowo, ponad 500 
przypadków rocznie, jednak od momentu prowadzenia zrzutów szczepionki sytuacja się poprawi-
ła. W ubiegłym roku zanotowano tylko 12 przypadków wścieklizny, w tym roku żadnego. Zrzuty 
szczepionki odbywają się na wiosnę i jesienią.

Lubelskie cebularze, janowskie gryczaki, forszmaki, miody pitne spółdzielni pszczelarskiej 
„Apis” w Lublinie, ciasteczka orkiszowe – to tylko część produktów województwa lubelskiego, które 
próbują mieszkańcy 8 największych miast Polski oraz Brukseli. Ta szczególna degustacja potrwa do 
25 maja. Oprócz degustacji zwiedzający lubelskie stoiska biorą udział w pokazach kulinarnych. Jest 
to udana akcja kampanii „Smaki Lubelszczyzny”.

Zostali wybrani nowi rektorzy lubelskich wyższych uczelni. Oto nazwiska nowych rekto-
rów największych lubelskich uczelni Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej został 
prof. dr. Stanisław Michałowski – dotychczasowy prorektor ds. studenckich. Nowym rektorem 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego został wybrany ksiądz prof. dr Antoni Dębiński – do-
tychczasowy dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Na Uniwersytecie 
Przyrodniczym po raz kolejny wybrano prof. dr Mariana Wesołowskiego. Nowy rektor na Uni-
wersytecie Medycznym prof. dr Andrzej Drop – dotąd prorektor do spraw klinicznych, a rekto-
rem Politechniki Lubelskiej został prof. dr Piotr Kacejko – dotychczasowy prodziekan Wydziału 
Elektrotechniki i Informacji.

Lublin uhonoruje ukraińskiego poetę Tarasa Szewczenkę. Jego imię otrzyma skwer u zbiegu 
ulicy Ruskiej i Podzamcza. Skwer Tarasa Szewczenki będzie tuż obok ronda imienia Metropolity 
Piotra Mohyły - ważnej postaci dla ukraińskich prawosławnych. Skwer imienia Tarasa Szewczenki 
będzie drugim w Polsce obok istniejącego od 2002 roku skweru w Warszawie.

Люблінська інформація

Informacje Lubelskie 

Adam TOMANEK

Адам ТОМАНЕК
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Warsztaty dziennikarskie SEMPER POLONIA 
dla młodzieży polonijnej z całego świata

Warsztaty adresowane są do osób polskiego pochodzenia w 
wieku 18-30 lat, aktywnie działających w środowiskach pol-
skich w krajach zamieszkania, mających wiedzę o sprawach 
ważnych dla Polaków i Polonii w zakresie lokalnym i global-
nym, które chciały by w przyszłości podjąć współpracę z fun-
dacyjnym portalem IUVENUM POLONIA oraz TVP Polonia 
i Polskim Radiem S.A. – sekcją „Radio Dla Zagranicy”. W 
procesie rekrutacji preferowani będą kandydaci posiadający 
doświadczenie, co najmniej amatorskie z dziennikarstwem lub 
pracą edytorską w języku polskim i dysponujący odpowiedni-
mi możliwościami technicznymi i logistycznymi, niezbędny-
mi do podjęcia przyszłej współpracy. 

W programie dwutygodniowych warsztatów przewidziane 
są zajęcia teoretyczno-praktyczne z zakresu dziennikarstwa te-
lewizyjnego, radiowego i prasowego (internetowego). Wysoki 
poziom merytoryczny szkolenia zapewnią trenerzy Akademii 
Telewizyjnej TVP S.A, sekcji szkoleń Polskiego Radia S.A. oraz 
dziennikarze i personel techniczny portalu IUVENUM PO-
LONIA, TVP Polonia oraz Polskiego Radia S.A. 

Warsztaty odbędą się w Warszawie w pierwszej połowie 
sierpnia (dokładny termin szkolenia zostanie ustalony do koń-
ca maja br.). Fundacja SEMPER POLONIA pokrywa koszty 
zakwaterowania i wyżywienia oraz częściowy koszt dojazdu 
do i z Polski. 

Zgłoszenia do Warsztatów w formie prezentacji wideo (np. 
wideo CV lub dziennikarskie pozdrowienie z miasta zamiesz-
kania kandydata - plik lub link do serwisu wideo, np. YouTu-
be), wraz z dołączoną ankietą rekrutacyjną (do pobrania na 
stronie Fundacji SEMPER POLONIA – www.semperpolonia.
pl) oraz przykładowym krótkim artykułem o tematyce polo-
nijnej, należy przesyłać na adres warsztaty.dziennikarskie@
semperpolonia.pl do 30 czerwca br. Szczegółowych informacji 
o szkoleniu udziela Grzegorz Rogowski: tel.: +48-22-505-66-
77, email: grogowski@iuve.pl

Warsztaty Ekonomiczne SEMPER POLONIA 
dla młodzieży polskiej z Ukrainy

Szkolenie skierowane jest do stypendystów Fundacji z 
Ukrainy oraz aktywnych młodych uczestników życia polskie-
go i polonijnego, zainteresowanych podjęciem własnej działal-
ności gospodarczej w tym kraju. 

