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Інтерв’ю з Генеральним 
Консулом Республіки Польща в 
Луцьку Томашем Яніком

У краєзнавця Григорія 
Гуртового ми поцікавилися, чим є 
Різдво у його житті.

… Енциклопедичний словник 
Брокгауза і Ефрона назвав Еву 
Фелінську з дому Вендорфів 
однією з видатних жінок XIX 
століття.

Вони ростуть під 
електроопорами, на трасах 
газопроводів, у балках та на 
інших малопродуктивних землях.

… Адам Войніч душею 
прикипів до старожитнього 
Луцька. Він став одним з його 
біографів, активним громадським 
діячем …

Магія Різдва

Різдво – свято радості

Волинська Скеля

Новорічні ліси

Лікар з душею 
краєзнавця

Magia Świąt Bożego Nar-
odzenia

Boże Narodzenie – 
święto radości

Wołyńska Skała

Noworoczne lasy

Lekarz z duszą kra-
joznawcy

Rozmowa z Konsulem Gener-
alnym Rzeczypospolitej w Łucku 
Tomaszem Janikiem

Z krajoznawcą Hryhorijem Hur-
towym rozmawialiśmy o tym, czym 
jest Boże Narodzenie w jego życiu.

… Encyklopedyczny Słownik  
Brokhausa i Efrona wymienił Ewę 
Felińską z Wendorffów jako jedną z 
wybitnych kobiet XIX wieku.

Rosną one pod liniami elektry-
cznymi, na trasie rurociągu, w  
wąwozach i innych mało produk-
cyjnych obszarach.

… Adam Wojnicz zakochał się 
w starożytnym Łucku. Stał się on 
jednym z jego biografów, aktywnym 
działaczem społecznym …

Найбільше 
свято зі свят – 
народження

Початок усього живого – це на-
родження. Усі ми починали свій 
земний шлях у стражданнях, пла-
чучи, але протягом довгих років 
мандрування чудесним світом 
чомусь рідко задумуємося над му-
ками, постійно прагнемо добра, 
радості, веселощів. Наші найсвіт-
ліші спогади пов’язані зі щасли-
вими миттєвостями, а плани на 
майбутнє – це неодмінно поба-
жання здоров’я, благополуччя, 
щастя…

Нині триває підготовка усіх 
християн до, мабуть, найбільшої 
радісної події – Різдва Христово-
го. Ісус народився і ознаменував 
народження нової ери, у якій ми 
з Вами живемо. Народження ма-
лого дитятка – це символ великої 
надії. Надії на те, що ця дитина 
неодмінно буде щасливою, здо-
ровою, успішною. Народження 
Спасителя – це надія на те, що усі 
ми будемо спасенні, а, отже, щас-
ливими, здоровими, успішними. 
Кожний новонароджений про-
ходить важке випробування, яке 
складається із багатьох життєвих 
іспитів. Спочатку вони видають-
ся такими легкими – перше слово, 
перший крок. Проте, не склав-

ши успішно цих екзаменів, годі 
подолати складніші, які можуть 
зробити кожне дитя справжньою 
Людиною.

У дитинстві, мабуть, кожен із 
нас дивувався, коли на великі 
християнські свята наші бабуся 
чи дідусь говорили: «Дякувати 
Богу, діждалися свята. Дай, Боже, 
у здоров’ї наступних свят діжда-
ти». Подібні слова промовляли чи 
не в кожній хаті, в кожній сім’ї. 
Попри свою простоту ці слова 
стали традиційними. Це – неви-
димий зв’язок, який тримаємо із 
багатьма поколіннями наших ро-
дичів і земляків.

Очікування Різдва – це очіку-
вання дива, надія на народжен-
ня нового, кращого світу. Кожне 
пережите Різдво змінює нас. Ми 
по-іншому сприймаємо цей світ, 
ближніх, себе самих і при цьому 
змінюємося. Хочеться вірити, що 
змінюємося на краще, і світла сто-
рона нашого єства переважатиме 
темну. У дні очікування великого 
свята хочеться побажати одно-
го – дай, Боже, усім нам у здоров’ї 
дочекатися Різдва! Христос наро-
джується! Славімо Його!
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Wesołyh Świąt!

Największe 
święto ze świąt – 

Narodzenie

Szczęśliwego 
Nowego Roku!

Początkiem wszystkiego żywe-
go jest Narodzenie. Wszyscy za-
czynaliśmy swoją drogę na ziemi 
od narodzin, płacząc, ale w ciągu 
długich lat wędrowania po świecie 
rzadko zastanawiamy się nad tym. 
Nasze najbardziej jaskrawe wspo-
mnienia są związane ze szczęśli-
wymi chwilami, a w planach na 
przyszłość koniecznie są zdrowie, 
pomyślność, szczęście.

W tej chwili trwa przygotowa-
nie wszystkich chrześcijan do naj-
bardziej radosnego wydarzenia 
– Bożego Narodzenia. Jezus uro-
dził się i zapoczątkował nową erę, 
w której obecnie wspólnie żyjemy. 
Urodzenie małego Dzieciątka jest 
symbolem dużej nadziei. Przyjście 
na świat Zbawiciela jest nadzieją 
na to, że wszyscy zostaniemy zba-
wieni, a więc będziemy szczęśli-
wymi, zdrowymi i spełnionymi. 
Każdego noworodka czeka ciężka 
próba, na którą składa się wiele 
życiowych egzaminów. Najpierw 
wydaje się, że są one stosunkowo 
łatwe – pierwsze słowo czy pierw-
szy krok. Jednak bez pomyślnego 
przejścia tych egzaminów trudno 
jest podołać tym bardziej skom-
plikowanym, poprzez które każ-

de dziecko staje się prawdziwym 
Człowiekiem.

Chyba każdy z nas w dzieciń-
stwie słyszał kiedy w czas Bożego 
Narodzenia  babcia czy dziadek 
mówili: «Dzięki Bogu, doczeka-
liśmy się świąt. Daj nam Boże w 
zdrowiu doczekać  następnych 
świąt». Podobne słowa wygłaszano 
prawie w każdym domu, w każdej 
rodzinie. Słowa te stały się trady-
cją. Są niewidzialną nicią, która 
łączy nas z wieloma pokoleniami 
naszych krewnych i rodaków.

Oczekiwanie na Boże Narodze-
nie jest oczekiwaniem cudu - na-
dziei na narodzenie nowego, lep-
szego świata. Każdego roku Boże 
Narodzenie zmienia nas. W inny 
sposób postrzegamy świat, bli-
skich, sami siebie i przy tym cią-
gle się zmieniamy. Chce się wie-
rzyć, że zmieniamy się na lepsze i 
jasna strona naszej natury będzie 
przezwyciężała tę ciemną. W dniu 
oczekiwania Wielkiego Święta 
chcemy życzyć jednego – Daj nam 
Boże wszystkim w zdrowiu docze-
kać kolejnego Bożego Narodze-
nia! Chrystus się rodzi! Chwalmy 
Go!
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З моменту призначення Хенрика Мушинского прима-
сом цей титул повернувся до гнєзненської єпископської 
столиці, з якою він пов'язаний історично. Відтепер титул 
примаса Польщі носитимуть наступні гнєзненські архіє-
пископи. 

Примас Польщі з 19 грудня отримав також почесну першість 
серед єпископів та членство в Постійній Раді Єпископату.

Попередній примас кардинал Юзеф Глемп був призначений 
архієпископом варшавським і гнєзненським митрополитом піс-
ля смерті Примаса Тисячоліття –  кардинала Стефана Вишин-
ського.

З Різдвом Христовим!

Шановні Пані та Панове!
Період Різдвяних та Новорічних Свят, 

які надходять, традиційно є часом поба-
жань та підведення підсумків. З останніх 
12 місяців напевно залишаться у нашій 
пам’яті як добрі спогади, так і негатив-
ний досвід. Ми разом з мешканцями 
Волині боролися з наслідками світової 
економічної кризи та приймали надзви-
чайні виклики, пов’язані з вибухом епі-
демії грипу. У таких складних моментах 
Польща підтвердила добрі взаємини зі 
східним сусідом, негайно направляючи в 
Україну гуманітарну допомогу. 

Однак слід відмітити, що рік, який 
минає, приніс також і багато позитив-
них подій. Насамперед, набула чинності 
Угода про місцевий прикордонний рух 
між Польщею та Україною. Генеральне 
Консульство Республіки Польща в Луць-
ку успішно запровадило нову систему, 
завдяки чому кілька тисяч осіб з прикор-
донних районів отримали спеціальний 
документ, який полегшує регулярні по-
їздки на польську сторону. Окрім того, 

у цілому Консульському Окрузі відбуло-
ся багато культурних, наукових та про-
моційних заходів, пов’язаних, зокрема, 
з відзначанням 70-ої річниці початку ІІ 
світової війни та Року Юліуша Словаць-
кого. Проведено також ряд позитивних 
змін у функціонуванні самого диплома-
тичного представництва. Консульство 
переїхало до нового офісу по вулиці 
Дубнівській, 22 б, що значно покращи-
ло умови роботи та комфорт обслугову-
вання відвідувачів. У результаті значно 
зменшився час очікування на оформлен-
ня візи. 

Згадані досягнення дозволяють з 
оптимізмом дивитися у майбутнє. Тому 
й бажаю Вам, читачам Волинського Мо-
нітора, щоб ці Різдвяні Свята пройшли у 
винятковій родинній атмосфері. Нехай 
Новий 2010 Рік принесе нам усім міцне 
здоров’я, усілякі гаразди та сприяє успі-
ху, як в особистому, так і професійному 
житті.  

Генеральний Консул РП в Луцьку
Томаш Янік

Szanowni Państwo,
Okres zbliżających się Świąt Bożego Na-

rodzenia oraz Nowego Roku jest tradycyjnie 
już czasem życzeń i podsumowań. Z ostat-
nich 12 miesięcy na pewno pozostaną nam 
w pamięci zarówno dobre wspomnienia jak 
i doświadczenia negatywne. Razem z miesz-
kańcami Wołynia przeżywaliśmy zmagania 
ze skutkami światowego kryzysu gospodar-
czego oraz nadzwyczajne wyzwania zwią-
zane z wybuchem epidemii grypy. W tych 
trudnych momentach Polska potwierdziła 
dobre relacje ze wschodnim sąsiadem, na-
tychmiast kierując na Ukrainę pomoc hu-
manitarną.     

Warto jednak podkreślić, że rok, który 
mija przyniósł też wiele korzystnych wy-
darzeń. Przede wszystkim weszła w życie 
umowa o Małym Ruchu Granicznym po-
między Polską i Ukrainą. Konsulat Gene-
ralny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku 
skutecznie wdrożył nowy system dzięki cze-
mu kilka tysięcy osób z terenów przygra-
nicznych otrzymało specjalny dokument, 
ułatwiający regularne wyjazdy na stronę 

polską. Ponadto w całym Okręgu Konsular-
nym odbyło się wiele imprez kulturalnych, 
naukowych i promocyjnych, związanych 
miedzy innymi z obchodami 70 rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej oraz Roku Ju-
liusza Słowackiego. Dokonano również sze-
regu korzystnych zmian w funkcjonowaniu 
samej placówki. Konsulat przeprowadził się 
do nowej siedziby przy ulicy Dubniwskiej 
22, co w znaczący sposób poprawiło wa-
runki pracy i komfort obsługi petentów. W 
efekcie istotnie zmniejszył się czas oczeki-
wania na uzyskanie wizy. 

Wspomniane dokonania pozwalają z 
optymizmem patrzeć w przyszłość. Życzę 
zatem Państwu, czytelnikom Monitora 
Wołyńskiego, aby te Święta Bożego Naro-
dzenia upłynęły w wyjątkowej i rodzin-
nej atmosferze.  Niech Nowy Rok 2010 
przyniesie nam wszystkim dużo zdrowia i 
wszelkiej pomyślności oraz sprzyja rozwo-
jowi tak w sferze osobistej jak i zawodowej. 

Konsul Generalny RP w Łucku
Tomasz Janik

Наш 
передплатний 
індекс: 49053

Дорогі Брати і Сестри!
З нагоди світлого празника Різдва Господнього,

коли Всемогутній Бог, повністю довіряючись опіці людей,
явив себе світові в малій беззахисній дитині,

прийміть мої найщиріші побажання радості з Божої слави,
добра, яке плине з Його благодаті,

миру, що наповнює всіх, хто з любов’ю чекав на Його появу,
і безмежного уповання на Господню милість,

яка надає сенсу і довершеності людському життю.

Христос рождається!
Єпископ Маркіян Трофим’як,

Ординарій Луцької дієцезії Римсько-Католицької Церкви

A, b, c, d...  
Wigilia Bożego Narodzenia

Drodzy Bracia i Siostry!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

kiedy powierzając się człowiekowi całkowicie
Bóg Wszechmogący objawił się światu w małym bezbronnym dziecku,

proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia
radości z chwały Bożej, dobra płynącego z Jego łaski,

pokoju, co napełnia wszystkich, którzy umiłowali Jego przyjście,
i bezgranicznego zaufania Bożej miłości,

która napełnia najgłębszym sensem ludzkie życie.

Chrystus się rodzi!
Biskup Markijan Trofimiak,

Ordynariusz diecezji Łuckiej

Wiara jest wciąż żywa w ser-
cach ludzi – pomyślał ksiądz na 
widok tłumu, który wypełnił 
kościół. To robotnicy najbied-
niejszej dzielnicy Rio de Janeiro 
przyszli na pasterkę. Ksiądz był 
zadowolony. Właśnie uroczy-
ście podchodził do głównego 
ołtarza, kiedy usłyszał, jak ktoś 
mówi:

– A, b, c, d...
Mówiło to chyba dziecko, ale 

powaga chwili została naruszona. 
Rozdrażnieni ludzie odwracali 
głowy. Lecz głos nie zamilkł:

– A, b, c, d...
Ksiądz uznał, że musi na-

tychmiast coś z tym zrobić, 
bo zebrani w kościele powinni 
się modlić w spokoju. Odszedł 
od ołtarza, podszedł do ławki, 
skąd dochodziły te pozbawione 
sensu dźwięki i zobaczył dzie-
ciaka w łachmanach, który z 
zamkniętymi oczami powtarzał 
w kółko:

– A, b, c, d...
– Przestań! – rozkazał ksiądz.

Chłopak, jakby wyrwany z 
transu, rozejrzał się wokół prze-
rażony. Jego twarz pokryła się 
rumieńcem wstydu.

– Co ty wyprawiasz? Nie wi-
dzisz, że zakłócasz nam modły?

Dzieciak spuścił głowę, z jego 
oczu popłynęły łzy.

– Gdzie jest twoja matka? – 
zapytał z naciskiem ksiądz. Chło-
pak spuścił głowę i odpowiedział:

– Przepraszam księdza, ale 
nie nauczono mnie modlitw. 
Wychowała mnie ulica, nie 
mam ojca ani matki, w dzień 
Bożego Narodzenia poczułem, 
że chcę porozmawiać z Bogiem. 
Ale nie znam języka, który On 
rozumie, dlatego wymawiam li-
tery, które znam. Myślałem, że 
tam, w niebie, On będzie mógł 
tak poukładać te litery, by wy-
szły z nich słowa i zdania takie, 
jakie Jemu się spodobają. Chło-
piec wstał.

– Pójdę sobie – powiedział. 
– Nie chcę dłużej przeszkadzać 
ludziom, którzy wiedzą, jak roz-

mawia się z Bogiem.
– Chodź ze mną – odrzekł 

ksiądz.
Wziął chłopaka za rękę i przy-

prowadził do ołtarza. Po czym 
zwrócił się do wiernych:

– Tej nocy, zanim zacznie się 
msza, zmówimy specjalną mod-
litwę. Pozwolimy Bogu, by sam 
ułożył to, co chciałby usłyszeć. 
Każda litera naszej modlitwy 
odpowiadać będzie takiej chwili 
mijającego roku, w której udało 
się nam spełnić dobry uczynek, 
lub takiej, w której odważnie 
walczyliśmy o nasze marzenia, 
lub takiej, w której jednoczyliśmy 
się z Nim myślą, bez słów. Popro-
simy Boga, by uporządkował lite-
ry naszego życia. I by stworzył z 
nich słowa i zdania, które się Mu 
spodobają.

Ksiądz zamknął oczy i zaczął 
recytować alfabet, chwilę później 
cały kościół powtarzał zgodnie:

–A, b, c, d...
(Tłumaczyła Barbara Stępień, WPROST, 

27.12.1998)

А, б, в, г…  
Ніч перед Різдвом

Віра все ще живе в серцях 
людей, – подумав ксьондз, поба-
чивши натовп, який переповнив 
костел. Це робітники найбідні-
шого району Ріо-де-Жанейро 
прийшли на службу. Ксьондз був 
задоволений. Він саме урочисто 
підходив до головного вівтаря, 
коли почув, як хтось промовляє:

– А, б, в, г…
Хоч це явно говорила дитина, 

та урочистий момент було пору-
шено. Люди невдоволено огля-
далися, але голос не вмовкав:

– А, б, в, г…
Ксьондз вирішив, що це 

неподобство слід одразу при-
пинити , бо ті, що зібралися в 
костелі, мають право спокійно 
помолитися. Отож він відійшов 
від вівтаря, наблизився до лав-
ки, звідки долітали ці позбавле-
ні сенсу звуки, і побачив дитину 
в лахмітті, що з заплющеними 
очима раз у раз повторювала: 

– А, б, в, г…
– Припини! – наказав ксьондз.
Хлопчик, ніби вирваний з 

трансу, вражено оглянувся на-
вколо. На його обличчі просту-
пив сором’язливий рум’янець.

– Що ти виробляєш? Чи не 
бачиш, що заважаєш нам моли-
тися?

Дитина опустила голову, на її 
очах виступили сльози.

– Де твоя мати? – запитав, 
карбуючи кожне слово, ксьондз. 
Хлопчик схилив голову і відповів:

– Пробачте, але мене не на-
вчили молитися. Я бездомний, 
не маю ні батька, ні матері, в день 
народження Ісуса відчув, що слід 
поговорити з Господом. Та не 
знаю мови, яку Він розуміє, тому 
називаю ті букви, які знаю. Ду-
маю, що там, на небі, Він зможе 
їх скласти так, щоб з них вийшли 
слова і фрази, які Йому сподоба-
ються, – хлопець підвівся.

– Піду собі, – сказав. – Не хочу 
більше заважати людям, які зна-
ють, як розмовляти з Богом.

– Іди зі мною, – промовив ксьондз.
Узяв хлопчика за руку і під-

вів до вівтаря. Після чого звер-

нувся до вірян:
– Цього вечора до початку 

служби прочитаємо окрему мо-
литву. Дамо можливість Богу 
самому скласти те, що Він хотів 
би почути. Нехай кожна бук-
ва нашої молитви розповість 
про таку хвилю минулого року, 
коли ми вчинили добро, чи таку, 
коли ми відважно боролися за 
здійснення наших мрій, чи таку, 
коли без слів єдналися з Ним 
думкою. Попросимо Господа 
впорядкувати літери нашого 
життя. І створити з них слова і 
речення, які Йому довподоби.

Ксьондз прикрив повіки і 
почав називати літери алфавіту, 
і за мить усі, як один, у костелі 
повторювали слідом за ним:

– А, б, в, г…

(На жаль, не віднайшовши оригіналу 
цього твору Пауло Коельйо, я звер-
нувся до його польського перекладу. 
Сподіваюсь, що в переддень Різдва 
автор не заперечуватиме, що за жур-
налом «WPROST» від 27.12.1998 я пе-
реповім цю історію українським чита-

чам – Семен І.)

Kardynał Józef Glemp kończył 28-letnią 
posługę urzędującego prymasa Polski.

Podpisano dekret o uznaniu heroiczności 
cnót Jana Pawła II

Emerytowany metropolita warszawski w piątek 18 grudnia skoń-
czył 80 lat i - zgodnie z decyzją papieża Benedykta XVI przestał być 
prymasem. Od soboty 19 grudnia prymasem, a zarazem arcybisku-
pem gnieźnieńskim jest abp. Henryk Muszyński.

Od momentu przejęcia przez niego funkcji prymasowskiej, tytuł 
powrócił do gnieźnieńskiej stolicy biskupiej, z którą jest historycznie 
związany i tytuł prymasa Polski będą nosić kolejni arcybiskupi gnieź-
nieńscy. 

Od soboty prymasowi Polski przysługują także honorowe pierw-
szeństwo wśród biskupów oraz członkostwo w Radzie Stałej Episko-
patu.

Dotychczasowy prymas, kard. Józef Glemp arcybiskupem metro-
politą warszawskim i gnieźnieńskim został mianowany po śmierci 
Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego.

Завершився 28-річний період правління 
примаса Польщі кардинала Юзефа 
Глемпа.

Підписано декрет про визнання 
героїчних чеснот Івана Павла II

Варшавський митрополит у п'ятницю 18 грудня відсвят-
кував своє 80-річчя і, згідно з рішенням папи Бенедикта XVI, 
перестав бути примасом. З 19 грудня примасом Польщі і одно-
часно гнєзненським архієпископом став архієпископ Хенрик 
Мушинскі. 

tvn24.pl

Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana 
Pawła II, zamykający zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjne-
go oraz dekret o męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki, co osta-
tecznie kończy cały proces i umożliwi podanie daty wyniesienia 
kapelana Solidarności na ołtarze. 

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się w czerwcu 2005 
roku, niespełna trzy miesiące po jego śmierci. Było to absolutnym 
rekordem w najnowszej historii Kościoła.

Wydanie dekretu o heroiczności cnót papieża zamyka najistot-
niejsze i najtrudniejsze postępowanie kanoniczne, które mimo 
ogromu zebranej dokumentacji przebiegało sprawnie i bez więk-
szych kłopotów.

Бенедикт XVI підписав декрет про визнання героїчних 
чеснот Івана Павла II, який завершив основну частину беа-
тифікаційного процесу, а також декрет про мучеництво свя-
щеника Єжи Попєлушки, що остаточно завершить процес і  
дозволить назвати дату прилучення  до лику святих капелана 
Солідарності. 

Беатифікаційний процес Івана Павла ІІ розпочався в черв-
ні 2005-го року, через три місяці після його смерті, ставши ре-
кордним беатифікаційним процесом у новітній історії Костелу.

Видання декрету про героїчні чесноти Папи Римського Івана 
Павла ІІ закриває найважливіше і найважче канонічне розслі-
дування, яке, незважаючи на велику кількість зібраної докумен-
тації, відбувалося без особливих проблем.

wiadomosci.onet.pl
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Magia Świąt Bożego 
Narodzenia

Monitor Wołyński – Panie 
Konsulu, jak to było w dzieciń-
stwie? Czym dla Pana jest Boże 
Narodzenie?

Tomasz Janik – Chyba nie 
będę w tym oryginalny, że Święta 
Bożego Narodzenia jednak były 
najbardziej magiczne i niezwykłe 
jak byliśmy dziećmi. Gdy wypa-
trywaliśmy tej pierwszej gwiazd-
ki, by można było wreszcie usiąść 
do stołu i zacząć jeść te wszystkie 
smakołyki, które mama z babcią 
przygotowywały. I oczywiście po 
Wigilii z wypiekami zawsze się 
szło gdzieś i oczekiwało na Miko-
łaja, który przychodził z workiem 
prezentów. To było niezwykłe 
doznanie i pamięta się do dzisiaj, 
że przychodził Święty z nieba i 
rozdawał te podarki. Później jak 
byłem dorosły to już święta tego 
wymiaru magiczności nie miały.

MW – Czy Mikołajem był 
ktoś z rodziny?

– Tak.
MW – Pan go poznawał?
– Nie, nigdy nie poznałem. By-

łem tak przejęty i sparaliżowany, 
że jak mnie odpytywał Mikołaj, to 
ja się zaczynałem jąkać ze strachu.

MW – Czy Pan kolędował w 
dzieciństwie?

– Tak, bo myśmy w domu 
śpiewali kolędy przy stole z ro-
dzicami, z dziadkami. To jeden z 
elementów tradycji.

MW – Człowiek wyrósł, ma 
już własną rodzinę… Jak się 
świętuje u Pana w rodzinie?

– Oczywiście staramy się z 
żoną być razem z dziećmi. Ze 
względu na moje funkcje teraz 
nie zawsze jest możliwe, żebyśmy 
świętowali w szerszym gronie. 
Staram się, by dla moich synów 
to też były jakieś osobliwe święta, 
tylko że są na tyle mali, że jeszcze 
tego tak nie odbierają.

MW – A czy Pan będzie się 
przebierał za Mikołaja przy wrę-
czeniu prezentów, chociażby dla 
tego starszego?

– Nie, jeszcze by się wystraszył.
MW – Jaka jest Pana ulubio-

na kolęda?
– Pamiętam, że najlepiej mi 

wychodziło śpiewanie kolędy 
“Dzisiaj w Betlejem”. Ale najbar-
dziej lubię słuchać kolędy “Wśród 
nocnej ciszy”. Ona jest bardzo na-
strojowa.

MW – Czy w rodzinie Pana 
dekoruje się choinkę?

– Oczywiście, choinka jest 
niezbędnym elementem każdych 
świąt. Choinkę zawsze przynosił 
do domu tato. Teraz ja wykonuję 
ten przyjemny obowiązek. Wybie-
ram choinkę na targu, przynoszę 
ją, osadzam, podlewam i ubieram. 
Dzieci jeszcze są za małe, małżon-
ka opiekuje się nimi albo przygo-
towuje jakieś specjały.

MW – Czy w ogóle jest znana 
u Pana w rodzinie taka potrawa 
jak kutia?

– Ja pochodzę z Małopolski 
a kutia w Małopolsce nie istnie-
je, więc ona na stole wigilijnym 
gościć może u tych rodzin, gdzie 
są mieszane małżeństwa. Tak się 
składa, że moja rodzina jest tro-
chę mieszaną, bo mama pochodzi 
ze wschodu, ojciec jest rodowitym 
małopolaninem, więc ta kutia w 
jakiejś tam formie pojawiała się 
czasem na moim stole. Ale nie jest 
to tradycja. Teraz kutii raczej nie 
ma na moim stole.

MW – Czy zawsze jest 12 dań 
na świątecznym stole?

– Tak, staramy się dopełnić 
tej tradycji – 12 różnych potraw i 
zawsze jedno nakrycie jest puste, 
czeka na jakiegoś zbłąkanego wę-
drowca. Opłatek oczywiście jest 
na stole a wśród potraw koniecz-
nie jest karp, barszcz z uszkami, 
grzyby, kapusta.

MW – Czy się przydarzyło 
kiedyś, że jakiś zabłąkany wę-
drowiec przyszedł?

– Nie, jakoś do mojego domu 
nie trafił.

MW – Panie Konsulu, Boże 
Narodzenie jest czasem dzielenia 
się prezentami. Czy Pan przygo-
tował jakieś prezenty dla swojej 
rodziny? Co Pan podaruje rodzi-
nie? Czy jest jakaś tradycja?

– Tak, jest tradycja obdarowywa-
nia się prezentami. To jest chyba coś, 
na co każdy czeka, niezależnie, czy 
ma lat pięć, czy ma osiemdziesiąt. 
Jest czymś miłym otrzymywać pre-
zenty, ale również miło jest dawać 
komuś prezenty. Ja jestem od paru 
lat oryginalny, bo przywożę różne 
prezenty z Ukrainy a więc rzeczy, 
których w Polsce się nie kupi. Bo 
mimo, że żyjemy w świecie zglobali-
zowanym, to są pewne rzeczy, które 
są inne. Na przykład na Ukrainie jest 
bardzo duży asortyment słodyczy. 
Właśnie wczoraj dokonałem takich 
zakupów, będą więc ciekawe słodkie 
prezenty. Nie staram się robić jakichś 

wielkich i drogich prezentów. Raczej 
kupuję drobne upominki i cieka-
wostki: coś do domu, coś dla kuchni, 
czy zabawki dla dzieci. Syn mój jest 
obecnie na etapie zafascynowania 
kolejką więc pewnie dostanie jakiś 
nowy wagonik.

MW – Na jaki prezent ocze-
kuje Pan tak prywatnie ?

– Napisałem taki list do Mi-
kołaja i chyba już go namówiłem 
na to, że chcę dostać dobry aparat 
fotograficzny. Jeżdżąc po Ukrainie 
łapię się na tym, że jest bardzo wie-
le miłych fantastycznych miejsc, 
krajobrazów, pomników i nie 
mogę niestety ich zabrać ze sobą, 
utrwalić ich, bo jakoś zapominam 
o aparacie fotograficznym. Mam 
nadzieję, że jak Mikołaj mi go teraz 
przyniesie, to będę go nosił na szyi 
przy każdym wyjeździe i jak kiedyś 
wrócę z Ukrainy, to będę potem 
mógł sobie te zdjęcia pooglądać. 

MW – Podejrzewam, że Mi-
kołaj będzie taki szczodry, że 
spełni Pana prośbę. Panie Kon-
sulu a teraz jako Konsul Gene-
ralny Rzeczypospolitej w Łucku 
jaki Pan chciałby dostać prezent?

– Myślę, że prezent to jest coś, 
co się dostaje i odbiera jednorazo-
wo. Natomiast w przyszłym roku 
życzyłbym sobie może nie prezen-
tu, ale pewnego procesu, pewnego 
trwania tutaj tego procesu zbliżania 
się naszych narodów, lepszego po-
znawania się. Będą ku temu okazje. 
Na przykład 90. rocznica podpi-
sania sojuszu Petlura-Piłsudski w 
kwietniu 2010 roku. Myślę, że są 
to rzeczy mało znane w Polsce i na 
Ukrainie. Chciałbym, żeby trwał ten 
proces poznawania swojej historii i 
poznawania w tej historii dobrych 
momentów, byśmy nie przeżywali 
tylko i wyłącznie tego co w przeszło-
ści było trudne i tragiczne. Żeby te 
trudne sprawy nie przesłoniły na-
szych dzisiejszych relacji, gdyż zależy 
nam wszystkim na tym, by budować 
lepszą przyszłość, oczywiście nie za-
pominając o przeszłości.

MW – Dziękuję, Panie Kon-
sulu. Wesołych Świąt!

– Ja także dziękuję za rozmo-
wę i proszę przekazać wszystkim 
czytelnikom gazety “Monitor Wo-
łyński” moje najlepsze życzenia 
szczęśliwego Nowego Roku, spo-
kojnych Świąt Bożego Narodze-
nia, zdrowia, pomyślności i speł-
nienia marzeń.

Не знаю як вам, а от мені до-
водилось в дитинстві писати 
листи. Не подругам, не рідним 
з далеких країн, а самому свя-
тому Миколаю. І я свято вірила 
в те, що Він мій лист отримає 
та принесе під подушку все, 
що було перераховане у моєму 
списку «побажань».

Нині святого Миколая, ко-
трий справді існував і був єпис-
копом Мири, ототожнюють із 
російським Дідом Морозом, 
американським Санта Клаусом, 
хоча ці персонажі вигадані. У 
різних країнах ця постать ста-
ла праобразом міфічної особи 
з такими іменами як Міколай, 
Міклаш, Йолупукі, Сейнт Ніко-
лаус, Сантаклос, Фадер Крісмас, 
Пер Ноель, Сінтер Клаас.

Проте, як би його не назива-
ли, вшановують святого Мико-
лая до сьогодні. В українських 
сім'ях діти найбільше чекають 
таємничу ніч з 18 на 19 грудня. 
Саме тоді святий Миколай при-
носить чемним діткам подарун-
ки – солодощі, іграшки, манда-

рини. Діти шукають подарунки 
під подушкою, а буває так, що й 
підстерігають святого Миколая, 
щоб «піймати його на гарячому». 
В західній Україні встановила-
ся традиція писати напередодні 
свята лист до святого Миколая. У 
ньому діти перераховують усі хо-
роші та погані вчинки, які вони 
зробили протягом року. Звичай-
но, пишуть про те, що вони хоті-
ли б отримати, іноді цей список 
стає надто довгим. А згодом цей 
лист надсилають у «Канцелярію 
святого Миколая». Найбільше 
діти бояться отримати різочку 
під подушку, яка свідчить про те, 
що дитина була неслухняною і 
подарунка не заслужила.

У Польщі свято Миколая за 
давньою традицією відзначають 
6 грудня. «Миколайки» прохо-
дять по-різному. Діти вранці шу-
кають під подушкою подарунки, 
якщо ж їх там немає – вони не 
втрачають надії, адже є ще при-
наймні три місця, де вони мо-
жуть знаходитись. Якщо не під 
подушкою, тоді у чобітку біля 

дверей, тому що святий Мико-
лай такий заклопотаний, що іно-
ді не має часу покласти подарун-
ки кожному під подушку. Або ж 
свої солодощі вони шукають у 
шкарпетці, котру вішають на ко-
мині або на дверній ручці. Сту-
денти у Польщі святкують день 
святого Миколая дуже весело. 
Молодь збирається у академіках 
(студентських гуртожитках) та 
імпрезує цілу ніч, буцімто чека-
ючи на прихід святого Миколая. 
Самі ж одягаються у костюми та 
дарують один одному невеличкі 
подарунки.

Пам'ятаю, що у листі Ми-
колаю не хотілося писати про 
погані вчинки, щоб його не за-
смучувати. Тепер день святого 
Миколая моя родина святкує 
двічі на рік – за українською та 
польською традицією. І мені не 
набридає отримувати двічі по-
дарунки від святого. Мабуть, 
поводжуся я чемно, якщо він не 
забуває приходити до мене двічі.

Катерина МАЗУРЕЦЬ

А ви написали листа 
Миколаю?

Święta już prawie stoją na progu. Robimy swoje roczne bilanse, ale tak przy 
tych bilansach nachodzą nas wspomnienia z dzieciństwa. O tym rozmawiali-

śmy z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej w Łucku Tomaszem Janikiem.

Магія Різдва
Різдвяні свята вже на порозі. Ми підбиваємо підсумки року, але з тими 

підсумками приходять до нас спогади з дитинства. Про це ми виріши-
ли поспілкуватися з Генеральним Консулом Республіки Польща в Луцьку 
Томашем Яніком.

„Волинський монітор” – 
Пане Консуле, як це було в ди-
тинстві? Чим для Вас є Різдво?

Томаш Янік – Мабуть, я не 
буду оригінальним в тому, що 
Різдвяні свята все ж були най-
більш магічними та незвичайни-
ми, коли ми були дітьми. Коли 
ми чекали тієї першої зірки, щоб 
можна було врешті сісти до сто-
лу і почати їсти всі ті ласощі, які 
готували мама з бабусею. І, зви-
чайно, після святої вечері завжди 
десь йшли із ласощами й очіку-
вали на Миколая, який приходив 
з мішком подарунків. Це була 
надзвичайна подія. До сьогодні 
пам'ятаю, що приходив Святий з 
неба і роздавав ті подарунки. Піз-
ніше, як став дорослим, свята вже 
такої магічності не мали.

ВМ – Чи Миколаєм був 
хтось із родини?

– Так.
ВМ – Ви його впізнавали?
– Ні, я його ніколи не впіз-

навав. Я так переймався і був 
такий приголомшений та вра-
жений, що як у мене Святий 
Миколай щось питав, то я по-
чинав запинатися зі страху.

ВМ – Ви колядували в ди-
тинстві?

– Так, тому що ми вдома спі-
вали колядки за столом з бать-
ками, з дідусем та бабусею. Це 
один з елементів традиції.

ВМ – Людина виросла, має 
вже власну сім'ю... Як святку-
єте у Вашій сім'ї?

– Звичайно, ми з дружи-
ною стараємося бути разом з 
дітьми. З огляду на мою ро-
боту, зараз не завжди можемо 
святкувати в ширшому колі. 
Стараюся, щоб для моїх синів 
свята також були особливими, 
але вони настільки малі, що ще 
цього так не сприймають.

ВМ – А чи переодягатиме-
теся у Миколая, коли будете 
робити подарунки, хоча б для 
старшого сина?

– Ні, ще перелякається.
ВМ – Яка колядкаВаша 

улюблена?
– Пам'ятаю, що найкраще 

мені вдавалося проспівати ко-
лядку “Сьогодні у Віфлеємі”, 
але найбільше я люблю слухати 
колядку “Серед нічної тиші”. 
Вона створює піднесений на-
стрій.

ВМ – Чи у Вашій сім'ї при-
крашають ялинку?

– Звичайно, ялинка є необ-

хідним елементом кожних свят. 
Ялинку завжди приносив до-
дому тато. Зараз цей приємний 
обов'язок виконую я. Я виби-
раю ялинку на ринку, прино-
шу її, встановлюю, підливаю і 
прикрашаю. Діти ще дуже малі, 
дружина доглядає за ними або 
готує щось смачненьке.

ВМ – Чи взагалі відома-
Вашій родині така страва, як 
кутя?

– Я родом з Малопольщі, а 
кутя в Малопольщі не існує, 
вона може бути на святковому 
столі хіба що у мішаних сім'ях. 
Так сталося, що моя родина-
трохи мішана, бо мама похо-
дить зі сходу, батько з корінної 
малопольської родини, отже 
кутя інодіз'являлася на моєму 
столі, але це не є традицією. За-
раз куті на моєму столі немає.

ВМ – Чи завжди маєте 12 
страв на святковому столі?

– Так, ми стараємося до-
тримуватися цієї традиції – 12 
різних страв і завжди ще одне 
місце за столом чекає якогось 
мандрівника, що заблукав. На 
столі, звичайно, є оплаток, а се-
ред страв обов'язково є короп, 
борщ з вушками, гриби, капус-
та.

ВМ – Чи трапилося колись 
таке, що до Вас заблукав той 
мандрівник?

– Ні, якось до мого дому не 
потрапив.

ВМ – Пане Консуле, у різд-
вяні дні всі дарують одне одно-
му подарунки. Чи Ви підготу-
вали якісь подарунки для своєї 
сім'ї? Що Ви подаруєте своїй 
сім'ї? Чи існує якась традиція?

– Так, традиція дарування 
подарунків існує. Це, мабуть, 
щось, чого кожен очікує, неза-
лежно від того, чи має п'ять ро-
ків, чи вісімдесят. Дуже приєм-
но отримувати подарунки, але 
також приємно їх комусь дару-
вати. Я кілька останніх років є 
оригінальним, бо привожу різні 
подарунки з України – речі, яких 
у Польщі не купиш. Адже, не-
зважаючи на те, що ми живемо у 
глобалізованому світі, деякі речі 
є іншими. Наприклад, в Україні 
дуже великий асортимент соло-
дощів. Вчора я зробив саме такі 
покупки, отже будуть цікаві со-
лодкі подарунки. Я не стараюся 
робити якихось великих і до-
рогих дарунків, переважно ку-
пую невеличкі сувеніри і цікаві 

дрібнички: щось для дому, щось 
для кухні, іграшки для дітей. 
Мій син саме захоплюється за-
лізницею, тому точно отримає 
якийсь новий вагончик.

ВМ – На який подарунок 
Ви особисто очікуєте?