Podczas „Warsztatów…” uczestnicy zdobędą w wiedzę z 
zakresu przedsiębiorczości oraz biznesowych potrzeb rynku 
ukraińskiego, a także praktyczne umiejętności związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej na Ukrainie. W trakcie 
szkolenia określą obszary gospodarki, w których chcieliby 
rozpocząć własną działalność, przygotują biznes plan przed-
sięwzięć, które będą chcieli realizować, poznają ramy prawne i 
uwarunkowania społeczne w jakich przyjdzie działać ich przy-
szłej fi rmie.

Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń poprowadzą wybit-
ni teoretycy i praktycy biznesu na Ukrainie ze Stowarzyszenia 
Business Baltic Forum, Uniwersytetu w Charkowie oraz – po 
raz pierwszy – z amerykańskiej uczelni prawniczo-ekono-
micznej Chicago Kent College of Law, posiadającej przedsta-
wicielstwa w Polsce i na Ukrainie. Zajęcia będą prowadzone w 
języku polskim, ukraińskim i angielskim.

Szkoleniu będzie towarzyszył bogaty program kulturalno-
-integracyjny.

Warsztaty odbędą się w Warszawie w dniach 29 lipca – 4 
sierpnia 2012 r. Fundacja SEMPER POLONIA pokrywa 
koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz częściowy koszt 
dojazdu do i z Polski.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o 
przesłanie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej (do pobrania na 
stronie Fundacji – www.semperpolonia.pl) oraz wymaganych 
załączników (skan paszportu, skan legitymacji studenckiej) na 
adres: grogowski@iuve.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do 
15 czerwca 2012 r. Szczegółowych informacji dot. szkolenia 
udziela Grzegorz Rogowski – email: grogowski@iuve.pl, tel.: 
+48-22-505-66-77

„Szkoła Liderów” SEMPER POLONIA 
dla młodzieży polonijnej z Ukrainy, Białorusi, Mołda-

wii, Kazachstanu, Rumunii, Serbii, Czech, Słowacji, Rosji, 
Litwy, Łotwy, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, Wielkiej 

Brytanii i Irlandii.

Do udziału w szkoleniu Fundacja zaprasza członków Klu-
bów Stypendystów SEMPER POLONIA oraz liderów mło-
dzieżowych organizacji polskich i polonijnych. 

Tegoroczna edycję „Szkoły Liderów” będzie w całości po-
święcona zagadnieniom związanym z przygotowaniem pro-

jektów społecznych i kulturalnych oraz nawiązywaniu part-
nerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi i grupami 
nieformalnymi. Podczas szkolenia zostaną wypracowane pro-
jekty adresowane do środowisk polskich i polonijnych za gra-
nicą, z uwzględnieniem partnerstwa zagranicznych organiza-
cji pozarządowych. 

Szkolenie odbędzie siew dniach 5 – 14 sierpnia 2012 r. w 
Warszawie. Termin nadsyłania zgłoszeń to do 22 czerwca 2012 
r. Warunki Konieczn do udziału w szkoleniu to dobra znajo-
mość języka polskiego, aktywna działalność w polonijnych or-
ganizacjach pozarządowych lub nieformalnych grupach mło-
dzieżowych oraz wiek od 18 do 30 lat. Ponadto od uczestników 
szkolenia Fundacja oczekuje zaangażowania, kreatywności, 
otwartości, komunikatywności oraz zainteresowania sprawa-
mi społeczno-kulturalnymi. 

Fundacja SEMPER POLONIA pokrywa koszty zakwate-
rowania i wyżywienia oraz częściowy koszt dojazdu do i z 
Polski. Osoby zainteresowanie szkoleniem prosimy o przesła-
nie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej (do pobrania na stronie 
Fundacji – www.semperpolonia.pl), załączników, CV wraz z 
listem motywacyjnym na adres: pkolodziej@semperpolonia.
pl. Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela Piotr Ko-
łodziej: e-mail: pkolodziej@semperpolonia.pl, tel.: +48-22-
505-66-77.

Spotkania z językiem polskim w Warszawie
dla młodzieży polonijnej z całego świata.

To wspólny projekt Fundacji z Fundacją Nauki Języków 
Obcych Linguae Mundi, adresowany do stypendystów Funda-
cji oraz studentów polonijnych, którzy pragną podnieść swoją 
znajomość języka polskiego, zdobyć kompetencje językowe, 
które umożliwią swobodne uczestniczenie w dyskusjach, roz-
mowach kwalifi kacyjnych, prowadzenie negocjacji oraz pre-
zentacji w języku polskim.

Tematyka zajęć będzie dostosowana do potrzeb językowych 
słuchaczy, którzy mówią już po polsku i potrzebują praktyki 
w posługiwaniu się „codziennym” językiem polskim. Pro-
gram obejmie także zapoznanie się z bogatym dziedzictwem 
polskiej historii, kultury, dziełami polskiej kinematografi i i 
sztuki. Planowane jest odwiedzenie m.in. Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Muzeum Narodowego, Zamku Królewskiego, 
Wilanowa, Centrum Nauki Kopernik gdzie zapoznacie się z 
bogatą ofertą kulturalną Warszawy i Polski.