– Я написав такий лист до 
Миколая і, мабуть, уже вмо-
вив його, що хочу отримати 
добрий фотоапарат. Коли їж-
джу Україною, ловлю себе на 
тому, що є дуже багато милих, 
фантастичних місць, краєви-
дів, пам'ятників, і я не можу, 
на жаль, їх забрати із собою, 
затримати ці миті, тому що за-
буваю про фотоапарат. Я маю 
надію, що як Миколай мені 
його цього разу принесе, то я 
носитиму його на шиї під час 
кожного виїзду і зможу потім 
ці фотографії переглянути, як 
повернуся з України.

ВМ – Підозрюю, що Ми-
колай буде щедрим і виконає 
Ваше побажання. Пане Кон-
суле, а зараз як Генеральний 
Консул Республіки Польща в 
Луцьку –який подарунок Ви 
хотіли б отримати?

– На мою думку, подарунком 
є щось таке, що отримуєш один 
раз. Натомість, у наступному 
році я побажав би собі, може, не 
подарунка, а певного процесу, 
певного розвитку тут, процесу 
зближення наших народів, про-
цесу кращого пізнання. Переду-
мови для цього будуть, напри-
клад, 90-та річниця підписання 
союзу Петлюра-Пілсудський у 
квітні 2010-го року. Я думаю, 
що ці подіїмаловідомі в Польщі 
і Україні. Я хотів би, щоб три-
вав цей процес пізнання своєї 
історії і пізнання в цій історії 
добрих моментів, щоб ми не пе-
реживали того, що у минулому 
було важким і трагічним. Щоб 
ці важкі питання не зашкодили 
нашим сьогоднішнім стосун-
кам, оскільки ми всі зацікавле-
ні у тому, щоб будувати краще 
майбутнє, звичайно, не забува-
ючи про минуле.

ВМ – Дякую, Пане Консуле. 
Веселих свят!

– Я також дякую за розмову 
і прошу передати усім читачам 
газети “Волинський монітор” 
мої найкращі побажання щас-
ливого Нового року, радісних 
Різдвяних свят, здоров'я, благо-
получчя і здійснення мрій.

MWMW

A ty napisałeś list 
do Mikołaja?

Nie wiem jak Państwo, a ja w 
dzieciństwie pisałam listy. Nie 
koleżankom, nie krewnym w da-
lekich krajach, a samemu święte-
mu Mikołajowi. I ufałam, że on te 
listy otrzymuje i koniecznie do-
starczy mi pod poduszkę wszyst-
ko, co wyliczałam na mojej „liście 
życzeń”.

Obecnie Świętego Mikołaja, 
który rzeczywiście istniał i był bi-
skupem Mirry, utożsamiają albo 
z rosyjskim Dziadkiem Mrozem 
albo z amerykańskim Santą, cho-
ciaż te postacie są wymyślone. W 
różnych krajach ta postać stała się 
podstawą mitów o takich bohate-
rach jak Mikołaj, Mikłasz, Jolupu-
ki, Sejnt Nikolaus, Santaklos, Fader 
Krismas, Per Noel, Sinter Klaas.

Niezależnie od tego, jak go na-
zywano, Św. Mikołaja czci się do 
dziś. W rodzinach ukraińskich 
dzieci najbardziej oczekują na ta-
jemniczą noc z 18 na 19 grudnia. 
Akurat wtedy święty Mikołaj przy-
nosi dla grzecznych dzieci prezenty 
– słodycze, zabawki, mandarynki. 

Dzieci szperają pod poduszkami 
i bywa tak, że czyhają na Mikoła-
ja, aby przyłapać go na gorącym 
uczynku. Na Ukrainie Zachodniej 
utrwaliła się tradycja pisania listu 
do świętego Mikołaja w przeddzień 
jego święta. W tym liście dzieci 
wyliczają wszystkie swoje dobre i 
złe czyny zrobione w ciągu roku i 
oczywiście piszą o tym, czego by ży-
czyły sobie w prezencie. Czasem ta 
lista zbyt się wydłuża. A później list 
jest wysłany do „kancelarii święte-
go Mikołaja”. Dzieci najbardziej się 
boją znaleźć pod poduszką rózgę, 
bo to by świadczyło o tym, że dzie-
cko nie było grzeczne i na prezent 
nie zasługuje.

Zgodnie z dawną tradycją, w 
Polsce Dzień Świętego Mikołaja 
obchodzono 6 grudnia. Mikołajki 
są świętowane różnie. Dzieci rano 
szukają pod poduszką prezentów. 
Jeśli niczego tam nie ma, nie tra-
cą one nadziei, bo są jeszcze trzy 
miejsca, gdzie te prezenty mogą 
się chować. Jeśli nie pod poduszką, 
to być może w buciku koło drzwi, 

ponieważ Św. Mikołaj ma tyle 
spraw w głowie, że czasem nie zdą-
ża położyć prezent każdemu pod 
poduszkę. Słodyczy można jeszcze 
poszukać w skarpecie wywieszonej 
tuż nad kominkiem lub na rączce 
od drzwi. Studenci w Polsce ob-
chodzą święto Św.  Mikołaja bar-
dzo radośnie. Młodzież zbiera się 
w akademikach i przez całą noc 
ma imprezę, w ten sposób ocze-
kując na przybycie Świętego. Sama 
przebiera się w kostiumy i daje so-
bie nawzajem małe upominki.

Przypominam sobie, że nigdy 
w liście do Mikołaja nie chciałam 
wspominać o złych uczynkach, 
żeby Święty  się nie zasmucał. Te-
raz moja rodzina obchodzi Dzień 
Świętego Mikołaja dwa razy do 
roku – zgodnie z tradycją ukraińską 
i polską. I wcale mi to nie przeszka-
dza, bo na Mikołaja otrzymuję po-
dwójne prezenty. Prawdopodobnie 
zachowuję się bardzo grzecznie, 
skoro Święty nie zapomina przyjść 
do mnie aż dwa razy.

Kateryna MAZUREC
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– Czy wspo-
minano o Bo-
żym Narodzeniu 
chociażby mod-
litwą?

– Wówczas 
traciło się nawet 
uczucia do krew-
nych. Tak abrdzo 
głód wycieńczał, 
tak bardzo bu-
czało w głowie: 
„Jeść, jeść, chce 
się jeść”. Czło-
wiek traci wów-
czas wszystko, co 
jest świętym.

– Kiedy po 
raz pierwszy po tych wszystkich trudnych życiowych 
chwilach, pomyślał Pan: „Dziś jest Boże Narodzenie. 
To mój dom, to mój stół, na stole stoją dania bożona-
rodzeniowe”?

– Kiedy się ożeniłem i my z żoną w 1950 roku po raz 
pierwszy razem świętowaliśmy. To święto było dla nas 
wielką radością. I w czasach radzieckich Boże Narodzenie 
świętowaliśmy. Przychodziłem do szkoły, pracowałem, ale 
w domu zawsze mieliśmy wszystkie świąteczne łakocie.

– Jakie Boże Narodzenie pozostało Panu w pamię-
ci na całe życie?

– Takie Boże Narodzenie miałem jak urodził się 
syn i cieszyliśmy się z żoną, że mamy wielkie święto.

– Czego chciałby Pan życzyć naszym czytelnikom 
w przededniu świąt bożonarodzeniowych?

– Dla każdego narodu Boże Narodzenie jest dniem 
radości, dniem, w którym człowiek wie, że urodził się 
Zbawiciel. I modlimy się do niego: „Jezu, ratuj mnie, 
oczyść moją duszę, bądź w moim sercu – zawsze, 
wszędzie, w każdej chwili”.

З Різдвом Христовим!

Волинська Скеля
У різдвяні дні Товариство польської культури на Волині імені Еви Фелін-
ської має подвійне свято – 26 грудня минає 216-та річниця від дня наро-
дження патронки товариства. Інтерес до цієї постаті зростає ще й тому, що 
у жовтні 2009 син Еви Фелінської Зигмунт був зарахований до лику святих.

Повага до людей –  
найбільша її чеснота 

Ева Фелінська народилася у 
1793 році у селі Узнога на терито-
рії сучасної Білорусі, де провела 
дитячі та юнацькі роки. Походила 
з родини Вендорфів, предки яких 
носили прізвище Вєжба (Верба). 
Батько помер, коли Еві було 4 роки, 
і їй довелося довгий час жити у 
родичів. У неповних 18 років ви-
йшла заміж і переїхала на Волинь. 
З чоловіком Герардом Фелінським 
мали шестеро дітей. Ева викону-
вала обов'язки дружини та матері, 
окрім того, брала активну участь у 
громадському житті. Належала до 
тих, хто вважав за честь ставитися 
з повагою до своїх підданих та слуг, 
допомагаючи їм в усьому. 

Після смерті чоловіка у 1833 
році, Ева Фелінська переїхала з ді-
тьми до Кременця, ставши актив-
ним членом створеного Шимоном 
Конарським підпільного „Союзу 
польського народу”. Ева Фелінська 
відповідала за листування Конар-
ського з мережею підпілля, вела ко-
респонденцію французькою мовою. 
Вона втілила у життя ідею Шимона 
Конарського про створення „Жіно-
чого товариства” в організації, скла-
ла його статут, заснувала у Кременці 
школу для дівчаток з бідних родин, 
вчителями у якій працювали син 
і дочка Фелінської і вона особисто 
теж навчала дітей читати. 

У підпільній організації Фе-
лінська мала псевдонім „Скеля” 
(Skała) і підтвердила його, коли її 
арештували. На допитах, які від-
бувалися у Києві та Вільні, ніко-
го не видала, переконуючи слід-
чих, що організація не займалася 
злочинною діяльністю. У 1839 
році її вислали „на вечное жи-
тельство” до Сибіру – у Березов 
Тобольської губернії. Завдяки 
клопотанням друзів, Фелінська 
переїхала до Саратова, де її мо-
гли відвідати діти, вихованням 
яких у той час займалися родичі 
та друзі. У 1844 році їй дозво-
лили повернутися у Воютин, де 
вона жила до 1859 року.

Жіночий погляд на епоху
Ще в засланні у 40-х роках ХІХ 

століття розпочала літературну 
діяльність. Першу спробу переда-
ти свої враження та роздуми у лі-
тературній формі зробила у стат-
ті „Думки”, яка була опублікована 
у „Петербурзькому тижневику” 
і отримала схвальні відгуки пу-
бліцистів та літературних крити-
ків того часу. До найвідоміших її 
книг, видані у Вільні у 1853 році 
„Спогади про подорож у Сибір, 
перебування у Березові та Са-
ратові” та у 1860 „Спогади жит-
тя”. Окрім того, Ева Фелінська 
– авторка побутових повістей та 
оповідань „Герсилія”, „Пан депу-
тат”, „Племінниця та тітка”, „По-
милка”. Твори Фелінської, у яких 
вона проявила яскравий талант 
етнографа, вважаються цінним 
джерелом для вивчення історії 
Волині, Литви та Білорусі. 

Волинська сучасність  
Фелінської

Про Еву Фелінську в історії 
Волині, на жаль, існує небагато 
відомостей, але ті, що є, свідчать 
про її скромність та доброту.

– Про неї ви ніде не знайде-
те маленького слова негативу, – 
розповідає краєзнавець Григорій 
Гуртовий, який уже протягом 
багатьох років по крупинках 
збирає інформацію про Еву Фе-
лінську та її родину. – І зараз у 
Воютині про Фелінських гово-
рять як про великіх предків, тих, 
хто оберігав це село. 

У Торчинському народному 
історичному музеї краєзнавець зі-
брав свідчення про життя Фелін-
ської на Волині. Тут зберігаються 
записи допитів Еви Фелінської, 
фотографії, копії та виписки з ен-

циклопедій кінця ХІХ століття про 
Фелінських. Є навіть скриня Еви 
Фелінської, яку вона привезла із са-
мого Сибіру, де відбувала заслання. 

Відомо, що Ева Фелінська вря-
тувала Шимона Конарського – 
польського мислителя, учасника 
повстання 1830-1831 років, одного 
із засновників організації „Молода 
Польща”. Про те, що йому загро-
жує арешт, Фелінська дізналася, 
коли російські жандарми уже їхали 
за ним. Їй вдалося на власному екі-
пажі вивезти Конарського спочат-
ку до Луцька, а потім у село Лісове 
(нині – Маневицький район), де він 
деякий час переховувався.

На жаль, останки Фелінської 
не знайшли спокою на Волинській 
землі. Фелінська останні роки жит-
тя провела у Воютині, але похована 
була у селі Скірче, де знаходився 
костел та кладовище. За словами 
Григорія Гуртового, у ХХ столітті її 
гробниця у селі Скірче була пере-
творена на погріб, а останки самої 
Фелінської з неї викинуті.

Григорій Гуртовий, який пише 
книгу про Воютин і значну увагу 
приділяє в ній Еві Фелінській та 
її синові Зигмунту, розповів, що 
прізвище Фелінських з'явилося у 
його житті десь наприкінці 70-х – 
початку 80-х років. 

– Почув від білорусів, що у 
селі Узнога, є музей мешканки 
Воютина. Після того посилав за-
пити у Білорусь, у Литву, звідти 
присилали книги Еви Фелін-
ської. У них вона описувала своє 
дитинство, навчання у школі, 
напевно, мала чи медичні нави-
ки, чи медичну освіту, тому що у 
описах йдеться про те, що вона 
допомагала своїм підданим у лі-
куванні, толерантно ставилася 
до людей. Ева Фелінська знала 
кілька європейських мов. Енци-
клопедичний словник Брокгауза 
і Ефрона назвав Еву Фелінську з 
дому Вендорфів однією з видат-
них жінок XIX століття.

До Різдва зали-
шалося кілька 
днів. Торчин ві-
тав нас першим 
снігом та перед-
чуттям зустрічі 
з гарною люди-
ною, про яку не 
раз чули багато 
доброго. На по-
розі Торчинсько-
го народного іс-
торичного музею 
нас привітав його 
господар – істо-

рик, краєзнавець, журналіст, автор краєзнавчих книг 
та публікацій Григорій Гуртовий. У 1947 році в по-
шуках хліба приїхав він на Волинь зі сходу України, 
але доля розпорядилася так, що назавжди поєднав з 
нашим краєм своє життя. Ця приємна інтелігентна 
людина виконує місію дослідника та охоронця во-
линської історії. У Григорія Гуртового, який пережив 
Голодомор 1932-1933 років, голод 1946-1947 років, 
німецькі концтабори та період радянських репресій, 
ми поцікавилися, чим є Різдво у його житті.
– Я народився у християнській родині і у нас Різдво 
завжди було великим святом, святом радості. Ми, бу-
дучи дітьми, не усвідомлювали, що це народився Спа-
ситель, але вчили віршики, розповідали про Різдво, 
колядували для діда. А дід наш був нащадком козака – 
полковника козацької паланки. Він такий крутовусий 
був, пишався, що його шанують. Ми, малі діти, прино-
сили йому дарунки, потім отримували від нього.
– Які це були роки? І де Ви тоді жили?

– У селі Корніївка Запорізької області. Я був зо-
всім малим. Це було ще до Голодомору.
– Яким було Різдво у роки Голодомору?
– Тоді панувало велике горе. У нас забрали все, 
що в хаті їстівне було. У мене померла сестрич-
ка, бабуся, дідусь – той самий козак Карпо, одно-
класники мої померли. Лиха було багато. А потім 
довелося старцювати – ходили на Донбас: в одній 
хаті щось дадуть, в іншій – нацькують собак.
– Але чи згадували про Різдво хоча б молитвою?
– У той час втрачалося навіть почуття до рідних. 
Настільки голод виснажував, настільки гуділо в 
голові: „Їсти, їсти, хочеться їсти”. Людина втра-
чає тоді все святе.
– Коли вперше після всіх страхіть, які довелося пе-
режити, Ви зрозуміли: „Сьогодні ж Різдво. Оце мій 
дім, оце мій стіл, на столі стоїть різдвяна вечеря”?
– Коли я одружився і ми з дружиною у 1950 році 
вперше разом святкували. Це свято було для нас 
великою радістю. І в радянський час ми Різдво 
святкували. Я приходив у школу, працював, але 
вдома завжди були усі різдвяні ласощі.
– Яким було найсвітліше Різдво, яке 
запам'яталося Вам на все життя?
– Таке Різдво було тоді, коли народився син і ми 
з дружиною раділи, що у нас велике свято.
– Що побажаєте нашим читачам напередодні 
різдвяних свят?
– Для кожного народу Різдво – день радості, день, 
коли людина відчуває, що народжується Спаси-
тель. І ми молимося до Нього: „Ісусе, порятуй 
мене, очисти душу мою, будь у моєму серці. За-
вжди, в усьому, кожної миті”.

Розмовляла Наталя ДЕНИСЮК

Різдво – свято радості

Наталя ДЕНИСЮК

P.S.: Є щось магічне в тому, 
що, як і Ева Фелінська, до-
слідник її життя Григорій 
Гуртовий, народився 26 груд-
ня. Колектив редакції газети 
„Волинський монітор” щиро 
вітає ювіляра і зичить бага-
то сил, здоров'я та натхнен-
ня ще не один рік розкривати 
нам таємниці історії Волині.

Do Bożego Narodzenia pozostawało kilka dni. Torczyn 
przywitał nas pierwszym śniegiem i przeczuciem spotka-
nia z ciekawym człowiekiem, o którym nie raz słyszeliśmy 
dużo dobrego. Przy wejściu do Torczyńskiego Muzeum Hi-
storycznego czekał na nas jego gospodarz – historyk, kra-
joznawca, dziennikarz oraz autor krajoznawczych książek 
i publikacji Hryhorij Hurtowyj. W 1947 roku przyjechał tu 
w poszukiwaniu chleba ze wschodu Ukrainy. Los chciał, 
żeby przez całe późniejsze życie mieszkał na Wołyniu. Ten 
sympatyczny i inteligentny człowiek pełni ważną misję – 
jest badaczem i obrońcą wołyńskiej historii. Z Hryhorijem 
Hurtowym, który przeżył Hołodomor 1932-1933, głód w 
latach 1946-1947, niemieckie obozy koncentracyjne i okres 
radzieckich represji, rozmawialiśmy o tym, czym jest Boże 
Narodzenie w jego życiu.

– Urodziłem się w chrześcijańskiej rodzinie i dla nas Boże 
Narodzenie zawsze było wielkim świętem, świętem radości. 
Będąc dziećmi nie uświadamialiśmy sobie jeszce, że to uro-
dził się Zbawiciel. Pamietam, że uczyliśmy się wierszyków, 
opowiadaliśmy o świetach i śpiewalismy kolędy dla dziadka. 
Dziadek nasz był potomkiem kozaka – pułkownika koza-
ckiej pałanki. Miał takie duże wąsy i cieszył się powszechnym 
uznaniem. My, małe dzieci, przynosiliśmy mu prezenty a po-
tem dostawałyśmy prezenty od niego.

– Jakie to były lata? I gdzie Pan wówczas mieszkał?
– We wsi Kornijiwka obwodu zaporoskiego. Byłem 

jeszcze małym dzieckiem. To było jeszcze przed Wiel-
kim Głodem.

– Jakie było Boże Narodzenie w latach “Hołodomoru”?
– Wówczas panowała duża bieda. Odebrano nam 

wszystko, co mogliśmy zjeść. Umarli moja siostrzyczka, 
babcia, dziadek – ten sam kozak Karpo, koledzy z mojej 
klasy też umarli. Biedy mieliśmy dużo. Później musiałem 
żebrać – chodziliśmy na Donbas: w jednej chacie coś da-
dzą, w innej – poszczują psami. Rozmawiała Natalia DENYSIUK

Wołyńska Skała
Święta Bożego Narodzenia dla Stowarzyszenia Kultury Polskiej na Wołyniu 
imienia Ewy Felińskiej są w tym roku szczególne  – 26 grudnia mija 216. 
rocznica urodzin patronki Stowarzyszenia. Zainteresowanie tą postacią 
jest jeszcze większe ze względu na to, że w październiku 2009 roku syn Ewy 
Felińskiej Zygmunt Feliński został ogłoszony świętym.

Szacunek do ludzi największą cnotą
Ewa Felińska urodziła się w 

1793 roku we wsi Uznoha na te-
renie dzisiejszej Białorusi, gdzie 
upłynęły jej dziecięce i młodzień-
cze lata. Pochodziła z rodziny Wen-
dorffów, których przodkowie nosili 
nazwisko Wierzba. Ojciec umarł, 
kiedy Ewa miała 4 lata, i przez dłu-
gi czas mieszkała ona u krewnych. 
Nie mając jeszcze 18 lat wyszła za 
mąż i przeprowadziła się na Wo-
łyń. Z mężem Gerardem Felińskim 
mieli sześcioro dzieci. Ewa pełniła 
obowiązki żony i matki, oprócz 
tego aktywnie uczestniczyła w ży-
ciu społecznym. Należała do grona 
osób, które poczytywały za świętą 
powinność odnosić się z szacun-
kiem do swoich poddanych i sług 
pomagając im w róznych sprawach.  

Po śmierci męża w 1833 roku 
Ewa Felińska wyjechała z dziećmi 
do Krzemieńca, zostając aktywną 
członkinią zorganizowanej przez 
Szymona Konarskiego podziemnej 
organizacji „Stowarzyszenia Ludu 
Polskiego”. Ewa Felińska była oso-
bą odpowiedzialną za prowadze-
nie korespondencji Konarskiego 
z podziemiem. Udało się jej także 
zrealizować ideę Szymona Ko-
narskiego o założeniu organizacji 
„Stowarzyszenia Kobiet” [była min. 
autorką jej statutu]. Felińska zało-
żyła również w Krzemieńcu szkołę 
dla dziewczynek z biednych rodzin, 
w której jako nauczyciele pracowa-
li jej syn i córka i gdzie także ona 
sama uczyła dzieci czytać.

W podziemnej organizacji Feliń-
ska nosiła pseudonim „Skała”, które-
go zasadność potwierdziła nawet w 
areszcie. Na odbywających się w Ki-
jowie i Wilnie przesłuchaniach nie 
zdradziła nikogo, przekonując śled-
czych, że organizacja nie zajmowa-
ła się działalnością przestępczą. W 
1839 roku Felińska otrzymała wyrok 
dożywotniego zesłania na Syberię – 
do Berezowa w tobolskiej gubernii. 
Dzięki pomocy przyjaciół Felińskiej 
udało się przeprowadzić do Sarato-
wa, gdzie mogły ją odwiedzić dzie-
ci, którymi wówczas zajmowali się 
krewni i przyjaciele. W 1844 roku 
wróciła do Wojutyna, gdzie miesz-
kała do 1859 roku.

Pogląd kobiety na epokę
Jeszcze na zesłaniu w 40-tych la-

tach XIX wieku zaczęła działalność 
literacką. Po raz pierwszy spróbo-
wała przekazać swoje wrażenia i 

rozważania w artykule p.t. „Myśli”, 
wydrukowanym w „Tygodniku Pe-
tersburskim”, za który dostała przy-
chylne oceny ówczesnych publicy-
stów i krytyków literackich. Wśród 
najbardziej znanych  jej utworów 
są wydane w Wilnie w 1853 roku 
„Wspomnienia z podróży do Sybe-
rii, pobytu w Berezowie i Saratowie” 
oraz w 1860 „Pamiętniki z życia”. 
Oprócz tego Ewa Felińska jest au-
torka powieści i opowiadań oby-
czajowych „Hersylia”, „Pan deputat”, 
„Siostrzenica i ciotka” oraz „Pomył-
ka”. Utwory Felińskiej, w których au-
torka zademonstrowała talent etno-
grafa uznawane są za cenne źródło 
historii Wołynia, Litwy i Białorusi. 
Wołyńska współczesność Felińskiej

W literaturze poświeconej hi-
storii Wołynia nie znajdziemy 
niestety wielu wzmianek o Ewie  
Felińskiej ale te, które są, świadczą 
o jej skromności i dobroci.

–Nigdzie nie znajdziecie o niej 
żadnego negatywnego wspomnienia 
– opowiada krajoznawca Hryhorij 
Hurtowyj od wielu lat zbierający in-
formacje o Ewie Felińskiej i jej rodzi-
nie. – Do dziś w Wojutynie mówią o 
Felińskich jak o wielkich przodkach, 
którzy tę wieś ochraniali. 

W Torczynskim muzeum histo-
rycznym krajoznawca zebrał infor-
macje o życiu Felińskiej na Wołyniu. 
Są tu nagrania przesłuchań Ewy Fe-
lińskiej, zdjęcia, kopie i notatki z en-
cyklopedii końca XIX wieku o Feliń-
skich. Jest nawet skrzynia należąca 
kiedyś do Ewy Felińskiej, którą ona 
przywiozła z  zesłania na Syberię. 

Są informacje świadczące o tym, 
że Ewa Felińska uratowała Szymona 
Konarskiego – polskiego myśliciela, 
uczestnika powstania w latach 1830-
1831, współzałożyciela organizacji 
„Młoda Polska”. O tym, że grozi mu 
areszt, Felińska dowiedziała się w chwi-
li, gdy rosyjscy żandarmi już po niego 
jechali. Udało się jej wywieźć Konar-
skiego najpierw do Łucka, a później do 
wsi Lisowe (obecnie – rejon maniewi-
cki obwodu wołyńskiego), gdzie przez 
pewien czas Konarski się ukrywał. 

Niestety zwłoki Felińskiej nie zna-
lazły spokoju na ziemi wołyńskiej. 
Ewa Felińska w ostatnich latach życia 
mieszkała w Wojutynie, ale pochowa-
na została we wsi Skircze, gdzie znaj-
dował się kościół i cmentarz. Hryhorij 
Hurtowyj opowiada, że w XX wieku 
jej grobowiec we wsi Skircze został 
przekształcony na piwnicę, a zwłoki 

samej Felińskiej z zostały wyrzucone.
Hryhorij Hurtowyj pisze obecnie 

książkę o Wojutynie i wiele miejsca 
poświęca w niej  właśnie Ewie Fe-
lińskiej i jej synowi Zygmuntowi. 
W życiu krajoznawcy nazwisko Fe-
lińskich pojawiło się pod koniec lat 
70-tych – na początku 80-tych. 

– Usłyszałem od Białorusinów, że 
we wsi Uznoha jest muzeum miesz-
kanki Wojutyna. Później pisałem 
listy na Białoruś, na Litwę, po czym 
dostawałem książki Ewy Felińskiej. 
W tych książkach pisała ona o swo-
im dzieciństwie i nauce w szkole. Na 
pewno miała medyczne umiejętności 
albo wykształcenie medyczne, ponie-
waż w dokumentach są wspomnie-
nia o tym, że pomagała ona swoim 
poddanym w leczeniu.  Ewa Felińska 
znała też kilka języków europejskich. 
Encyklopedyczny Słownik  Brokhau-
sa i Efrona wymienił Ewę Felińską z 
Wendorffów jako jedną z wybitnych 
kobiet XIX wieku.

Natalia DENYSIUK
P.S.: Jest coś magicznego w 

tym, że podobnie jak Ewa Fe-
lińska badacz jej życia Hryhorij 
Hurtowyj urodził się 26 grudnia. 
Z tej okazji zespół redakcyjny 
„Monitora Wołyńskiego” życzy 
Drogiemu Jubilatowi dużo sił, 
zdrowia i inspiracji twórczych 
oraz żeby jeszcze przez wiele lat 
mógł odkrywać nam tajemnice 
dziejów Wołynia.

Boże Narodzenie – 
święto radości
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Лікар з душею 
краєзнавця

До його садиби на вулиці 
Нижньозамковій сягала тінь 

Воротньої вежі Вишнього замку. За 
місцевим повір’ям, проходження 
тіні вежі над людиною – це ритуал 
шлюбування не тільки з Верхнім 
замком, а й і з самим містом.

Тож не дивно, що Адам Войніч, уродженець 
Підляшшя, душею прикипів до старожитньо-

го Луцька. Він став од-
ним з його біографів, 
активним громадським 
діячем, співзасновни-
ком деяких міських то-
вариств та Волинського 
краєзнавчого музею. З 
Луцьком Адам Войнич 
був пов’язаний чи не 
півстоліття, і змушений 
був залишити його не з 
власної волі. 

Адам Ромуальдович 
Войніч (1864-1955) за-
кінчив лікарський відділ 
Варшавського універ-
ситету, спеціалізував-
ся з різних лікарських 
професій у Парижі і 
Петербурзі (військова 
хірургія), як військовий 
лікар, мав звання під-
полковника медичної 
служби. Починав свою 
службу військовим лі-
карем у російській армії 
під час Японської війни, 
а завершив її вже в поль-

ському війську. 
До Луцька, де працював лікарем його бать-

ко, Адам Войніч приїхав у 1893 році, в розпал 
епідемії холери. У боротьбі з нею проявив себе 
не тільки як досвідчений фахівець, але і як зді-
бний організатор. Активно включившись в гро-
мадське життя, Адам Войніч незабаром був об-
раний гласним Луцької міської Думи. Саме під 
час роботи у Думі проявилось піклування лікаря 
Войніча не тільки про санітарний стан вулиць і 
майданів, але й про збереження свідчень про 
минуле. 

Шлях до краєзнавства  
і громадської діяльності

У середовищі міської дворянської еліти, з 
якою Адам Войніч спілкувався як статський 
радник (цивільний відповідник підполковни-
ка), колекціонування старожитностей було по-
пулярним. Саме в цей час директор прогімназії 
Лука Орда видав на основі місцевих докумен-
тів, що зберігались у приватних колекціях, ряд 
праць. Тож Войніч у своїх заняттях краєзнав-
ством мав попередників і сприятливе оточення. 
Як гласний Думи, він повинен був приєднатися 
до започаткованого міською управою процесу 
збирання актів на право володіння міською зем-
лею, різних документів і планів Вишнього замку. 
Участь в цих заходах дозволила Адаму Войнічу 
зібрати відомості, які він згодом використову-
вав в своїх краєзнавчих працях. 

  Говорячи про різні сторони діяльності Ада-
ма Войнича, варто згадати і про його зв’язок з 
польською військовою організацією в Україні. 
Під час української державності 1918 – 1919 ро-
ків місцеві урядовці подали на Войніча скаргу в 
суд, звинувативши його у шпигунстві, але довес-
ти нічого не змогли. 

Доробок лікаря Войніча як краєзнавця – це 
не тільки монографія „Луцьк на Волині” (до 

неї включено два нариси інших краєзнавців). 
Не менш цінною для історії Луцька є його на-
укова праця про родовід луцьких землевласни-
ків. Родовідний ланцюг деяких з них сягає того 
часу, коли Свидригайло Ольгердович почав 
роздавати своїм наближеним землі Луцької об-
щини. На основі таких родовідних ланцюжків, 
Адам Войніч створив план міста з позначенням 
останніх землевласників. Цей план був вико-
ристаний при складанні виданого у 1932 році 
„Реєстру вулиць м. Луцька”. Укладач реєстру, 
начальник статистичного відділу магістрату 
Павло Скоробогатов подав прізвища власників 
земель, територією яких проведено 123 нових 
вулиці (за реєстром 1925 року Луцьк мав всьо-
го 101 вулицю).

У 1920-их роках, використовуючи, в першу 
чергу, костельні книги, Адам Войніч продовжу-
вав роботу над родоводом землевласників, але 
вже сіл і містечок всього Луцького повіту. Про-
те, лише частина цих нарисів була опублікована 
в газетах того часу.

У міжвоєнний час широко розгорнулась гро-
мадська діяльність Адама Войніча. Як відому 
і шановану людину, його включили до складу 
делегації, яка  клопоталась перед урядом про 
завершення залізничного сполучення Луцька зі 
Львовом. Він, як секретар Луцького лікарського 
товариства, виступив організатором лікарсько-
го з’їзду, добився відкриття ще однієї лікарні, 
був співорганізатором наукового товариства. 
Проте чи не найбільше енергії він віддав Товари-
ству краєзнавства і опіки над пам’ятками старо-
житностей, був членом його правління та пред-
ставником Волинського відділення на з’їздах 
товариства в Любліні. 

Сибірський досвід 
лікаря Войніча 

З вересня 1939 року Адам Войніч працю-
вав у міській поліклініці. В кінці травня 1940 
року  він був арештований і разом з дружиною 
Валерією-Леокадією та дочкою вивезений в Си-
бір (у нього було 2 сини і 3 дочки, одна дочка за-
гинула в Одесі, а син під Белзом ще в 1919 році). 
Про цю подорож до Сибіру у так-сяк  присто-
сованому вантажному вагоні згадує один з де-
портованих лучан, що їхав разом з Войнічами. 
„Доктор Войніч виявився досить милою і, не 
дивлячись на поважний вік – 77 років, енергій-
ною людиною. Протягом усієї багатотижневої 
подорожі допомагав іншим, піднімав їхній дух 
і надавав лікарську допомогу тим, хто в ній мав 
потребу”. В одній з районних лікарень Омської 
області Войніч працював хірургом. У 1942 році, 
як військовий хірург, він отримав виклик до 
Польського війська, яке на території колиш-
нього Союзу формувалось під керівництвом ге-
нерала Андерса. Проте з поселення А. Войніча 
не випустив всесильний НКВС. 

Вирвали Адама Войніча із заслання друзі-
лучани, приславши йому виклик на роботу. 
Проте в рідній оселі Войніч довго не затримався. 
У 1945 році він з  родиною виїхав до Польщі. У 
Луцьку залишились його духовні діти – краєз-
навчі дослідження.

У Польщі Адам Войніч проживав у дочки 
Ірени в Радомі. Там він написав свою останню 
наукову працю, що узагальнювала його досвід 
роботи хірургом у Сибіру. Помер Войніч у 1955 
році, проживаючи  у сина – у Штудгарті Гдан-
ському. А лікарський родовід родини Войничів 
продовжили його дочка Ірена і внучка Марія 
Арцишевська-Войніч.

Автор висловлює вдячність Тадеушу Мар-
цінковському за надану інформацію про жит-
тєвий шлях Адама Войніча від сибірського 
Оконська до польського Радома.

До 145-річчя з дня народження Адама Войнича

Вальдемар ПЯСЕЦЬКИЙ, краєзнавець

20 lat krajoznawczych 
badań

W ciągu tych lat członkowie towarzystwa 
zorganizowali kilkanaście konferencji, setki 
wystaw, wydrukowali setki opracowań, poświę-
conych historii Wołynia.

W uroczystościach, które odbywały się na 
wydziale historii Uniwersytetu Wołyńskiego, 
uczestniczyli badacze z Kijowa, Równego, Ży-

tomierza, Chmielnickiego, Ostroga i oczywiście 
z Łucka.  Od Stowarzyszenia Kultury Polskiej 
na Wołyniu imienia Ewy Felińskiej w plenum 
krajoznawczej organizacji wziął udział członek 
Narodowego Związku Krajoznawców Ukrainy 
Waldemar Piasecki.

MW MW

Lekarz z duszą 
krajoznawcy
W 145-lecie urodzin Adama Wojnicza

Nic więc dziwnego, że urodzony na Podlasiu 
Adam Wojnicz zakochał się w starożytnym Łucku. 
Stał się on jednym z jego biografów, aktywnym dzia-
łaczem społecznym, współzałożycielem kilku miej-
skich organizacji i Wołyńskiego Muzeum Krajo-
znawczego. Z Łuckiem Adam Wojnicz był związany 
przez prawie pół wieku i musiał zostawić go wbrew 
własnej woli.

Adam Wojnicz (1864-1955) ukończył wydział 
lekarski na Uniwersytecie Warszawskim, a następ-
nie szliłował fach lekarski także w Paryżu i Pe-
tersburgu. Jako chirurg wojskowy uzyskał stopień 
podpułkownika służby medycznej. Swoją służbę 
jako lekarz wojskowy, rozpoczął  w armii rosyjskiej 
podczas wojny japońskiej, a zakończył już w Woj-
sku Polskim.

Do Łucka, gdzie jako lekarz pracował również 
jego ojciec, Adam Wojnicz przyjechał w 1893 roku, 
podczas epidemii cholery. W walce z nią okazał się 
nie tylko doświadczonym profesjonalistą, ale też 
zdolnym organizatorem. Aktywnie włączył się w 
życie społeczne i wkrótce został wybrany deputo-
wanym Łuckiej Miejskiej Dumy. Właśnie podczas 
pracy w Dumie, doktor Wojnicz zaczął troszczyć się 
nie tylko o stan sanitarny ulic i placów, ale także o 
zachowanie pamięci o przeszłości.

Droga do krajoznawstwa 
i działalności społecznej

W środowisku szlachty miejskiej, z którą Adam 
Wojnicz miał do czynienia jako “statski sowiet-
ni” (stopień równy podpułkownikowi), popularne 
było kolekcjonowanie starożytnych rzeczy. Właśnie 
w tym okresie dyrektor progimnazjum Łuka Orda 
wydał, na podstawie miejscowych dokumentów za-
chowanych w prywatnych kolekcjach, szereg opra-
cowań. Tak więc Wojnicz w swoich  krajoznawczych 
zainteresowaniach miał poprzedników i sprzyjające 
otoczenie. Jako deputowany do Dumy włączył się w 
rozpoczęte przez Urząd Miejski dzieło poszukiwań 
aktów nadających prawo do posiadania miejskiej 
ziemi, różnych dokumentów i planów górnego za-
mku. Uczestnictwo w tych przedsięwzięciach po-
zwoliło Adamowi Wojniczowi zebrać wiadomości, 
które  wykorzystywał później w swoich pracach kra-
joznawczych.

Dorobek lekarza Wojnicza jako krajoznawcy to 
nie tylko monografia „Łuck na Wołyniu” (do której 
włączono dwa szkice innych krajoznawców). Nie 
mniej cenną dla historii Łucka jest równeiż jego 
praca naukowa o rodowodach łuckich właścicie-
li ziemskich. Drzewo genealogiczne niektórych z 
nich sięga tego czasu, kiedy Świdrygiełło Olgierdo-
wicz zaczął rozdawać swoim służącym ziemie spo-
łeczności łuckiej. Na podstawie takich drzew gene-
alogicznych Adam Wojnicz stworzył plan miasta 
z oznaczeniem ostatnich właścicieli ziemskich. 
Ten plan został wykorzystany przy tworzeniu wy-
danego w 1932 roku „Rejestru ulic miasta Łuck”. 
Autor rejestru – kierownik działu statystycznego 
magistratu Paweł Skorobogatow podał nazwiska 
właścicieli ziem, przez które przeprowadzono 123 
nowych ulic (według rejestru 1925 roku Łuck miał 
zaledwie 101 ulic).

W latach 1920-tych wykorzystując księgi koś-
cielne Adam Wojnicz dalej badał drzewa genealo-
giczne właścicieli ziemskich, ale już ze wsi i mia-
steczek całego powiatu łuckiego. Jednak tylko część 
przygotowanych przez niego materiałów została 

Jego dom przy ulicy Nyżniozamko-
wej znalazł się w cieniu Bramnej 

wieży Górnego Zamku. Według miej-
scowych przesądów wejście człowieka 
w cień wieży składało się na rytuał 
przysięgania nie tylko Górnemu Za-
mkowi, ale też miastu. 

opublikowana w ówczesnych gazetach.
Opowiadając o różnorodnej działalności Adama 

Wojnicza warto wspomnieć także o jego kontaktach 
z polską organizacją wojskową na Ukrainie. Miej-
scowi urzędnicy pozwali nawet Wojnicza do sądu 
oskarżając go o szpiegostwo, ale pozew został odda-
lony z braku dowodów. 