Warsztaty odbędą się w dniach 7.07 – 02.09.2012 r. i będą 
podzielone na 4 turnusy po 25 osób: 

1 turnus: 08.07 – 21.07.2012 r. zgłoszenia do 01.06.2012 r.
2 turnus: 22.07 – 04.08.2012 r. zgłoszenia do 01.06.2012 r.
3 turnus: 5.08 – 18.08.2012 r.  zgłoszenia do 15.06.2012 r.
4 turnus: 19.08 – 01.09.2012 r. zgłoszenia do 15.06.2012 r.
Fundacja gwarantuje zakwaterowanie, dietę na czas trwa-

nia stażu, bilet komunikacji miejskiej oraz częściowy zwrot 
kosztów podróży. Osoby zainteresowanie kursem prosimy o 
przesłanie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej (do pobrania na 
stronie Fundacji – www.semperpolonia.pl), załączników, CV 
wraz z listem motywacyjnym na adres: gzurawiecki@semper-
polonia.pl. Informacji dot. kursu udziela Grzegorz Żurawie-
cki: e-mail: gzurawiecki@semperpolonia.pl, Tel.: +48-22-
505-66-79.

Specjalistyczny kurs języka polskiego medycznego
dla młodzieży polonijnej z Białorusi, Kazachstanu, 

Litwy, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Inicjatywa skierowana jest do młodzieży polskiego pocho-
dzenia studiującej medycynę lub farmację na białoruskich, 
kazachskich, litewskich, mołdawskich, rosyjskich lub ukra-
ińskich uczelniach wyższych. Celem kursu będzie poznanie 
polskiej terminologii i struktur charakterystycznych dla języ-
ka medycznego, strategii językowych wymaganych w pracy z 
tekstami medycznymi i pacjentem oraz opanowanie i posłu-
giwanie się terminologią medyczną w języku polskim. Zajęcia 
poprowadzą wykładowcy Studium Języków Obcych Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego.

 Kurs odbędzie się w dniach 2 - 13 lipca 2012 r. w 
Warszawie. Termin nadsyłania zgłoszeń: do 1 czerwca 2012 r. 
Organizatorzy kursu gwarantują zakwaterowanie, dietę na 
czas trwania kursu, bilet komunikacji miejskiej oraz częś-
ciowy zwrot kosztów podroży. 

Osoby zainteresowanie kursem prosimy o przesłanie wy-
pełnionej ankiety rekrutacyjnej (do pobrania na stronie 
Fundacji – www.semperpolonia.pl), załączników, CV wraz 
z listem motywacyjnym na adres: gzurawiecki@semperpo-
lonia.pl. Szczegółowych informacji dot. kursu udziela Grze-
gorz Żurawiecki: e-mail: gzurawiecki@semperpolonia.pl, 
tel.: +48-22-505-66-79.

Mistrzowskie Warsztaty Interdyscyplinarne
Agaty Steczkowskiej

dla młodzieży z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy,
Mołdawii, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii

Warsztaty skierowane są do uzdolnionej artystycznie mło-
dzieży polonijnej w wieku od 18 do 25 lat z krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej. Zajęcia będą doskonałą okazją do 
poznawania tajników muzyki, teatru, tańca, rzeźbiarstwa, fo-
tografi i czy sztuk plastycznych pod okiem uznanych autory-
tetów. 

Zajęcia prowadzone będą według autorskich programów, 
łamiących stereotyp ciężkiej i mozolnej nauki w szkole. W 
zamian zaproponują twórcze działanie pełne radości oraz no-
wych inspiracji. Ukoronowaniem warsztatów jest otwarte dla 
publiczności Wielkie Przedstawienie, podczas którego wszy-
scy uczestnicy, pokonując tremę, prezentują swoje osiągnięcia.

Warsztaty odbędą się w dniach 25 lipca - sierpnia 2012 r. 
w Warszawie. Termin nadsyłania zgłoszeń to 15 czerwca 2012 
r. Fundacja SEMPER POLONIA zagwarantuje zakwatero-
wanie wraz z wyżywieniem oraz częściowy zwrot kosztów 
podróży. 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warszta-
tach prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na 
adres: pkolodziej@semperpolonia.pl. W liście motywacyj-
nym proszę opisać swoją dotychczasową aktywność na polu 
kultury. Szczegółowych informacji dot. warsztatów udzie-
la Piotr Kołodziej: e-mail: pkolodziej@semperpolonia.pl,
tel.: +48-22-505-66-77.