W okresie międzywojennym Adam Wojnicz 
szeroko rozwinął swoją działalność społeczną. Jako 
znany i szanowany człowiek został członkiem de-
legacji, która starała się 
przed rządem o zakoń-
czenie połączenia kole-
jowego Łuck-Lwów. Jako 
sekretarz Towarzystwa 
Lekarskiego w Łucku 
został organizatorem le-
karskiego zjazdu, walczył 
aktywnie o otwarcie no-
wego szpitala a także zo-
stał współorganizatorem 
kółka naukowego. Jednak 
w największym stopniu 
Adam Wojnicz poświęcił 
się dla Towarzystwa Kra-
joznawczego i Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości. 
Był w nim   członkiem za-
rządu i przedstawicielem 
Wołyńskiego oddziału na 
zjazdach Towarzystwa w 
Lublinie. 

Syberyjskie 
doświadczenie 

lekarza  
Wojnicza 

Od września 1939 roku Adam Wojnicz praco-
wał w miejskiej przychodni. W końcu maja 1940 
roku on został aresztowany i razem z żoną Walerią
-Leokadią i córką wywieziony na Syberię (miał 2 
synów i 3 córki, jedna córka zginęła w Odessie, a 
syn pod Bełzem jeszcze w 1919 roku). Tę  podróż 
na Syberię w wagonie towarowym wspomina jeden 
z deportowanych mieszkańców Łucka, który jechał 
razem z Wojniczami. „Doktor Wojnicz okazał się 
bardzo przyjemnym i energicznym człowiekiem 
mimo poważnego wieku – 77 lat. W ciągu całej tej 
wielotygodniowej podróży pomagał innym, pod-
trzymywał ich na duchu i nadawał potrzebującym 
pomoc lekarską”. W jednym z rejonowych szpitali 
obwodu omskiego Wojnicz pracował jako chirurg. 
W 1942 roku jako wojskowy chirurg dostał powo-
łanie do Wojska Polskiego, tworzonego przez gene-
rała Andersa na terytorium Związku Radzieckie-
go. Jednak z zesłania dr. Wojnicza nie wypuściło 
NKWD.

Dopiero koledzy z Łucka pomogli Adamowi 
Wojniczowi opuścić miejsce zesłania przysławszy 
mu powołanie do pracy. Jednak w swoim domu 
Wojnicz długo się nie zatrzymał. W 1945 roku wy-
jechał wraz z  rodziną do Polski. W Łucku pozostał 
jego syn (pochowany w katedralnym kościele) i jego 
duchowe dzieci – badania krajoznawcze.

W Polsce Adam Wojnicz mieszkał u córki Ireny w 
Radomiu. Tam napisał swoją ostatnią pracę nauko-
wą podsumowującą jego doświadczenie lekarskie na 
Syberii. Umarł w 1955 roku na Pomorzu. Lekarską 
dynastię rodziny Wojniczów przedłużyły jego córka 
Irena i wnuczka Maria Arcyszewska-Wojnicz.

Autor dziękuje Tadeuszowi Marcinkowskiemu 
za udzielenie informacji o drodze życiowej Ada-
ma Wojnicza od syberyjskiego Okonska do pol-
skiego Radomia.

Waldemar PIASECKI, krajoznawca

17 grudnia 2009 roku odbyło się uroczyste plenum Wołyńskiej 
Obwodowej Organizacji Narodowego Związku Krajoznawców 
Ukrainy. Uroczystości odbyły się z okazji 20-tej rocznicy założenia 
Wołyńskiego Obwodowego Towarzystwa Krajoznawców.

20 років краєзнавчої 
роботи
17 грудня 2009 року з нагоди 20-ї річниці утворення 
Волинського обласного товариства краєзнавців відбувся 
урочистий пленум Волинської обласної організації 
Національної спілки краєзнавців України. 

За цей період члени організації провели 
десятки конференцій, виставок, опубліку-
вали сотні матеріалів з історії Волині. 

В урочистостях, які відбувалися на істо-
ричному факультеті ВНУ ім. Лесі Українки, 
взяли участь дослідники з Києва, Рівного, 
Житомира, Хмельницького, Острога і, зви-

чайно ж, Луцька. Від Товариства польської 
культури ім. Єви Фелінської участь у пле-
нумі ВООНСКУ взяв член Національної 
спілки краєзнавців України Вальдемар Пя-
сецький.
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Новорічні ліси
Кожного новоріччя виникає дискусія: „ Що краще – жива ялинка у 

лісі чи зрубана і гарно прикрашена у людській оселі?” Та мало хто 
знає, що завдяки новорічно-різдвяним святам і традиції прикрашати 
дім лісовою красунею, тільки на Волині вдалося створити близько 
350 гектарів „новорічних лісів”, яких могло ніколи не бути. Адже вони 
ростуть під електроопорами, на трасах газопроводів, у балках та на інших 
малопродуктивних землях.

Перша зупинка – Звірівське лісництво ДП 
„Ківерцівське ЛГ”. Новорічні красуні вишикува-
лись біля самісінького путівця. Лісівники розпо-
відають, що тут, на площі в один гектар, росте 
близько п’яти тисяч ялинок. 

– Ці землі мали б облогувати, – каже лісничий 
Сергій Лебедюк. – Вони не придатні ні для ведення 
сільгоспробіт, ні для посадки лісів, а ось для ялин-
кових плантацій підходять ідеально. Ця посадка 
закладена у 2003 році, а, погляньте, який ошатний 
вигляд у красунь. Перші три роки за ними догля-
дала навіть бригада сапальниць, ялинкам давали 
мінеральну підживу і обробляли культиватором. 
У п’ятирічному віці їх обкошували і змащували 
спеціальними пастами-репелентами на випадок, 
коли до молодої посадки навідаються олені, які у 
цих краях ще не перевелися. 

В урочищі Гребельки Мощаницького лісни-
цтва ДП „Цуманське ЛГ” до новорічних свят 
висаджено сосонки. І хоч посадка примикає до 
справжнього лісового масиву, лісом вона ніколи 
не стане, бо посаджена на трасі газопроводу. Тут 
заборонено вести будь-які роботи, а ось „ново-
річні деревця” певним чином ще й захищають 
газопровід. Цю плантацію сосонок заклали жур-
налісти ще в 2004 році в рамках Всеукраїнської 
акції „Майбутнє лісу у твоїх руках”. 

– Сосна росте швидше за ялинку, – розпові-
дає інженер лісових культур ДП „Цуманське ЛГ” 
Віктор Гордійчук. – П’ять-шість років, а їх тут 
близько дванадцяти тисяч. 

У Берестянському лісництві цього ж лісгоспу 
посадка, яка закладена у 2003 році розмістилася 
під електролінією. Зараз тут росте понад сім тисяч 
сосен. Лісівники задоволені – сьогодні у них замо-
вили 850 сосонок для південних областей України. 

У Горинському лісництві плантація ялинок 
росте майже біля річки Горинь, неподалік знаме-
нитої екологічної стежки „Горинські крутосхили”.

Вирощуванням новорічних красунь займа-
ються усі 98 лісництв 15-ти держлісгоспів та Во-
линського лісового селекційно-насіннєвого цен-
тру. Найбільше ялинок виростили працівники 
ДП „Маневицьке ЛГ” (15000 шт.), ДП „Камінь-
Каширське ЛГ” (13000 шт.), ДП „Турійське ЛГ” 
(10000 шт.). Торік державними підприємствами 
Волинського обласного управління лісового та 
мисливського господарства було реалізовано 
91146 лісових красунь на суму 909.5 тисяч гривень. 

Лісівники Волині визнають: феноменальні 
маленькі ялинково-соснові ліси – не тільки но-
ворічний оберіг, а й стабілізуючий фактор для 
природи. Адже зараз на Волині росте 289 гекта-
рів раніше створених і 52 гектари цьогоріч по-
саджених новорічних плантацій. Це майже два з 
половиною мільйони сосонок і ялин! Територія, 
яку займають маленькі красуні, в найкращому 
випадку, заросла б бур’яном. Цей досвід україн-
ських лісівників не має аналогів у світі.

Його ім'я в історії 
Волині

В українській літературі є 
три знакові, невмирущі поста-
ті: Тарас Шевченко, Іван Фран-
ко і Леся Українка. А в наших 
сусідів-поляків навіки осяяні 
славою геніальні імена Адама 
Міцкевича, Зигмунда Красін-
ського та Юліуша Словацького. 
Ім'я останнього міцно пов'язане 
з історичною Волинню. Адже 
саме в Кременці він народився. 
Тут минули дитячі роки Юліуша 
Словацького, сюди при першій 
нагоді повертався з далеких до-
ріг. Рідному місту, дорогій для 
нього Україні він присвятив чи-
мало своїх творів. 

Вшановуючи світлу пам'ять 
поета, з нагоди 200-річчя  дня 
народження митця слова, Во-
линське радіо провело два кон-
курси: “Ілюстрації до творів 
Юліуша Словацького” і “Юліуш 
Словацький – співець України”. 
Вони зацікавили понад 110 не-
байдужих до його творчості на-
ших земляків.

Нещодавно у медіа-домі 
Волинської облдержтелерадіо-
компанії було вшановано пере-
можців радіовікторини “Юліуш 
Словацький – співець України” 
(“Волинський монітор” пи-

сав про вікторину у номері від 
5.11.2009). 20 учасників відзна-
чено дипломами і бібліотечка-
ми творів волинських авторів 
Петра Маха, Василя Гея, Петра 
Боярчука, Святослава Пирож-
ка, Святослава Бородуліна з їх 
автографами.

Під час імпрези лауреатів 
привітали генеральний ди-
ректор ВОДТРК, заслужений 
журналіст України Святослав 
Пирожко, голова журі, началь-
ник управління міжнародного 
співробітництва Луцької місь-
кої ради Тетяна Ленартович, 
голова правління Товариства 
польської культури імені Еви 
Фелінської Валентин Ваколюк 
і автор цих рядків. Слова вдяч-
ності організаторам творчого 
конкурсу висловили студентка 
історичного факультету Во-
линського Національного уні-
верситету імені Лесі Українки 
Вікторія Кирилюк, учениці 
Заборольської ЗОШ Луцько-
го району Катерина Боярська 
і Колківської НВК ЗОШ-ліцей 
Тетяна Літвінчук.

Тетяна присвятила Юліушу 
Словацькому свій вірш, де є 
такі рядки:

Вивчав історію Вкраїни,
Перекази, легенди знав.

І дух шевченківський в поемах
Він так майстерно передав.

Тож пам'ятаймо польського поета, 
Бо його слово – з України дже-

рело.
Нехай летить над цілим світом:
Воно безсмертям проросло. 
На зібранні визначено дату 

екскурсійної поїздки перемож-
ців вікторини в Кременець – у 
літературно-меморіальний му-
зей Юліуша Словацького. Наші 
гості того ж дня побували на 
Волинському телебаченні та 
радіо. Для іногородніх журна-
лісти влаштували екскурсію в 
Старе місто та замок Любарта. 

У наступному році ВОДТРК 
спільно з Генеральним кон-
сульством Республіки Поль-
ща в Луцьку планує провести 
літературно-мистецький кон-
курс, присвячений ювілею ком-
позитора Фредеріка Шопена. 
Отож, стежте за нашими радіо-
програмами та номерами газети 
“Волинський монітор”, де будуть 
надруковані умови і запитання 
нової вікторини.

Василь ФЕДЧУК 
член журі, 

директор ТВО “Волинське радіо”

Сергій ЦЮРИЦЬ,
Прес-служба Волинського обласного управління лісового 

та мисливського господарства

Заготівля ялинок у Берестянському лісництві. Фото Тетяни Грішиної

Новорічний ліс під електроопорами. Фото Тетяни Грішиної

Jego imię w dziejach 
Wołynia

Literatura ukraińska posiada 
trzy wielkie, nieśmiertelne posta-
cie: Taras Szewczenko, Iwan Fran-
ko i Łesia Ukrainka. A naszym 
sąsiadom Polakom na wieki przy-
świeca geniusz Adama Mickie-
wicza, Zygmunta Krasińskiego i 
Juliusza Słowackiego. Imię Słowa-
ckiego z kolei na zawsze zostało 
połączone z historyczną ziemią 
wołyńską. Właśnie w Krzemieńcu 
przyszedł na świat wielki poeta. 
Tutaj mijały jego dziecinne lata, tu 
powracał przy każdej okazji z da-
lekich podróży. Bliskim jego sercu 
miastu i Ukrainie Juliusz Słowa-
cki dedykował sporo swoich dzieł.

Z okazji obchodów jubileuszo-
wych – 200 rocznicy urodzin Słowa-
ckiego, radio Wołyńskie zorganizo-
wało szereg konkursów: „Ilustracje 
do utworów Juliusza Słowackiego” i 
„Juliusz Słowacki wieszczem Ukra-
iny”. Te przedsięwzięcia wywołały 
szeroki rezonans społeczny – w kon-
kursach uczestniczyło 110 osób.

Ostatnio w siedzibie Wołyń-
skiej Obwodowej Kampanii Radia 
i Telewizji uhonorowano laurea-
tów konkursu radiowego „Juliusz 
Słowacki wieszczem Ukrainy” (W 
„Monitorze Wołyńskim” z dnia 
5.11.2009 został zamieszczony arty-

kuł na ten temat). Dwudziestu kon-
kursowiczów otrzymało dyplomy i 
wydania dzieł wołyńskich pisarzy z 
autografami autorów, między inny-
mi Petra Macha, Wasyla Heja, Petra 
Bojarczuka, Swiatosława Pyrożka, 
Swiatosława Borodulina.

Podczas imprezy laureatom 
złożyli swe gratulacje dyrektor ge-
neralny Wołyńskiej Obwodowej 
Kampanii Państwowej Radia i Tele-
wizji, honorowy dziennikarz Ukrai-
ny Swiatosław Pyrożko, przewodni-
czący jury, kierownik Departamentu 
Współpracy Międzynarodowej 
Łuckiej Rady Miejskiej Tatiana Le-
nartowicz, prezes Stowarzyszenia 
Kultury Polskiej imienia Ewy Feliń-
skiej Walenty Wakoluk oraz autor 
tego artykułu. Wyrazy wdzięczności 
na ręce organizatorów konkursu zło-
żyły studentka wydziału historycz-
nego Wołyńskiego Uniwersytetu 
Narodowego imienia Łesi Ukrainki 
Wiktoria Kyryluk, uczennica szkoły 
ogólnokształcącej we wsi Zaborol 
rejonu łuckiego Kateryna Bojarska 
i uczennica liceum wychowawczo-
edukacyjnego w miasteczku Kołki 
Tatiana Litwinczuk.

Tatiana zadedykowała Juliu-
szowi Słowackiemu swój własny 
wiersz o następującej treści:

Вивчав історію Вкраїни,
Перекази, легенди знав.

І дух шевченківський в поемах
Він так майстерно передав.

Тож пам'ятаймо польського поета, 
Бо його слово – з України джерело.
Нехай летить над цілим світом:

Воно безсмертям проросло. 
Na spotkaniu została ustalona 

data wycieczki zwycięzców konkur-
su do Krzemieńca w celu zwiedze-
nia Muzeum Literackiego Juliusza 
Słowackiego. Nasi goście jeszcze w 
tym dniu odwiedzili kampanię ra-
diową i telewizyjną Wołynia. Kon-
kursowiczom spoza Łucka zorga-
nizowano wycieczkę do Starego 
Miasta i Zamku Lubarta .

W następnym roku Wołyńska 
Obwodowa Kampania Państwowa 
Radia i Telewizji wspólnie z Kon-
sulatem Generalnym RP w Łucku 
planuje zorganizować konkurs lite-
racko-plastyczny z okazji rocznicy 
urodzin kompozytora Fryderyka 
Chopina. Tak więc prosimy o stałe 
słuchanie audycji radiowych i czy-
tanie gazety „Monitor Wołyński”, 
gdzie zostaną ogłoszone warunki i 
pytania nowego konkursu.

Wasyl Fedczuk,
członek jury,

dyrektor Radia Wołyńskiego

Noworoczne lasy
W czasie każdych świąt noworocznych powraca dyskusja: „Co jest lepsze – 

żywa choinka rosnąca w lesie czy choinka zrąbana i przystrojona w ludz-
kim domu?” Jednak niewielu wie, że dzięki świętom Nowego Roku i Bożego 
Narodzenia oraz tradycji strojenia choinki  w każdym domu, na Wołyniu udało 
się stworzyć około 350 hektarów „noworocznych lasów”, które mogły nigdy nie 
zaistnieć. Rosną one bowiem pod liniami elektrycznymi, na trasie rurociągu, w  
wąwozach i innych mało produkcyjnych obszarach.

Pierwszym naszym przystankiem jest leśna go-
spodarka państwowa wsi Zwiriw „Leśniczówka 
Kiwerecka”. Świąteczne piękności są wyszykowane 
wzdłuż szlaku. Leśnici opowiadają, że tutaj na jed-
nym hektarze rośnie około pięciu tysięcy choinek.

„Te ziemie mogłyby pozostać pustkowiem” – opo-
wiada leśniczy Sergij Łebediuk. „One nie nadają się 
do upraw rolnych czy obsadzenia drzew, jednak dla 
plantacji sadzonek choinek są idealnie dopasowane. 
Nasadzenia te zostały założone w 2003 roku i pro-
szę popatrzeć, jak teraz pięknie wyglądają. W ciągu 
pierwszych trzech lat podżywiała i kultywowała je 
specjalna ekipa do robót uprawnych. Po pięciu la-
tach koszono dookoła drzewek trawę i smarowano 
je repelentacyjnymi pastami, żeby odstraszyć jelenie, 
które w tych stronach są często spotykane”.

W miejscowości Hebelki w Moszczanickiej Go-
spodarce Leśnej „Leśniczówka Cumańska” do świąt 
noworocznych obsadzono sosny. Chociaż sadzonki 
znajdują się na skrawku tradycyjnego kompleksu leś-
nego, nigdy nie staną się lasem, bo są umiejscowione 
na szlaku rurociągowym. Tutaj wzbronione jest pro-
wadzenie jakichkolwiek prac, jednak „drzewka no-
woroczne” w pewien sposób są nawet pożyteczne dla 
rurociągu. Ta plantacja sosnowa została posadzona 
przez dziennikarzy jeszcze w 2004 roku w ramach ak-
cji ogólnokrajowej „Przyszłość lasu w twoich rękach”.

„Sosna rośnie szybciej od jodły” – opowiada inżynier 
kultur leśnych przedsiębiorstwa państwowego „Leśni-
czówka Cumańska” Wiktor Gordijczuk. „Minęło jakieś 
5-6 lat, a mamy ich tutaj już około dwunastu tysięcy”.

W Berestianskiej Gospodarsce Leśnej nasadze-
nia założone w 2003 roku znajdują się pod liniami 
przesyłowymi. Rośnie tutaj ponad siedem tysięcy so-
sen. Leśnicy są szczęśliwi, bo zamówiono u nich 850 
drzewek dla południowych obwodów Ukrainy.

Na terenie Horyńskiej Gospodarki Leśnej plantacja 
choinek rośnie prawie nad rzeką Horyń w pobliżu zna-
nego szlaku ekologicznego „Horyńskie Kręte Stoki”.

W hodowlę noworocznych drzewek są zaangażo-
wane wszystkie leśniczówki 15-tu państwowych gospo-
darek leśnych i Wołyńskiego Centrum Selekcyjno-Na-
sionkowego. Najwięcej choinek posadzonych zostało 
przez pracowników Maniewickiej Gospodarki Leśnej 
(1 5000 szt.), Kamień-Koszyrskiej Gospodarki Leśnej 
(1 3000 szt.) i Turyjskiej Gospodarki Leśnej (10000 szt). 
W ubiegłym roku państwowe przedsiębiorstwa Wołyń-
skiego Obwodowego Zarządu Gospodarstwa Leśnego i 
Łowiectwa zrealizowały zamówienia na 91146 drzewek 
o wartości 909.5 tysięcy Hrywien.

Leśnicy Wołynia uznają, że drzewka sosnowe i 
choinkowe są nie tylko symboliczną ozdobą świątecz-
no-noworoczną, lecz również istotnym elementem 
rozwoju natury. Na Wołyniu rośnie obecnie ponad 
289 hektarów wcześniej obsadzonych i 52 hektary 
nowo obsadzonych plantacji noworocznych. Stano-
wi to około dwa i pół miliony sosenek i choinek! I to 
wszystko na terenach, które byłyby w innym wypadku 
porośnięte chwastami. To doświadczenie ukraińskich 
leśniczych nie ma odpowiedników w świecie.

Sergij Ciuryć,
Służba Prasowa Wołyńskiego Zarządu Gospodarstwa Leśnego 

i Łowiectwa
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18 грудня у Волинському обласному 
театрі ляльок відбувся концерт з наго-
ди Дня Незалежності Польщі. Місцева 
польська громада та представники ор-
ганів влади мали можливість почути 
твори Фредеріка Шопена у виконанні 
краківського дуету „Cracow Duo”. На ві-
олончелі грав Ян Каліновскі, на роялі – 
Марек Шлезер.

У цьому році, з огляду на епідемію 
грипу, святкування Дня Незалежності 
Польщі у Луцьку було перенесено, про-
те, незважаючи на це, з'явилося багато 
причин для цієї зустрічі.

– Мені здається, що в історії ніщо не 
відбувається без причини, – сказав Ге-
неральний Консул Республіки Польща 
в Луцьку Томас Янік. – Минулого року 
святкування 11 листопада в Луцьку 
співпало з конференцією польських та 
українських істориків, які зустрілися 
у Волинському національному універ-
ситеті ім. Лесі Українки, щоб з'ясувати 
долю союзу Отамана Петлюри і Мар-
шалка Пілсудського. І так склалося, що 
саме сьогодні ми мали можливість пре-
зентувати книжку, що з'явилася після 
проведення цієї конференції.

Окрім цього, концерт відбувся на-
передодні Різдвяних та новорічних 
свят. Музика польського композитора 
Шопена прикрасила цей вечір з огля-
ду на те, що 2010-й рік було оголоше-
но роком Ф.Шопена. Цим концертом 
Генеральне Консульство Республіки 
Польща в Луцьку відкрило рік Фреде-
ріка Шопена.

14.35 Т/с “Мить щастя”
16.30, 21.35 Т/с “Татусевi 
дочки”
18.00, 22.40 Т/с “Щасливi 
разом” (2)
19.15, 00.50 Спортре-
портер
20.25 Т/с “Бальзакiвський 
вiк, або всi мужики сво...”
23.40 Т/с “4400” (2)
01.00 Служба розшуку 
дiтей
01.05 Х/ф “Генрi та Джун” 
(3)
03.20 Т/с “Смальков. 
Подвiйний шантаж”

06.55, 07.30, 08.05 
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
16.40, 19.30, 23.15 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин”
07.05 М/с “Усi собаки 
потрапляють до раю”
09.05, 19.15 “ТСН. Варта”
09.45, 20.15 Т/с “Крем”
11.00, 23.50 Х/ф “Аромат 
кохання”
12.50 Х/ф “Карнавал”
15.45 Т/с “Всi жiнки - 
вiдьми”
17.00 “Криве дзеркало”
19.10 “Погода”
21.15 Х/ф “Нiчнi сестри” 
(2)
23.45 “Проспорт”
01.25 “Документ”
02.25 Х/ф “Украдене 
щастя”

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 Новини.
09.45 Бесiда “1”.
10.00 Будильник.
10.25 Мультсерiали.
11.05 “Рiздвяна пiсня”, 
мультфiльм, Канада.
11.50 Телемагазин.
12.25 Кресовий кур’єр.
12.50 Енциклопедичний словник 
ПНР.
13.10 Агробiзнес.
13.25, 19.00 “Будинок 
парафiяльного священика”.
14.10, 18.35 “Клан”.
15.00, 19.30 “Угадай мелодiю”.
16.10 “Будинок над заплавою”.
17.05 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Прицiл”.
20.00 Вечiрка.
21.15 “Вогнем i мечем”, серiал, РП.
22.15 Театр ТВ.
23.25 “Щасливого Нью-Йорка!”, 
РП, 1997.
01.00 “Коджак”.
02.40 “Запах раю”, док.фiльм.

З Різдвом Христовим!

06.00 “Перепустка до 
Європи iз Самантою 
Браун-2”
06.50 “Татусi, якi 
годують”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 16.50 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
“Ранок з Iнтером”
09.10 Х/ф “Стиляги”
12.15, 03.05 “Знак якостi”
13.00 Д/п “В. Леонтьєв. 
Загублений смiх”
14.15 Х/ф “Тихе сiмейне 
життя” (1)
17.10 “Жди меня”
18.55, 20.30 Т/с “Вiзьми 
мене iз собою-2” (1)
20.00, 01.40 “Подробицi”
23.45 Д/п “Фантастичнi 
iсторiї. Таємнi слова. За-
мовляння на щастя”
00.45, 03.50 Д/п “Мiста 
пiдземного свiту. 
Єдiнбург”
02.10, 04.30 Т/с “Хафф” 
(1)
05.25 Уроки тiтоньки 
Сови. Весела новорiчна 
подорож

19.30 Вибори-2010. 
Виступи кандидатiв 
на пост Президента 
України
19.40 Свiт спорту
19.50 Погода
20.00 “Попередження” з 
М. Вереснем
21.00 Новини
21.25 Український вибiр
21.30 Дiловий свiт
21.45 Свiт спорту
22.00 Погода
22.10 Олiмпiйський 
хронометр
22.55 Трiйка, Кено
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Вiд першої особи
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв скарбiв”

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова 

молитва
06.05, 08.45 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 Новини
06.20, 07.15, 08.10 Спорт
06.25, 07.20, 08.15 Подiї очима 
майбутнього
06.30, 07.30, 08.30 Погода
07.10 Ера бiзнесу
07.25 Мультфiльм
07.40 Рейтингова панорама
08.20 Енергопанорама
09.00 РАНОК з Першим
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05 Дiловий свiт
09.20 Погода
09.30 Легко бути жiнкою
10.30 Д/с “Савана” 6с. (за-
ключна)
11.15 Погода
11.25 Життя триває...
11.50 Ситуацiя
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.45 У днi шкiльних канiкул. 
Мультфiльм “Рiздвянi при-
годи гномiв”
14.05 Тетяна Цимбал пред-
ставляє: “Лiнiя долi”
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.55 Iндиго
16.20 Вiкно в Америку
16.45 Д/с “Релiгiї свiту” 13с. 
(заключна)
17.35 Український вимiр
18.05 Анонс передач /
вечiрнiй/
18.10 Точка зору
18.45 Euronews
19.00 Вибори - 2010. Виступи 
кандидатiв на пост Прези-
дента України
19.15 Дiловий свiт

Понедiлок 
28 грудня

07.00 Кава або чай?
09.45 Розмова Одинички.
10.00, 18.20 “Дитячий садок 
Одинички”. Дитячий теле-
журнал.
10.25 “Смак традицiй”. 
Тележурнал.
10.50, 04.20 “Ельдорадо”. 
Д/ф.
11.45 “Пристань”. Д/ф.
12.30, 19.50, 01.50 “Будинок 
парафiяльного священика”. 
Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 Новини.
13.10, 21.15, 03.00 “Клан”. 
Т/с.
13.35 “Там, за Байкалом...” 
Репортаж.
14.10 “Л як любов”. Т/с.
15.00 “Доктор Ева”. Т/с.
15.40 “Дезертири”. Х/ф. 
Польща, 1985 р.
17.10 “Прикордонний 
кур’єр”. Цикл репортажiв.
17.35 “Мандрiвник”. Теле-
журнал.

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Великий виграш”.
09.00 Х/ф “Титанiк”
11.00 “Далеко вiд но-
силок”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський i партнери”.
12.30, 20.30 “Саме життя”.
13.00 “Прийомна родина”.
14.00 “Баффi, мисливиця 
на вампiрiв”.
15.00, 19.00 Перше 
кохання”.
15.45 “Бостонська середня 
школа”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Свiт за сiмейством 
Кепських”.
21.00 Х/ф “Iдеальний 
шторм”
23.50 Х/ф “Дитячий 
танець”
01.45 “Команда”.
02.45 Нагорода гаран-
тується.
04.00 Таємницi долi.

07.35 Телемагазин.
08.05 Зупинка “Освiта”.
08.15 “Абатства i монастирi”.
08.45 “Радiостанцiя Роско”.
09.15, 21.05 “Кольори щастя”.
09.45 Питання на снiданок.
12.00 “Моя сiмейка”.
12.40 “Я гадаю...”.
14.05 “Сто тисяч лелек”.
14.35 Знаки часу.
15.00 “Дочки Маклеода”.
15.55 “М.A.S.H.”
16.30 Телетурнiр.
17.30 “I в горi, i в радостi”.
18.30 Локальна програма.
19.00 Один iз десяти.
19.30 “Златопольськi”.
20.05 “Гiльйотина”. Телетурнiр.
20.35 Рiк Єжi Гротовського.
21.40 “Мостовяки”.
22.40 Ток-шоу Томаша Лiса.
23.45 Панорама.
00.25 “Фатальнi листи”
02.05 “Вороги розуму”

04.55 Служба розшуку 
дiтей
05.00, 07.40, 08.40, 00.35, 
03.55 Погода
05.05 Країна має знати. 
Костянтин Стогнiй
05.35 Факти тижня з 
О.Соколовою
06.20, 07.50 Дiловi факти
06.30, 08.35 300 сек/год
06.40 Свiтанок
07.20 Каламбур
07.45, 08.45 Факти. Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 19.10, 
00.30 Спорт
08.05 ПроZiрок
09.00 “Грифон”. Х/ф
10.55 “Солдати. Дембель-
ський альбом”. Т/с
12.20 Анекдоти по-
українськи
12.45 Факти. День
13.00 “Таємницi слiдства”. 
Т/с
14.20 “Час Волкова”. Т/с
15.25, 19.55 “Вулицi роз-
битих лiхтарiв-7”. Т/с
16.25 “Загiн “Дельта”-2”. 
Х/ф
18.45 Факти. Вечiр
19.15 Надзвичайнi нови-
ни з К.Стогнiєм

05.30 Т/с “Колобков. 
Справжнiй полковник!”
07.00, 07.35, 08.35 
“Пiдйом”
07.30, 08.30, 19.20, 00.55 
Погода
09.00 М/ф “Добриня Ни-
китич i Змiй Горинич”
10.30, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
11.50, 14.55 Т/с “Друзi”
13.30, 19.00, 00.35 
Репортер
13.35 М/с “Земля до по-
чатку часiв”
13.55 М/с “Мiй друг 
мавпочка”
14.30, 16.25 Teen Time

05.15 Т/с “Коломбо” (1)
06.50, 08.00, 18.00, 22.00 
“Вiкна-Новини”
06.55, 08.10 “Бiзнес+”
07.00 Т/с “Комiсар Рекс” 
(1)
08.15, 14.55 “Давай одру-
жимося”
09.15 Х/ф “Старi шкапи” 
(1)
12.50 “Битва 
екстрасенсiв”
13.50 “Чужi помилки. 
Втрачене немовля”
15.55 “Зiркове життя. 
Зiрковi татусi”
17.00 “Неймовiрнi iсторiї 
кохання”
18.10, 22.20 Т/с “Анатомiя 
Грей” (2)
19.10 “У пошуках iстини. 
Третiй Рейх проти СРСР: 
як створити надлюдину?”
20.10 “Чужi помилки. 
Мовчазний свiдок”
21.35 Т/с “Кулагiн та 
Партнери” (1)
23.20 “Зiркове життя. 
Зiрковi близнюки”
00.25 “Вiкна-Спорт”
00.50 Х/ф “Китайський 
сервiз” (1)
03.00 Х/ф “Командир 
щасливої “Щуки” (1)

06.00 Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
06.45 Зiрковi зустрiчi
07.25 Срiбний апельсин
08.00 Т/с “Слiд” (100 
с.) (1)
08.55, 04.00 Т/с “Безмов-
ний свiдок 2” (1)
10.00 Т/с “Лiгвище змiя” 
(5,6 с.) (1)
12.00 Т/с “Колись прийде 

Фінал конкурсу „Студент 
року – 2009” відбудеться на-
прикінці січня 2010 року. 
У зв’язку з високим рівнем 
захворюваності молоді на 
грип та гострі респіраторні 
захворювання організато-
ри вирішили не проводити 
конкурс у грудні.

На Волині планують 
утворити віртуальний тех-
нопарк, який об’єднає Во-
линську область, Брестську 
область (Білорусь) і Лю-
блінське воєводство (Поль-
ща).

У Луцьку 27 грудня від-
будеться спортивне свято 
„Новорічний пробіг Дідів 
Морозів”. Учасники акції 
пробіжать центральними 
вулицями міста з 12.00 до 
17.00 години.

Напередодні свята Ми-
колая 200 волонтерів у 
Луцьку  приєдналося до 
Всеукраїнської благодійної 
акції «Миколай про тебе не 
забуде».

19 грудня, у день по-
кровителя Луцька – Мико-
лая Чудотворця, запалали 
святковими вогнями три 
головні ялинки міста, що 
ростуть на Театральному 
майдані.

З 18 до 25 грудня у шко-
лах Луцька знову впро-
ваджено карантин. Таке 
рішення було прийняте з 
огляду на те, що 60% усіх 
хворих на грип та гострі 
респіраторні захворювання 
становили діти.

Od 18 do 25 grudnia 
w szkołach Łucka znowu 
obowiązuje kwarantanna. 
Taka decyzja została podjęta 
ze względu na to, że 60 proc. 
wszystkich chorych na grypę 
i infekcje grypopodobne 
stanowiły dzieci

Волинська 
 інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Final konkursu „Student 
roku – 2009” odbędzie się pod 
koniec stycznia 2010 roku. Ze 
względu na wzrost zachorowań 
młodzieży na grypę i infekcje 
grypopodobne organizatorzy 
podjęli decyzję o nieprzepro-
wadzaniu konkursu w grud-
niu.

Na Wołyniu planują utwo-
rzyć technologiczny park wir-
tualny, który połączy obwód 
wołyński, obwód brzeski (Bia-
łoruś) i województwo lubel-
skie.

W Łucku 27 grudnia od-
będzie się święto sportu „No-
woroczny rajd Dziadków 
Mrozów”. Uczestnicy akcji 
przebiegną centralnymi ulica-
mi miasta od 12.00 do 17.00 
godziny.

W przededniu święta Mi-
kołaja 200 wolontariuszy w Łu-
cku dołączyło się do Ogólno-
ukraińskiej akcji dobroczynnej 
«Mikołaj o tobie nie zapomni».

19 grudnia, w dniu patrona 
Łucka – Mikołaja Cudotwór-
cy zapaliły się świątecznymi 
ogniami trzy główne choinki 
miasta rosnące na Placu Tea-
tralnym.

Краківський дует 
відкрив у Луцьку рік 
Фредеріка Шопена

Наталя ДЕНИСЮК

кохання” (220 с.) (1)
13.00 Т/с “Висяки” (18 
с.) (1)
14.00 Т/с “Слiд” (130,131 
с.) (1)
15.35 Щиросерде зiзнання
16.00 Федеральний суддя
17.20, 19.20, 03.50 
Спортивнi подiї
17.30, 03.00 Критична 
точка
18.00 Т/с “Колись прийде 
кохання” (221 с.) (1)
19.30 Т/с “Райськi яблучка 
- 2” (18,19 с.) (1)
21.20 Т/с “Лiгвище змiя” 
(9 с.) (1)
22.20 Х/ф “Водний свiт” 
(1)
00.45 Х/ф “Вiдпустка за 
обмiном” (1)
04.45 Т/с “Чаклунка” 
(31,32 с.) (1)
05.35 Мультфiльм

18.00 Телеекспрес.
18.45, 01.20 Словник 
польсько-польський.
19.10 “Портрети творцiв”. 
Репортаж.
19.35 “Польський смак”. 
Тележурнал.
20.15, 02.15 На добранiч 
малята.
20.55, 02.55 Спорт.
21.00, 01.15 Прогноз погоди.
21.40, 03.25 “З архiвом IПН”. 
Тележурнал.
22.10, 03.55 “Кольори 
щастя”. Т/с.
22.40, 04.35 Кiнний спорт.
00.15, 06.10 Фестиваль пiснi 
Яна Кепури.
01.05 Сервiс IНФО вечiр.
04.20 Студiя Полонiї.
07.00 Завершення дня.

Krakowski duet 
zainaugurował w Łucku 
Rok Fryderyka Chopina

18 grudnia w Teatrze Lalek odbył się 
koncert z okazji Odzyskania Niepodległo-
ści przez Polskę. Miejscowa polska wspól-
nota oraz przedstawiciele władz lokalnych 
i inni zaproszeni goście mieli okazję usły-
szeć utwory Fryderyka Chopina w wyko-
naniu krakowskiego duetu „Cracow Duo”. 
Na wiolonczeli zagrał Jan Kalinowski, na 
fortepianie – Marek Szlezer.

W tym roku ze względu na panującą 
epidemię grypy obchody Dnia Niepodle-
głości Polski zostały przesunięte z listopa-
da na grudzień. Mimo to znalazło się wiele 
okazji do spotkania.

– Wydaje mi się, że w historii nic się nie 
dzieje bez przyczyny, – powiedział Konsul 
Generalny RP w Łucku Tomasz Janik. – W 
zeszłym roku święto 11 listopada obcho-
dzone przez nas tutaj w Łucku zbiegło się 
z konferencją historyków polskich i ukra-
ińskich, którzy spotkali się na Uniwersyte-
cie Wołyńskim, by prześledzić losy sojuszu 
wojskowego Atamana Petlury i Marszałka 
Piłsudskiego. I tak się składa, że właśnie 
dzisiaj -18 grudnia - mieliśmy okazję za-
prezentować książkę, która jest owocem tej 
konferencji.

Oprócz tego koncert odbył się w prze-
dedniu Świąt Bożego Narodzenia i Nowe-
go  Roku, co w naturalny sposób tworzyło 

atmosferę spotkania jeszcze bardziej uro-
czystą. Muzyka genialnego polskiego kom-
pozytora uświetniła ten wieczór ze wzglę-
du na to, że 2010 rok został ogłoszony 
Rokiem Chopinowskim. Tym koncertem 
Konsulat Generalny RP w Łucku zapocząt-
kował obchody roku Chopina. 

Natalia DENYSIUK

Вірні девізу: Бог, 
Честь, Батьківщина

Таке промовисте гасло є 
девізом і основною думкою 
книжки „Польща і Україна 
у боротьбі за незалежність 
1917 – 1920”, презентація 
якої відбулася 18 грудня 
2009 у конференц-залі на-
укової бібліотеки Волин-
ського національного уні-
верситету ім. Лесі Українки. 
Книжка присвячена пам’яті 
солдатів Війська Поль-
ського першого Маршалка 
Польщі Юзефа Пілсудсько-
го і солдатів армії УНР Го-
ловного отамана Симона 
Петлюри, які загинули сол-
датською смертю на Полі 
Слави у мужній боротьбі з 
більшовицькою навалою у 
1920 році, охороняючи су-
веренність обох народів.