 
Staże zawodowe SEMPER POLONIA

dla młodzieży polonijnej z Armenii, Azerbejdżanu,
Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy,

Mołdawii, Rosji i Ukrainy.
Fundacja SEMPER POLONIA w porozumieniu z polskimi 

fi rmami organizuje od 1998 r. praktyki i staże zawodowe dla 
najlepszych stypendystów – studentów oraz absolwentów. O 
pomoc w organizacji stażu w Polsce mogą ubiegać się osoby, 
które

- posiadają narodowość polską lub mogą wykazać swoje pol-
skie pochodzenie (potwierdzone przez placówkę dyplomatyczno- 
konsularną działającą w kraju zamieszkania wnioskodawcy)

- są studentami, kończą studia lub już ukończyli studia ma-
gisterskie i obronili dyplom na uczelniach w krajach innych niż 
Polska

- w czasie odbywania studiów magisterskich osiągali w nauce 
wyniki co najmniej dobre

- posługują się językiem polskim w stopniu dobrym
- aktywnie działają na rzecz miejscowego środowiska polonij-

nego lub biorą udział w przedsięwzięciach promujących Polskę
- nie posiadają stałego zatrudnienia, nie otrzymują i nie ubie-

gają się o stypendium z innej organizacji społecznej lub instytu-
cji rządowej, działającej na rzecz środowiska polonijnego

- nie ukończyły 30 roku życia w momencie składania wniosku 
o zakwalifi kowanie do programu stażowego. 

Staże odbywają się w różnych częściach Polski. Fundacja 
gwarantuje zakwaterowanie, dietę na czas trwania stażu, bi-
let komunikacji miejskiej oraz częściowy zwrot kosztów po-
dróży. Osoby ubiegające się o staż proszone są o o wypełnienie 
ankiety rekrutacyjnej (do pobrania na stronie Fundacji- www.
semperpolonia.pl) i przesłanie wraz z listem motywacyjnym 
oraz Curriculum Vitae na adres: gzurawiecki@semperpolo-
nia.pl. Szczegółowych informacji dot. stażów i szkoleń udziela 
Grzegorz Żurawiecki: e-mail: gzurawiecki@semperpolonia.
pl, tel.: +48-22-505-66-79.

Конкурси

Wakacje z Fundacją SEMPER POLONIA
Jak co roku warszawska Fundacja SEMPER POLONIA przygotowała bogatą ofertę szkoleń i 

stażów zawodowych dla młodzieży polonijnej z całego świata i w różnym wieku. Zachęcając do 
zapoznania się z krótką charakterystyką poszczególnych projektów oraz szczegółami procesu 
rekrutacji informujemy, że uczestnictwo w nich jest bezpłatne, a Fundacja pokrywa w całości 
koszty pobytu uczestników w Polsce oraz częściowy koszt dojazdu do i z Polski. POLECAMY! 
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РОБОТА/PRACA /
Луцький міський центр зайнятості

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

Крім того є багато інших вакансій‚
за додатковою інформацією звертатися за адресою:

м. Луцьк, вул. Ярощука, 2, тел.: 72-72-58‚ 4-92-68

Адміністратор   1 000 робота в салоні краси «Клеопатра»

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

  1 094 армуання арматури, прийом бетону, 
укладка блоку, житлове будівництво 
графік роботи з 8 до 17 год.

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

Бетоняр   1 094 вміння працювати з бетонозмішуваль-
ними установками, режим роботи з 09 
до 18 год.

Бетоняр   1 300 Прийом бетону, монтаж монолітних 
плит, укладання блоку режим роботи 
з 8 до 17 год.

Бетоняр   1 600 робота на будівництві в межах міста, 
режим роботи з 8.00 до 17.00,  нараху-
вання оплати праці здійснюється від 
виробітку

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

Бляхар   1 700 робота на будівництві в межах міста, 
режим роботи з 8.00 до 17.00,  нараху-
вання оплати праці здійснюється від 
виробітку

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

Бухгалтер   1 200 знання податкової звітності, нараху-
вання заробітної плати

Бухгалтер (з дипло-
мом спеціаліста)

  1 200 нарахування заробітної плати, подача 
звітності, заключення договорів, 
додатково виконувати обов’язки офіс-
менеджера

Вантажник   1 615 навантаження сміттєвоза

Вантажник   1 094 навантаження та розвантаження гото-
вої продукції на автомобілі

Вантажник   1 100 робота на складі будівельних матеріа-
лів, режим роботи з 9 до 18 год.

Верстатник широкого 
профілю

  1 600 робота в цеху по виготовленню гото-
вої продукції целюлозно-паперового 
виробництва

Виконавець робіт   1 500 виконавець робіт по водопостачанню 
та каналізації, житлове будівництво

Вишивальник   1 100 робота у салоні рукоділля «Вишиті 
ідеї» по пр.Волі,42, машинна вишив-
ка, високий рівень якості вишивки, 
художні навички, відповідальність

Водій автотранспорт-
них засобів

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

Водій автотранспорт-
них засобів

  2 000 перевезення по Україні автомобілем 
ДАФ, Сканія

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 500 робота водія -експедитора по доставці 
товарів споживачу по м.Луцьку влас-
ним автомобілем. 