У книжці зібрані матеріа-
ли науково-практичної кон-
ференції на тему „Польща та 
Україна у боротьбі за неза-
лежність 1917 – 1920”, яку 14 
листопада 2008 року у Луць-
ку організували Генераль-
не Консульство Республіки 
Польща в Луцьку та Товари-
ство польської культури на 
Волині ім. Єви Фелінської. У 
конференції, яку відкрив Ге-
неральний Консул Республі-
ки Польща у Луцьку Томаш 
Янік, взяли участь польські 
та українські історики, на-
уковці та студенти, пред-
ставники різних волинських 
організацій.

MWMW

Wierni dewizie: Bόg, 
Honor, Ojczyzna

Tak wymowne motto jest 
dewizą i myślą przewodnią 
książki „Polska i Ukraina w 
walce o niepodległość 1917 – 
1920”, prezentacja ktόrej od-
była się 18 grudnia 2009 roku 
w sali konferencyjnej Biblio-
teki Naukowej Uniwersytetu 
Wołyńskiego im. Łesi Ukrain-
ki. Książka dedykowana była 
pamięci Żołnierzy Wojska Pol-
skiego Pierwszego Marszałka 
Polski Juzefa Piłsudskiego i 
Żołnierzy Armii Ukraińskiej 
Republiki Ludowej Głόwnego 
Atamana Semena Petlury, 
ktόrzy walcząc mężnie z na-
walą bolszewicką w 1920 r. w 
obronie suwerenności i toż-
samości obu narodόw polegli 
śmiercią żołnierską na Polu 
Chwały.

W książce zostały poda-
ne materiały popularno-na-
ukowej konferencji na temat 
„Polska i Ukraina w walce o 
niepodległość 1917 – 1920”, 
ktόra została zorganizowana 
w Łucku 14 listopada 2008 
roku przez Konsulat General-
ny Rzeczypospolitej Polskiej i 
Stowarzyszenie Kultury Pol-
skiej na Wołyniu im.Ewy Fe-
lińskiej. W konferencji otwar-
tej przez Konsula Generalnego 
RP w Łucku Tomasza Janika 
wzięły udział historycy polskie 
i ukraińskie, pracownicy na-
ukowi i studenci Uniwersytetu 
Wołyńskiego im. Łesi Ukra-
inki, przedstawiciele różnych 
organizacji Wołynia.
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16.20 “Погода в Укра-
ине”
16.30 “Мотор-ТБ”
17.30 “Особливо небез-
печно”
18.30, 02.20, 04.15 
“Хронiка дня”
18.45, 04.45 “Київський 
час”
19.00, 22.30, 00.00, 03.00, 
05.00 “Час новин” (рос.)
19.20 “Час до виборiв”
19.30, 01.15 “Новий час”
20.20, 21.45 “Час до 
виборiв. Агiтацiю за-
боронено!”
20.30, 21.20, 01.40 “Час”
22.00, 02.30, 05.30 “На 
межi”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Смачнi подорожi”
03.30 “Велика полiтика”

16.25 “Вулицi розби-
тих лiхтарiв”. Т/с
17.40, 21.05 
“Слiпий-3”. Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 23.10 
Надзвичайнi новини 
з К.Стогнiєм
22.05 
“Далекобiйники”. Т/с
23.55 Факти. 
Пiдсумок дня
00.10 Неймовiрна 
колекцiя мiстера 
Рiплi
01.25 “Снiговик”. Х/ф 
(2)
03.35 “Найкращий 
бордель у Техасi”. 
Х/ф (2)
05.25 “Альф”. Т/с

але факт”
12.45 “Битва 
екстрасенсiв. Дiти-
ясновидцi”
13.50 “Чужi помилки. 
Проклята вдова”
15.55 “Зiркове життя. 
Дублери зiрок”
17.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
18.10, 22.20 Т/с 
“Анатомiя Грей” (2)
19.10 “Зiркове життя. 
Зiрковi товстуни”
20.15 “Чужi помилки. 
Свята правда”
21.35 Т/с “Кулагiн та 
Партнери” (1)
23.20 “Зiркове життя. 
Обпаленi славою”
00.20 “Вiкна-Спорт”
00.50 Х/ф “Зигзаг 
удачi” (1)
02.25 Х/ф “Непо-
правний брехун, або 
Казка з хорошим 
кiнцем”(1)

05.30 Т/с “Колобков. 
Справжнiй полков-
ник!”
07.00, 07.35, 08.35 
“Пiдйом”
07.30, 08.30, 19.20, 
01.10 Погода
09.00 Х/ф “Пережити 
Рiздво”
10.50, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
12.15, 14.55 Т/с 
“Друзi”
13.30, 19.00, 00.50 
Репортер
13.35 М/с “Земля до 
початку часiв”
13.55 М/с “Мiй друг 
мавпочка”
14.30, 15.50 Teen Time
14.35 Т/с “Мить 
щастя”
15.55, 20.25 Т/с 
“Бальзакiвський вiк, 
або всi мужики сво...”
16.55, 21.40 Т/с 
“Татусевi дочки”
18.00 Т/с “Щасливi 
разом” (2)
19.15, 01.05 Спортре-
портер
22.45 Х/ф “Один 
вдома”
01.15 Служба роз-
шуку дiтей
01.20 Х/ф “Нова 
рiздвяна казка” (3)
02.55 Т/с “Смальков. 
Подвiйний шантаж”
03.35 Х/ф “Очищен-
ня” (2)
05.05 М/ф “Мортал 
Комбат. Подорож 
починається”

19.40 Хронiка wow.
pl(варшавський 
iнформацiйний портал).
20.15, 02.15 “На 
добранiч малята”.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10, 01.10 Прогноз 
погоди.
21.45, 03.30 “Прокляте 
мiсце”. Документальний 
цикл.
22.40, 05.40 Наш репор-
таж.
23.10, 04.25 “Спринт 
крiзь iсторiю з Пре-
мисловом Бабирзою”. 
Тележурнал.
23.35 “Сага пологiв”. 
Тележурнал.
23.50 Студiя Полонiї.
00.05, 05.45 Фестиваль 
пiснi Яна Кепури.
01.00 Сервiс- IНФО 
вечiр.
01.10 “Кулiнарна подо-
рож Роберта Маклови-
ча”. Тележурнал.
01.35 Медичний теле-
журнал.
04.50 Снiданок на полу-
денок.
06.35 “Смак традицiй”. 
Тележурнал.
07.00 Завершення дня.

05.50 “Українськi М/
фи”

06.00 Програма передач
06.01, 23.30, 04.30 “Час-
Тайм”
06.15, 00.15, 03.10, 05.10 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 18.25, 22.50, 
00.25, 04.25 “Погода на 
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.40, 23.20, 05.20 
“Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 17.50, 
23.50, 03.20, 04.55 “По-
года в Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 04.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 “Прес-
конференцiї у прямому 
ефiрi”
10.55, 03.25 “Огляд 
преси”
11.20 “Зверни увагу”
15.30 “Не перший по-
гляд”

06.00 “Доброго 
ранку, Україно!”
06.00 Ранкова мо-
литва
06.05, 08.45 Право-
славний календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.15, 08.10 
Спорт
06.25, 07.20, 08.15 
Подiї очима майбут-
нього
06.30, 07.30, 08.20 
Погода
07.10 Ера бiзнесу
07.25 Мультфiльм
07.45 Рецепти 
здоров’я
09.00 РАНОК з Пер-
шим
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05 Дiловий свiт
09.20 Погода
09.25 Прес-анонс
09.30 Легко бути 
жiнкою
10.30 Д/ф “Люди та 
ляльки”
11.15 Погода
11.25 Життя триває...
11.50 Ситуацiя
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.45 Український 
вимiр
13.15 “Знайдемо 
вихiд” з Н. Розин-
ською
14.25 Хай щастить
14.50 Служба роз-
шуку дiтей
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.55 Iндиго
16.25 У днi шкiльних 
канiкул. М/ф “Пошта 
Санта Клауса”
16.50 Всеукраїнський 
конкурс дитячої 
творчостi “Податки 
очима дiтей”
17.15 Ситуацiя
17.25 Погода

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.15 “Великий виграш”.
09.00 Х/ф “Титанiк”. (2)
11.00 “Далеко вiд носи-
лок”.
12.00, 17.30 “Маланов-
ський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме життя”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
14.00 “Баффi, мисливиця 
на вампiрiв”
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Бостонська серед-
ня школа”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
18.00 “Свiт за сiмейством 
Кепських”.
21.00 Х/ф “Вiйськовий 
нирець”
23.45 “С.S.I.”
01.45 Х/ф “Перо маркiза 
де Сада”
04.00 Нагорода гаранту-
ється.

05.15 Т/с “Коломбо” 
(1)
06.50, 08.00, 18.00, 
22.00 “Вiкна-Новини”
06.55, 08.10 “Бiзнес”
07.00 Т/с “Комiсар 
Рекс” (1)
08.15, 14.55 “Давай 
одружимося”
09.15 Х/ф “Посилка з 
Марсу” (1)
12.45 “Битва 
екстрасенсiв. Дiти-
ясновидцi”
13.50 “Чужi помилки. 
Мовчазний свiдок”
15.55 “Зiркове життя. 
Зiрковi близнюки”
17.00 “Неймовiрнi 
iсторiї кохання”
18.10, 22.20 Т/с 
“Анатомiя Грей” (2)
19.10 “Цiни. Iсторiя 
всеросiйського об-
ману”
23.20 “Зiркове життя. 
Дублери зiрок”
00.20 “Вiкна-Спорт”
00.50 Х/ф “Золоте 
теля” (1)

06.00 “Перепустка до 
Європи iз Самантою 
Браун-2”
06.50 “Татусi, якi 
годують”
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 
17.45 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 “Ранок з 
Iнтером”
09.10 Формула 
любовi.
10.05 Х/ф “Щастя за 
рецептом” (1)
11.00 Модний вирок. 
Найкраще.
12.15 “Знак якостi” 
Червона iкра
13.00 Д/п “Жертви 
краси”
14.10 “Позаочi” 
Б.Брильська
15.20 “Ключовий 
момент”
16.35 “Зрозумiти. 
Пробачити”
18.05 “Судовi справи”
18.55, 20.30 Т/с 
“Вiзьми мене iз со-
бою-2” (1)
20.00, 01.45 
“Подробицi”
23.45 Д/п “Секрети 
вiчної молодостi”
00.45, 04.00 Д/п 
“Повiтрянi бої”
02.20 Телевiзiйна 
служба розшуку 
дiтей
02.25, 04.45 Т/с 
“Хафф” (1)
03.20 “Знак якостi”
05.35 Уроки тiтоньки 
Сови. Весела 
новорiчна подорож

06.05 “Служба роз-
шуку дiтей”
06.10 Т/с “Циганське 
серце”
06.55, 07.35, 08.05 
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
16.50, 19.30, 
23.05, 02.40 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин”
07.05 М/с “Усi собаки 
потрапляють до раю”
09.20, 18.05, 20.15 Т/с 
“Крем”
11.25, 03.00 Х/ф “Ви-
крадений”
15.00 Т/с “Район Мел-

17.35 Український 
вимiр
18.05 Анонс передач /
вечiрнiй/
18.10 Точка зору
18.45 Euronews
19.00 Вибори - 2010. 
Виступи кандидатiв 
на пост Президента 
України
19.15 Дiловий свiт
19.30 Вибори-2010. 
Виступи кандидатiв 
на пост Президента 
України
19.45 Погода
20.00 Особливий 
погляд
20.30 Громадська 
варта
20.45 Ситуацiя
21.00 Новини
21.25 Український 
вибiр
21.30 Дiловий свiт
21.45 Свiт спорту
22.00 Погода
22.10 Автоакадемiя
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, 
Трiйка, Кено
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Вiд першої 
особи
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв 
скарбiв”

19.50 Погода
20.00 Президент-шоу 
“Українська рулетка”
21.00 Новини
21.25 Український вибiр
21.30 Дiловий свiт
21.45 Свiт спорту
22.00 Право на захист
22.20 Далi буде...
22.45 Прес-анонс
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.10 Спорт
23.15 Погода
23.20 Вiд першої особи
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв скарбiв”

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.10, 16.10, 21.05 
Прогноз погоди.
09.45 Бесiда “1”.
10.00 Для дiтей.
10.20 Мультсерiали.
11.00 “Крисо-
лов з Хамелiна”, 
мультфiльм, Канада.
11.45 Телемагазин.
12.20 “Епохальнi 
вiдкриття в науцi i 
технiцi”.
13.10 Агробiзнес.
13.20 Екологiчний 
репортер.
13.35, 19.00 “Буди-
нок парафiяльного 
священика”.
14.05, 18.35 “Клан”.
14.35, 19.30 “Угадай 
мелодiю”.
15.00 Доторкнися до 
життя.
15.30 Рай.
16.10 “Лондонцi”.
17.10 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.

TV

Вiвторок,
29 грудня

07.35 Телемагазин.
08.05 Репортаж.
08.30 “Абатства i 
монастирi”.
08.55 Мультсерiал.
09.15, 21.05 “Кольори 
щастя”.
09.45 Питання на 
снiданок.
12.05 “Моя сiмейка”.
12.40 “Я гадаю...”.
15.05 “Дочки Маклеода”.
16.00 “М.A.S.H.”
16.35 “Форт Бойярд”.
17.35, 21.40 “Мосто-
вяки”.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 Один iз десяти.
19.30 “Златопольськi”.
20.05 Гiльйотина. 
Телетурнiр.
20.35 “Люблю кiно”.
22.45 Експрес 
репортерiв.
23.45 Панорама.
00.25 “Павук”

Середа, 
30 грудня

07.00 “Кава або чай”.
09.45 Розмова Оди-
нички.
10.00, 18.05 “Домiсi”. 
Програма для дiтей.
10.25, 18.30 “Книжкова 
мiль”. Тележурнал.
10.40 “Академiя будинку 
та iнтер’єра”. Тележур-
нал.
10.55 “Мандрiвник”. 
Тележурнал.
11.20, 19.05 “Мiсiя 
Гриф. Таємниця 
острова Волiн”. Цикл 
репортажiв.
11.45 “Будинок над за-
токою”. Т/с.
12.30, 19.50, 01.50 “Бу-
динок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.10, 21.15, 03.05 
“Клан”. Т/с.
13.35 “З архiвом IПН”. 
Тележурнал.
14.05, 22.10, 03.55 “Ко-
льори щастя”. Т/с.
14.35, 00.10 Кiнний 
спорт.
16.10 “Дезертири”. Х/ф. 
Польща, 1985 р.
17.20 Група “Немiн”. 
Концерт.
18.40, 00.00 Культурно-
суспiльний тележурнал.
18.55 Телеекспрес.
19.30 “За закритими 
дверима”. Тележурнал.

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.10, 21.00 Прогноз 
погоди.
09.45 Бесiда “1”.
10.00 Дитсадок “1”.
10.25 Мультсерiали.
10.55 “Джек i бобове 
стебло”, мультфiльм, 
Канада.
11.40 Телемагазин.
12.15 Прийомний покiй 
“1”.
12.50 Соцзабез для тебе.
12.55, 23.55 Енциклопе-
дичний словник ПНР.
13.10 Агробiзнес.
13.20 Як у ЄС.
13.40, 19.30 “Будинок 
парафiяльного свяще-
ника”.
14.05, 16.55 “Клан”.
14.30 “Угадай мелодiю”.
15.00 “Наша планета”.
15.30 Виправлення до 
бiографiї.
16.30 “Мода на успiх”.
17.25 Стрибки iз 
трамплiна.
20.00 Вечiрка.
21.20 “Будячи мертвих”.
22.20 “На нiчнiй хвилi”, 
01.50 “Коджак”.
02.40 “Запах раю”. (2)

06.00 Програма передач
06.01, 23.30, 04.30 “Час-
Тайм”
06.15, 00.15, 03.10, 05.10 
“Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 15.20, 
17.20, 18.25, 22.50, 
00.25, 04.25 “Погода на 
курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 22.40, 23.20, 05.20 
“Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 
17.50, 23.50, 03.20, 04.55 
“Погода в Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 04.00 “Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференцiї у 
прямому ефiрi”
10.55, 03.25 “Огляд 
преси”
11.20 “Зверни увагу”
15.30 “Здоровi iсторiї”
16.30 “Арсенал”
17.30 “Велика полiтика”
18.30, 02.20, 04.15 
“Хронiка дня”
18.45, 04.45 “Київський 

вампiрiв”.
10.00, 18.00, 21.00 
“Свiт за сiмейством 
Кепських”.
11.00 “Далеко вiд 
носилок”.
12.00, 17.30 “Мала-
новський i партнери”.
12.30, 20.30 Саме 
життя”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
15.00, 19.00 “Перше 
кохання”.
15.45 “Бостонська 
середня школа”.
16.50, 19.50 Подiї.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
21.30 Х/ф “Зведи 
мене з розуму”
23.30 Х/ф “Iсторiя 
кролика”
01.35 Нагорода га-
рантується.
03.00 Таємницi долi.

05.50, 07.40, 08.40, 
01.20, 03.30 Погода
05.55, 03.05 Факти
06.20, 07.50 Дiловi 
факти
06.30 300 сек/год
06.35 Свiтанок
07.20, 12.25 Каламбур
07.45 Факти. Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 
19.10, 01.15 Спорт
08.05 ПроZiрок
08.35 300 сек/час
08.45 Факты. Утро
09.00 “Смак”
10.30 “Солдати. Дем-
бельський альбом”. 
Т/с
12.45 Факти. День
13.00 “Таємницi 
слiдства”. Т/с
14.20 “Час Волкова”. 
Т/с
15.25, 19.55 “Вулицi 
розбитих лiхтарiв-7”. 
Т/с

05.55 Служба роз-
шуку дiтей
06.00, 07.40, 08.40, 

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05, 08.45 Православ-
ний календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.15, 08.10 Спорт
06.25, 07.20, 08.15 Подiї 
очима майбутнього
06.30, 07.30, 08.30 По-
года
07.10 Ера бiзнесу
07.25 Мультфiльм
07.35 Будiвельний 
майданчик
08.20 Рейтингова па-
норама
09.00 РАНОК з Першим
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05 Дiловий свiт
09.20 Погода
09.30 Легко бути жiнкою
10.30 Прем’єра. Д/ф 
“Полiт чайки. Лариса 
Латинiна”
11.15 Погода
11.25 Життя триває...
11.50 Ситуацiя
12.00 Новини
12.10 Дiловий свiт
12.45 Український вимiр
13.15 Здоров’я
14.10 Автоакадемiя
15.00 Новини
15.15 Дiловий свiт
15.55 Iндиго
16.25 У днi шкiльних 
канiкул. Мультфiльм 
“Доннер”
16.50 Фестиваль дитячої 
творчостi “Зоряна 
осiнь”
17.15 Ситуацiя
17.25 Погода
17.35 Український вимiр
18.05 Анонс передач /
вечiрнiй/
18.10 Точка зору
18.45 Euronews
19.00 Вибори - 2010. 
Виступи кандидатiв 
на пост Президента 
України
19.15 Дiловий свiт
19.30 Вибори-2010. 
Виступи кандидатiв 
на пост Президента 
України
19.40 Свiт спорту

06.05 “Служба роз-
шуку дiтей”
06.10 Т/с “Циганське 
серце”
06.55, 07.35, 08.05 
“Снiданок з 1+1”
07.00, 08.00, 09.00, 
16.50, 19.30, 
23.15, 02.25 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин”
07.05 М/с “Усi собаки 
потрапляють до раю”
09.20, 18.05, 20.15 Т/с 
“Крем”
10.20 “Караоке на 
майданi”
11.25 Х/ф “Коала в 
кухнi”
13.15 Х/ф “Любов iще 
можлива”
15.10 Т/с “Район Мел-
роуз”
15.55 Т/с “Всi жiнки - 
вiдьми”
17.10 Т/с “Не родись 
вродлива”
19.10 “Погода”
19.15 “ТСН. Варта”
21.15 Х/ф “Дiвчина 
мого найкращого 
друга” (2)
23.45 “Проспорт”
23.50, 02.45 
Х/ф “Щасливо 
неодруженi”
01.25 “Документ”
04.15 Х/ф “Дiвчина 
мого найкращого 
друга”