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 094 робота на автобусі «Богдан»

Водій автотранспорт-
них засобів

  2 000 робота на автомобілі «ЗІЛ» з вишкою, 
співбесіда по пр. Перемоги, 1, каб.428

Водій автотранспорт-
них засобів

  2 146 робота на автомобілі ГАЗ-53 або 
ГАЗ-3309, наявність посвідчення на 
водіння автомобілля з газобалонним 
обладнанням

Водій автотранспорт-
них засобів

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

Водій автотранспорт-
них засобів

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

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 500 робота на вантажному автомобілі 
«Урал»-тягач, знання технічних харак-
теристик автомобіля для поточного 
ремонту

Водій автотранспорт-
них засобів

  1 600 робота на вантажному автомобілі 
«DАF ХF95» (рефрежиратор), поїздки 
за кордон

Водій автотранспорт-
них засобів

  2 000 робота на вантажному автомобілі 
«Рено Преміум», виконання обов’язків 
експедитора

Водій навантажувача   1 500 робота на автонавантажувачі 5 т, по 
суміщенню виконання вантажних 
робіт, наявність посвідчення, графік 
роботи: доба через дві

Газорізальник   2 000 порізка металу газорізальними апара-
тами, режим роботи з 08 до17.30 год.

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

Геодезист   1 400 вміння працювати з 
тахеометром,знання програм 
«AUTOCAD, «GIS»

Головний фахівець з 
енергосистем

  1 094 Знання програмного забезпечення 
«Allplan», можливе застосування не-
повного робочого часу

Двірник   1 200 прибирання території підприємства

Дизайнер (художник-
конструктор)

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

Дизайнер (художник-
конструктор)

  1 900 розробка дизайну книг та їх верстка, 
робота за адресою вул. Привокзальна, 
12

Дизайнер (художник-
конструктор)

  1 094 створення дизайну поліграфічних 
виробів

Електрогазозварник   1 400 вміння варити на бору, виготовлення 
предметів церковного вжитку. Оплата 
праці відрядна 

Електрогазозварник   1 700 дугове електрозварювання труб

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

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

Електрогазозварник   1 700 знання слюсарних робіт

Електрогазозварник   1 400 режим роботи з 8 до 17 год., зварю-
вальні роботи на будівництві

Електрогазозварник   1 200 робота на об’єкті у Геріатричному 
пансіонаті

Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах

  4 000 зварювання будівельних металічних 
конструкцій, відрядна оплата праці, 
розряд 3,4,5

Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах

  2 000 зварювання залізних конструкцій, 
вміння читати креслення

Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах

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

Електромеханік з 
ліфтів

  1 100 обслуговування житлових будинків в 
районі 33 кварталу

Електромонтажник з 
кабельних мереж

  1 200 монтаж кабельних електромереж, про-
мислове будівництво режим роботи 
з 8 до 17

Електромонтажник з 
освітлення та освіт-
лювальних мереж

  1 094 монтаж освітлювальних мереж та 
систем, житлове будівництво

Електромонтажник з 
освітлення та освіт-
лювальних мереж

  1 200 монтаж освітлювальних мереж, 
житлове будівництво режим роботи 
з 8 до 17

Електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

  1 800 налагодження, ремонт обладнання з 
виробництва будівельних матеріалів

Електрослюсар 
(слюсар) черговий та 
з ремонту устатку-
вання

  1 300 проведення робіт пов’язаних з елек-
трикою

Закрійник   1 200 пошиття спецодягу, шкільних форм

Закрійник   1 400 розкрій трикотажних виробів

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

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

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

Інженер   1 500 інженер-зв’язківець, проектування та 
монтаж кабельних систем, володіння 
системами передачі інформації

Інженер з охорони 
праці

  1 232 контроль за дотриманням нормативів 
з охорони праці

Інженер з пожежної 
безпеки

  1 430 участь в тендерах, можливі відряджен-
ня по області

Інженер з проектно-
кошторисної роботи

  1 500 начальник кошторисно-договірного 
відділу. Знання АВК-5, досвід роботи у 
будівництві

Інженер-землевпо-
рядник

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

Інженер-землевпо-
рядник

  1 400 знання земельного законодавства

Інженер-проекту-
вальник (цивільне 
будівництво)

  1 095 проектування сантехнічної системи, 
можливе стажування на робочому 
місці, досвід роботи у сфері вентиля-
ції і опалення або водопостачання і 
каналізації,  попередньо телефонувати 
і звертатись до Семенюка Віктора 
Федоровича

Інженер-технолог   1 560 знання технології та устаткування зва-
рювальних робіт, інженерних програм, 
режим роботи з 8.30 до 18 год., бажано 
випускник КПІ

Касир торговельного 
залу

   962 бажання працювати, робота в 
м.Нововолинськ

Касир торговельного 
залу

  1 100 робота в супермаркеті «Вопак» (Київ-
ський майдан, 11, тел. 0508330834)

Кондуктор громад-
ського транспорту

  1 270 робота на маршрутному таксі №15

Контролер технічного 
стану автомототран-
спортних засобів 
(автотранспорт)

  2 000 контролер у відділ технічного конто-
лю, режим роботи з 8.30 до 17.30 год.

Контролер целю-
лозно-паперового 
виробництва

  1 400 проведення контролю якості готової 
продукції, робота у галузі виробни-
цтва картону та паперу

Кошторисник   1 500 заповнення кошторисної документа-
ції, досвід роботи в будівництві

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

Кравець   1 094 навички по ремонту одягу, робота на 
промислових  швейних машинках, 
попередньо телефонувати. Торговий 
центр «Караван»

Кухар   1 700 робота в ресторані «Княжий двір»

Кухар   1 094 робота у ресторані «Мелодія» по вул. 
Електроапаратна, 4, приготування 
перших, других, третіх страв, нести 
відповідальність за зберігання про-
дуктів харчування

Кухонний робітник   1 100 робота в прем’єр-кафе «Гільдія» по 
вул.Лесі Українки, 37

Листоноша (поштар)   1 162 доставка пошти, пенсій, товарів народ-
ного споживання

Лицювальник-пли-
точник

  2 000 ремонт їдальні на території цегельного 
заводу, оздоблювальні роботи, кладка 
керамічної плитки

Лицювальник-пли-
точник

  1 094 роботи по закінченню будівництва

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

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

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

Маляр   2 000 покраска транспортних засобів та їх 
складових (автобус, тролейбус), режим 
роботи з 08 до 16.30 год.

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

Маляр   1 094 роботи по завершенню будівництва, 
оплата праці відрядна

Манікюрник    547 вміння нарощувати нігті гелем, 
художній розпис, робота в перукарні 
«Кармен» за адресою: вул. Генерала 
Шухевича, 6, графік роботи: два дні 
робочі, два дні вихідні

Манікюрник   1 094 перукарня на пр.Молоді, 5Б

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

Машиніст екскава-
тора

  1 094 робота на екскаваторі «Fiat-Hitachi», 
наявність посвідчення тракториста

Машиніст екскава-
тора

  2 000 робота на екскаваторі ЕО-2621, про-
кладання зовнішніх трубопроводів, 
режим роботи з 08 до 17 год.

Машиніст крана 
(кранівник)

  1 500 робота на баштовому крані, наявність 
посвідчення

Машиніст крана авто-
мобільного

  1 990 керування автомобільним краном 
під час будівельних, монтажних, на-
вантажувально-розвантажувальних та 
ремонтно-будівельних робіт, технічне 
обслуговування крана, участь у плано-
вому запобіжному ремонті, перевіряє 
стан приладів безпеки й контролю

Машиніст крана авто-
мобільного

  1 094 наявність посвідчення, роботи з ван-
таження залізобетонник конструкцій

Машиніст крана авто-
мобільного

  1 200 ремонт доріг, будівництво будівель

Машиніст крана авто-
мобільного

  1 800 робота кранівника  на автомобілі 
«ЗІЛ», режими роботи: з 09 до 18 год.

Машиніст крана авто-
мобільного

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

Машиніст насосних 
установок

  1 500 обслуговування насосних установок 
промислової каналізації, по суміщен-
ню виконання слюсарно-ремонтних 
робіт, графік роботи: доба через дві

Менеджер (управи-
тель) з реклами

  1 094 виготовлення зовнішньої реклами, 
пошук клієнтів, робота з розширен-
ня ринків збуту рекламної подукції, 
режим роботи з 09 до 18 год.

Менеджер (управи-
тель) з реклами

  1 300 досвід з підготовки, створення та про-
ведення презентацій та тренінгів

Менеджер (управи-
тель) із збуту

  2 100 досвід роботи з купівлі-продажу 
металопрокату, режим роботи з 09 до 
18 год.
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24 травня 2012 Пізнай Польщу та Україну

Зала СтоліттяHala Stulecia
Останньою з тринадцяти на сьогодні польських пам’яток у Списку 

світової спадщини ЮНЕСКО є Зала Століття у Вроцлаві. Її було 
збудовано у 1911-1913 р.р. за проектом вроцлавського архітектора та 
радника у справах будівництва Макса Берґа.

Ostatnim z trzynastu polskich obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, jest Hala Stulecia we Wrocławiu. Zbudowana została w latach 

1911-1913 według projektu wrocławskiego architekta oraz radcy budowlane-
go Maksa Berga. 

Як на ті часи, проект Зали був революцій-
ним: уперше каркас такої великої споруди 
було зроблено не зі сталі, а з залізобетону. 
Це надало будинкові незвичних при таких 
розмірах легкості й гармонійності. Крім 
того, використання новаторського вирі-
шення зробило Залу найвідомішим дотепер 
прикладом вроцлавського модернізму.

На момент свого відкриття, Зала Століття 
мала залізобетонне перекриття найбільшого 
у світі розміру. Висота Зали сягає 42 м, а діа-
метр її купола – 67 м. Максимальна ширина 
внутрішнього приміщення Зали становить 
95 м, а площа ужиткових приміщень – 14 000 
кв.м. 57 виставкових приміщень Зали мо-
жуть помістити у собі близько 10 000 осіб. 
Проектуючи Залу, Макс Берґ наслідував 
архітектурну суворість і велич готики, рим-
ського Пантеону, храмів Айя Софія у Стам-
булі та Святого Петра у Римі. Варто зазна-
чити також, що таку величезну будівлю було 
зведено за 15 місяців і передано для вжитку 
на 6 тижнів раніше запланованого терміну.

Залу Століття зводили як виставковий 
павільйон. Її урочисте відкриття відбуло-
ся 20 травня 1913 р. і було пов’язане з від-
криттям вистави, присвяченої 100-річчю 
битви під Лейпціґом, у якій війська анти-
французької коаліції під проводом короля 
Пруссії Фрідріха Вільґельма ІІІ перемогли 
армію Наполеона. Виставку Століття, яка 
демонструвала історію та культуру Сілезії, 
у 1913 р. відкрив спадкоємець прусського 
трону принц Фрідріх Вільґельм. Учасника-
ми урочистості стали понад 5 000 осіб.

Виставкові функції Зала виконувала аж 
до ІІ світової війни – у ній організовували 
вистави та масові заходи, також і політич-
ні. Оскільки Вроцлав (Бреслау) знаходився 
тоді у складі Німецького Рейху, у Залі Сто-
ліття не раз відбувалися публічні виступи 
лідерів НСДАП, навіть Адольфа Гітлера.

Під час ІІ світової війни Зала Століття 
не зазнала великих ушкоджень. Нижня Сі-
лезія, після закінчення війни, стала части-
ною радянської Польщі. Тому назву Зала 
Століття, яка асоціювалася з прусською 
минувшиною регіону, було змінено на по-
літично коректну – Народна Зала. Зміна 
назви не змінила призначення Зали. Її про-
довжували використовувати у виставкових 
цілях. Найбільшим заходом у післявоєнній 
історії Зали стала виставка Віднайдених Зе-
мель. Вона мала на меті підкреслити зв’язок 
цих земель із Польщею та успіхи польської 
радянської влади у відбудові західних тери-
торій. Виставка Віднайдених Земель розпо-
чала свою діяльність 21 липня 1948 р. і три-
вала 100 днів. З нагоди цієї виставки перед 
будинком Зали було зведено Іглицю – стале-
ву конструкцію вагою 40 тонн і висотою 106 
м (у 1964 р. її було скорочено до 96 м).

Одним із заходів, які проходили спільно 
з виставкою Віднайдених Земель, був Світо-
вий конгрес інтелектуалів на захист миру, 
який відбувся 25-28 серпня 1948 р.. Його 
учасниками, окрім політичної верхівки ра-
дянської Польщі, були відомі у всьому світі 
діячі культури та науки: Пабло Пікассо, Ґи-
орґі Лукач, Фернан Леже, Ірен Жоліо-Кюрі, 
Джуліан Хакслі, Марія Донбровська, Зофія 
Налковська, Ярослав Івашкевич, Ілля Ерен-
бург. Вітальний лист до учасників конгресу 
надіслав Альберт Ейнштейн. Багато пред-
ставників світової інтелектуальної еліти, 
однак, дуже швидко залишили конгрес, вра-
жені його комуністичною риторикою.

У часи ПНР у Залі також відбувалися чис-
ленні менш масштабні виставки, концерти, 
спортивні заходи. У 1963 р., наприклад, у 
ній пройшов ХІІІ Чемпіонат Європи з чоло-
вічого баскетболу. Діяв тут також найбіль-
ший у Вроцлаві кінотеатр. Значних праць з 
реконструкції чи реставрації Зали до 1989 р.
не проводилося. Винятком стало усунен-
ня гітлерівської символіки та підключення 
центрального опалення. Південну частину 
виставкових просторів біля Зали було пере-
дано Вроцлавському зоопаркові.

У 2006 р. Залу було внесено до Списку 
світової спадщини ЮНЕСКО під її пер-
винною назвою – Зала Століття. Відтоді ця 
назва стала загальновживаною.

Нині Зала Століття лишається популяр-
ним місцем організації виставок, конферен-
цій, культурних, спортивних, ділових, полі-
тичних і релігійних заходів. З 1996 р. у ній 
відбуваються спектаклі Вроцлавської опери. 
31 травня 1997 р. Залу відвідав Папа Іоанн 
Павло ІІ. У рамах євхаристичного конгресу 
він відслужив там екуменічну молитву.

Останнім великим заходом, який при-
ймала Зала, став Європейський конгрес 
культури (8-11 вересня 2011 р.) – головний 
пункт Культурної програми головування 
Польщі у Раді Європейського Союзу.

Projekt Hali, jak na tamte czasy, był rewolu-
cyjny. Po raz pierwszy w budownictwie, zamiast 
konstrukcji stalowej w tak wielkiej budowie, 
wykorzystano konstrukcję z żelbetu. Nadało to 
budynkowi,  przy takich rozmiarach, niezwy-
kłej lekkości i harmonii. Oprócz tego, wyko-
rzystanie takiego nowatorskiego rozwiązania, 
uczyniło z Hali najsłynniejszy do dziś przykład 
wrocławskiego modernizmu.

Na moment swego otwarcia Hala Stulecia 
posiadała żelbetowe przykrycie o największej 
rozpiętości na świecie. Wysokość Hali sięga 42 
m, a średnica wieńczącej ją kopuły wynosi 67 
m. Maksymalna szerokość wnętrza Hali – to 
95 m, a dostępna powierzchnia – 14 000 m². 
We wszystkich 57 wystawienniczych pomiesz-
czeniach Hali, jednorazowo może się zmieścić 
około 10 000 osób. Projektując Halę Maks Berg 
nawiązywał do architektonicznej srogości i po-
wagi gotyku, Panteonu w Rzymie, kościołów 
Hagia Sophia w Stambule i Świętego Piotra w 
Rzymie. Warto podkreślić fakt, iż tak ogromną 
budowę wzniesiono w ciągu 15 miesięcy i od-
dano do eksploatacji 6 tygodni przed wyzna-
czonym terminem.

Hala Stulecia budowana była jako pawilon 
wystawowy. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 20 
maja 1913 r. i było połączone z otwarciem wy-
stawy upamiętniającej setną rocznicę bitwy pod 
Lipskiem, gdzie wojska koalicji antyfrancuskiej 
pod przewodnictwem króla Prus Fryderyka 
Wilhelma III, pokonały wojska Napoleona. 
Wystawę Stulecia, na której zaprezentowano 
historię i kulturę Śląska, w 1913 r., otworzył 
następca tronu pruskiego książę Fryderyk Wil-
helm. Uczestniczyło w niej ponad 5 000 gości.

Funkcje wystawowe Hala pełniła aż do II 
wojny światowej – organizowano w niej wy-
stawy oraz imprezy masowe, w tym politycz-
ne. Ponieważ Wrocław (Breslau) znajdował się 
wtedy w granicach Rzeszy Niemieckiej, nie raz 
odbywały się w Hali Stulecia publiczne wystą-
pienia funkcjonariuszy NSDAP, w tym Adolfa 
Hitlera.

II wojnę światową Hala Stulecia przetrwa-
ła bez większych uszkodzeń. Dolny Śląsk po 
zakończeniu wojny stał się częścią Polski Lu-
dowej, kojarzoną z pruską przeszłością kraju. 
Nazwę Hala Stulecia zamieniono na popraw-
nie polityczną – Halę Ludową. Nie zmieniono 
jednak przeznaczenia Hali. Nadal aktywnie była 
wykorzystywana do celów wystawienniczych. 
Największym przedsięwzięciem w powojennej 
historii Hali, była Wystawa Ziem Odzyskanych. 
Miała ona na celu podkreślenie więzi tych ziem 
z Polską oraz sukcesy władzy socjalistycznej w 
odbudowie terytoriów zachodnich. Wystawa 
Ziem Odzyskanych rozpoczęła działalność 21 
lipca 1948 r. i trwała 100 dni. Z tej okazji  przed 
budynkiem Hali, postawiono  Iglicę – stalową 
konstrukcję o wadze 40 ton i o wysokości 106 
m, skróconą w 1964 r. do 96 m.

Jedną z imprez towarzyszących Wystawie 
Ziem Odzyskanych był Światowy Kongres 
Intelektualistów w Obronie Pokoju, który od-
był się w dniach 25-28 sierpnia 1948 r. Jego 
uczestnikami, oprócz politycznej wierchuszki 

Polski Ludowej, byli znani na całym świecie 
artyści i naukowcy: Pablo Picasso, György 
Lukács, Fernand Léger, Irène Joliet Curie, Ju-
lian Huxley, Maria Dąbrowska, Zofi a Nałkow-
ska, Jarosław Iwaszkiewicz, Ilja Erenburg. List 
wspierający Kongres przysłał Albert Einstein. 
Przerażone komunistyczną retoryką Kongre-
su, światowe sławy szybko jednak opuściły to 
zgromadzenie.

W czasach PRL w Hali odbywały się także 
liczne mniejsze wystawy, koncerty, imprezy 
sportowe (w 1963 r. odbyły się XIII Mistrzo-
stwa Europy w koszykówce mężczyzn). Dzia-
łało tutaj także największe we Wrocławiu kino. 
Do 1989 roku nie podejmowano  prac zwią-
zanych z większą rekonstrukcją czy renowacją 
Hali. Wyjątkiem stało się pozbycie  hitlerow-
skiej symboliki oraz zainstalowanie central-
nego ogrzewania. Południową część terenów 
wystawowych dookoła Hali przekazano  Ogro-
dowi Zoologicznemu.

W 2006 r. Hala została wpisana na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO pod swo-
ją pierwotną nazwą – Hala Stulecia. Od tego 
czasu ta nazwa wróciła do codziennego użytku.

Dzisiaj Hala Stulecia pozostaje popularnym 
miejscem organizacji wystaw, konferencji, im-
prez kulturalnych, sportowych, biznesowych, 
politycznych i religijnych. Od 1996 r. organizo-
wane są w niej przedstawienia Opery Wrocław-
skiej. 31 maja 1997 r. Halę odwiedził papież Jan 
Paweł II, a w ramach kongresu eucharystyczne-
go, poprowadził modlitwę ekumeniczną.

Ostatnim wielkim wydarzeniem, stał się Eu-
ropejski Kongres Kultury (8-11 września 2011 
r.) – najważniejszy punkt Programu Kultural-
nego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Euro-
pejskiej.

Наталія КАТРЕНЧІКОВАNatalija KATRENCIKOVA