05.30 Т/с “Колобков. 
Справжнiй полков-
ник!”
07.00, 07.35, 08.35 
“Пiдйом”
07.30, 08.30, 19.20, 

01.10 Погода
09.00 Х/ф “Пастка 
для батькiв-3”
10.55, 19.25 Т/с “Кур-
санти”
12.15, 14.55 Т/с 
“Друзi”
13.30, 19.00, 00.45 
Репортер
13.35 М/с “Земля до 
початку часiв”
13.55 М/с “Мiй друг 
мавпочка”
14.30, 15.50 Teen Time
14.35 Т/с “Мить 
щастя”
15.55, 20.25 Т/с 
“Бальзакiвський вiк, 
або всi мужики сво...”
16.55, 21.45 Т/с 
“Татусевi дочки”
18.00, 22.50 Т/с 
“Щасливi разом” (2)
19.15, 01.05 Спортре-
портер
23.50 Т/с “4400” (2)
01.15 Х/ф “Агент 
прибульцiв” (2)
02.40 Т/с “Смальков. 
Подвiйний шантаж”

05.10 Т/с “Коломбо” 
(1)
06.50, 08.00, 18.00, 
22.00 “Вiкна-Новини”
06.55, 08.10 “Бiзнес”
07.00 Т/с “Комiсар 
Рекс” (1)
08.15, 14.55 “Давай 
одружимося”
09.15 Х/ф “За два 
кiлометри до Нового 
року” (1)
12.00 “Нез’ясовно, 

дверима”. Тележурнал.
11.15 Культурно-
суспiльний тележурнал.
11.30 “Форма та змiст”. 
Тележурнал.
11.55, 19.10, 05.50 “Поль-
ща обхiдним шляхом”.
12.05 “Запрошення”.
12.30, 19.50, 01.50 “Бу-
динок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.10, 21.15, 03.05 
“Клан”. Т/с.
13.35 “Прокляте мiсце”. 
Документальний цикл.
14.00, 22.35, 04.15 “Ко-
льори щастя”. Т/с.
14.30, 00.00, 06.00 Ток-
шоу Томаса Лиса.
15.30, 16.15 “Вечiр Лас-
ковика та Малицького”. 
17.05 Наш репортаж.
17.35 “Сага пологiв”. 
Тележурнал.
18.00 Телеекспрес.
18.45 “Смак традицiй”. 
Тележурнал.
19.20, 01.10 “Дика Поль-
ща”. Д/с.
20.15 “На добранiч 
малята”.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10, 01.10 Прогноз 
погоди.
21.45, 03.25 Тиждень 
Польщi.
22.15, 03.55 “Польща нас 
поєднує”. 
23.05, 04.40 “Молодень-
ка бабуся”. Д/ф.
23.55, 06.00 “Зроби це”. 
Гумористична про-
грама.
01.00 Сервiс- IНФО 
вечiр.
01.35 “Шанс на життя”. 
Тележурнал.
05.30 “Мiсiя Гриф. Та-
ємниця острова Волiн”. 
Цикл репортажiв.
07.00 Завершення дня.

06.00, 05.00 
Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00 Подiї
06.40, 17.20, 19.20 
Спортивнi подiї
06.50, 17.30 Критична 
точка
07.25 Срiбний апельсин
08.00 Т/с “Слiд” (102 
с.) (1)
08.55 Т/с “Безмовний 
свiдок 2” (1)
10.00 Т/с “Лiгвище змiя” 
(закл. с.) (1)
12.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (222 с.) (1)
13.00 Т/с “Висяки” (20 
с.) (1)
14.00 Т/с “Слiд” (134,135 
с.) (1)
15.35 Щиросерде 
зiзнання
16.00 Федеральний 
суддя
18.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (223 с.) (1)
19.30 Проводи Старого 
року з М.Галкiним
22.20 Х/ф “Денний до-
зор” (2)
00.45 Х/ф “Мiсто грiхiв” 
(3)
02.45 Х/ф “Нiчний до-
зор” (2)

06.00 “Перепустка до 
Європи iз Самантою 
Браун-2”
06.50 “Татусi, якi 
годують”
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 12.00, 
17.45 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 
08.35 “Ранок з 
Iнтером”
09.10 Формула 
любовi.
10.05 Х/ф “Щастя за 
рецептом” (1)
11.05 Модний вирок. 
Найкраще.
12.15 “Знак якостi” 
Шампанське
13.00 Д/п “Любов 
проти правил”
14.10 “Позаочi” 
С.Безруков.
15.25 “Ключовий 
момент”
16.35 “Зрозумiти. 
Пробачити”
18.05 “Судовi справи”
18.55 Т/с “Вiзьми 
мене iз собою-2” (1)
20.00, 01.50 
“Подробицi”
20.30 Т/с “Вiзьми 
мене iз собою-2” (1) 
Закл.
23.45 Д/п “Я - 
Тализiна”
00.45, 03.20 Д/п “У 
пошуках царя Со-
ломона”
02.25 Телевiзiйна 
служба розшуку 
дiтей

06.40, 17.20, 19.20, 03.50 
Спортивнi подiї
06.50, 17.30, 03.00 Кри-
тична точка
07.25 Срiбний апельсин
08.00 Т/с “Слiд” (101 
с.) (1)
08.55, 04.00 Т/с “Безмов-
ний свiдок 2” (1)
10.00 Т/с “Лiгвище змiя” 
(7,8 с.) (1)
12.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (221 с.) (1)
13.00 Т/с “Висяки” (19 
с.) (1)
14.00 Т/с “Слiд” (132,133 
с.) (1)
15.35 Щиросерде 
зiзнання
16.00 Федеральний 
суддя
18.00 Т/с “Колись при-
йде кохання” (222 с.) (1)
19.30 Т/с “Райськi 
яблучка - 2” (20,21 с.) (1)
21.20 Т/с “Лiгвище змiя” 
(закл. с.) (1)
22.20 Х/ф “Нiчний до-
зор” (2)
01.00 Х/ф “Водний свiт” 
(1)
04.45 Т/с “Чаклунка” 
(33,34 с.) (1)
05.35 Мультфiльм

01.15, 03.10 Погода
06.05, 02.45 Факти
06.20, 07.50 Дiловi 
факти
06.30 300 сек/год
06.35 Свiтанок
07.20, 12.25 Каламбур
07.45 Факти. Ранок
08.00, 08.55, 12.55, 
19.10, 01.05 Спорт
08.05 ПроZiрок
08.35 300 сек/час
08.45 Факты. Утро
09.00 “Смак”
10.30 “Солдати. Дем-
бельський альбом”. 
Т/с
12.45 Факти. День
13.05 “Таємницi 
слiдства”. Т/с
15.25 “Вулицi розби-
тих лiхтарiв-7”. Т/с
16.35, 21.55 
“Далекобiйники”. Т/с
17.40, 20.55 
“Слiпий-3”. Т/с
18.45 Факти. Вечiр
19.15, 23.00 
Надзвичайнi новини 
з К.Стогнiєм
19.55 “Вулицi роз-
битих лiхтарiв-7”. Т/с. 
Фiнал
23.50 Факти. 
Пiдсумок дня
00.05 Неймовiрна 
колекцiя мiстера 
Рiплi
01.20 “Аферисти”. 
Х/ф (2)
03.15 “Дещо ще”. Х/ф 
(2)
05.05 “Альф”. Т/с

роуз”
15.55 Т/с “Всi жiнки - 
вiдьми”
17.10 Т/с “Не родись 
вродлива”
19.10 “Погода”
19.15 “ТСН. Варта”
21.15 Х/ф “Тариф 
новорiчний”
23.35 “Проспорт”
23.40 Х/ф “Навiщо ми 
одружилися?”
01.40 “Документ”

02.30, 04.05 Т/с 
“Хафф” (1)
04.55 Уроки тiтоньки 
Сови. Весела 
новорiчна подорож

час”
19.00, 22.30, 00.00, 03.00, 
05.00 “Час новин” (рос.)
19.20 “Час до виборiв”
19.30, 01.15 “Новий час”
20.20, 21.45 “Час до 
виборiв. Агiтацiю за-
боронено!”
20.30, 21.20, 01.40 “Час”
22.00, 02.30, 05.30 
“Акцент”
00.30 “Автопiлот-
новини”
00.40 “Рестораннi 
новини”
03.30 “Особливо небез-
печно”

07.00 “Кава або чай?”.
09.45 Розмова Оди-
нички.
10.00, 18.15 Одиничка.
10.25 “Лабораторiя XXI 
столiття”. Тележурнал.
10.50 “Алхiмiя здоров’я 
та краси”. Тележурнал.
11.05 “За закритими 

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15 “Великий ви-
граш”.
09.00, 14.00 “Баффi, 
мисливиця на 

06.00 Мультфiльми
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Подiї
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23.40 “День як день”.
22.20, 05.40 “Колядо, 
агов Колядо...” Свят-
ковий концерт.
05.25 “Операцiя 
Самум”. Х/ф. Польща, 
1999 р.
07.00 Завершення 
дня.

05.55 
“ВусоЛапоХвiст”
06.30 Х/ф “Морозко” 
(1)
07.55 Х/ф “Варвара 
краса  - довга коса” 
(1)
09.35 “Україна має 
талант! Кастинг у 
Києвi”
11.40 “Україна має 
талант! Перший 
пiвфiнал”
14.05 “Україна має 
талант! Другий 
пiвфiнал”
16.55 “Україна має 
талант! Третiй 
пiвфiнал”
19.30 “Україна має 
талант! Четвертий 
пiвфiнал”
22.20 “Україна має 
талант! П’ятий 
пiвфiнал”
01.00 Х/ф “Луна - 
Одеса” (1)
02.40 Х/ф “Сiм на-
речених єфрейтора 
Збруєва” (1)

06.55 М/ф “Щасли-
вий Ельф”
07.40 “Новорiчна 
дискотека”
10.55 Х/ф “Силач 
Санта-Клаус”
12.35, 01.45 Х/ф 
“Диво на тридцять 
четвертiй вулицi”
14.35 Х/ф “Лось на 
Рiздво”
16.10 Х/ф “Магiчна 
книга та дракон”
17.45 М/ф “Аладдiн”
19.30 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин”
20.00 Ювiлейний 
концерт А.Пугачової
22.20 Х/ф “Мулен 
Руж”
00.35 “Смiшнi пiснi”
03.35 Х/ф “За щучим 
велiнням”
04.30 Х/ф “Доктор 
Айболить”
05.35 Х/ф “Кощiй 
безсмертний”

06.00 Х/ф 
“Чарiвники” (2 с.) (1)
07.30 Новорiчний 
жарт iз С.Єщенко
08.30 Карнавальна 
нiч iз Максимом 
Аверiним
11.20 Х/ф “Глухар. 
Приходь, Новий рiк! 
(1)
13.00 Блакитний 
вогник на Шаболовцi 
- 2009. Вибране
17.30 Блакитний 

06.15, 02.45 Вставай! 
Граємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15 “Великий ви-
граш”.
09.00 М/ф “Дуже 
казкове Рiздво”
10.00 Х/ф “Срiбна 
стрiла”
12.00 Х/ф “Пеггi С’ю 
виходить замiж”
13.55 Х/ф “Померти 
молодим”
16.00 Х/ф “Офiсний 
простiр”
17.50 Х/ф “Молодi 
стрiльцi II”
19.50 Подiї.
20.30 “Свiт за 
сiмейством Кеп-
ських”.
21.00 Новорiчнi хiти.
04.40 Сопотський 
фестиваль05.20 “Попелюшка” 

Мюзiкл (1)
07.15 Х/ф “Новорiчнi 
пригоди Машi i Вiтi” 
(1)
08.55 Х/ф “П’ятий 
елемент” (2)
11.55 “Україна має 
талант! Кастинг в 
Одесi”
14.50 “Україна має 
талант! Кастинг у 
Харковi”
17.00 “Україна має 
талант! Кастинг у 
Днiпропетровську”
19.00 “Україна має 
талант! Кастинг у 
Донецьку”
21.25 “Україна має 
талант! Кастинг у 

05.40 “Снiгова короле-
ва”. Х/ф
07.25, 09.20 Погода
07.30 “Бетховен-3”. 
Х/ф
09.25 “Космiчний 
джем”. Х/ф
11.00 “Полярний екс-
прес”. Х/ф
12.45 Факти. День
12.55 Спорт
13.00 Каламбур
13.25 “Веселi нiжки”. 
М/ф
15.20 “Незнищенний 
шпигун”. Х/ф
16.50 “Помiнятися 
мiсцями”. Х/ф
19.00 Наша Russia. 
Дайджест
21.50 Велика рiзниця 
(Україна)
23.50 Поздоровлення 
Президента України з 
Новим роком
00.00 Велика рiзниця 
(новорiчна)
01.50 “Пiвденний 
парк”. М/ф
03.05 Голi та смiшнi 
(новорiчнi випуски)

06.00 Мультфiльми
06.30 Х/ф “Санта 
Клаус - 2” (1)
08.00 Х/ф 
“Чарiвники”  (1)
10.45 Новорiчнi 
жарти
11.50 Проводи Старо-
го року з М.Галкiним
14.30 Блакитний 
вогник на Шаболовцi 
- 2009. Вибране
18.00 Х/ф “Глухар. 
Приходь, Новий рiк! 
(1)
19.45 Карнавальна 
нiч iз Максимом 
Аверiним
22.50, 00.00 Бла-
китний вогник на 
Шаболовцi - 2010
23.55 Новорiчне 
привiтання Пре-
зидента України 

07.10 Телемагазин.
07.45 “Зимова 
чарiвнiсит Країни 
Висхiдного Сонця”.
08.30 “Три поросяти”, 
мультфiльм, США, 
2002.
09.15 “Кольори 
щастя”.
09.45 Питання на 
снiданок.
12.00 Гiльйотина.
12.30 Кулiнарний 
журнал.
13.10 Босонiж по 
свiту.
13.40 “Брати Блюз”, 
комедiя, США, 1980.
16.00 Будка Суфлера. 
Концерт.
17.00 “Iсторiя одного 
викрадення”, комедiя, 
США, 2000.
18.30 Локальна про-
грама.
19.05 “Смерч”, три-
лер, США, 1996.
21.05 Новорiчний 
концерт “Зiркова 
одiссея 2009”.
02.20 Фестиваль 
циганської пiснi
03.10 Хiти у часi.

05.50 М/ф “Пригоди 
пiнгвiненяти Лоло”
06.10 Мюзикл “Зорянi 
канiкули”
08.00, 01.50 Х/ф “Карна-
вальна нiч” (1)
09.30 Новорiчний 
вогник “Карнавальна 
нiч на Iнтерi”
12.50, 03.00 Х/ф “Кольє 
для снiгової баби” (1)
14.40 Концерт “Кращi 
пiснi року”
17.15 Х/ф “Термiново 
потрiбен Дiд Мороз” 
(1)
18.55, 20.20 Концерт 

04.15 “Старi та 
сварливi”. Х/ф
05.55, 07.40 Погода
06.00 “Бетховен-4”. 
Х/ф
07.45 “Заморожений 
калiфорнiєць”. Х/ф
09.10 “Чарлi та шоко-
ладна фабрика”. Х/ф
11.10 “Помiнятися 
мiсцями”. Х/ф
13.30 “Роги та копи-
та”. М/ф
14.55 Велика рiзниця 
(Україна)
17.10 Наша Russia. 
Дайджест
20.00 “Канiкули суво-
рого режиму”. Х/ф
22.00 Велика рiзниця 
(новорiчна)
23.50 “Блондинка у 
квадратi”. Х/ф
01.40 “Замiнити тата”. 
Х/ф

TV

07.00 “Кава або чай?”. 
09.45 Розмова Оди-
нички.
10.00 “Будильник”. 
Програма для дiтей.
10.25 “Прошу, пане 
Слон”. М/ф. Польща.
11.35 “Рай”. Тележур-
нал.
12.05 “Зроблено в 
Польщi”. Телетурнiр.
12.30, 19.50, 02.15 “Бу-
динок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00, 20.30, 02.55 
Новини.
13.10, 21.30 “Клан”. 
Т/с.
13.35 “Тиждень 
Польщi”. 
14.05 “Польща нас 
поєднує”. 
14.24 “Кольори щас-
тя”. Т/с.
14.55 “Молоденька 
бабуся”. Д/ф.
15.45 Концерт.
16.40 “Кiнець свiту в 
Новака”. Театральний 
спектакль, Польща, 
2000 р.
17.40 “Пам’ятай про 
мене”.
18.00 Телеекспрес. 
18.25, 04.05 “Дами та 
гусари”. Театральний 
спектакль.
20.15, 02.40 На 
добранiч малята.
20.50, 03.20 Спорт.
20.55, 01.20 Прогноз 
погоди.
21.10, 03.25 
Новорiчний обiг 
Леха Качиньского, 
Президента РП.
21.55, 23.55, 00.40 
Новий рiк iз Двiйкою 
- Зоряна одиссея 

П'ятниця, 
1 січня

06.00 Програма 
передач
06.01, 08.00, 23.30, 
04.30 “Час-Тайм”
06.15, 07.10, 00.15, 
03.10, 05.10 “Час 
спорту”
06.25, 07.25, 10.15, 
13.15, 15.20, 17.15, 
18.25, 20.20, 23.50, 
04.25 “Погода на 
курортах”
06.30, 07.30, 10.00, 
11.00, 02.20, 04.45 
“Зустрiч Нового 2010 
року”
06.40, 00.30 
“Автопiлот-новини”
06.50, 08.20, 09.20, 

зiграю”. Д/ф.
15.55 “Авантюра 
Басi”. Х/ф. Польща, 
1995 р.
18.00 Телеекспрес.
18.55, 05.40 “Жовтий 
ковпак або коляда на 
Новий рiк”. Телеспек-
такль.
20.00, 02.15 На 
добранiч малята.
20.30, 02.30 Новини.
20.50, 02.50 Спорт.
21.00 Прогноз по-
годи.
21.35, 03.35 “Мрiї 
Мартiна Даци”. Роз-
важальна програма.
22.30, 04.30 “У горi та 
у радостi”. Т/с. 
23.25, 05.25 “Шосе”. 
Х/ф. Польща, 2006 р.
07.00 Завершення 
дня.

07.00 “Петтсон i 
Фiндус, кiт-ракета”, 
Фрг-Швецiя. 1999.
08.00 Богослужiння.
09.00 “Золота анти-
лопа”, мультфiльм, 
СРСР.
09.30, 18.15 “Клан”.
09.55, 18.45 “Буди-
нок парафiяльного 
священика”.
10.25 “Каспер”, 
комедiя, США, 1995.
12.05 “Бiлий сокiл, 
бiлий вовк”.
13.00 Янгол Госпо-
день.
14.00, 00.30 Новини.
14.10 Новорiчне 
привiтання Прези-
дента РП.
14.50 Стрибки iз 
трамплiна.
17.05 Ополе на бiса.
18.00 Телеекспрес.
19.10 Угадай мелодiю.
20.00 Вечiрка. “Смер-
фи”.
21.10 “Рататуй”, 
мультфiльм, США, 
2007.
23.05 “Поганий Сан-
та”, комедiя, США, 
2003.
00.35 “Ентонi 
Цiммер”, трилер, 
Францiя, 2003.
02.00 “Кохання на 
Рiздво”, романтична 
комедiя, Iталiя, 2004.

роди”, комедiя, США, 
1988.
12.50 Новорiчний 
концерт iз Вiдня.
14.35, 18.15, 19.55, 
23.15 Новорiчна нiч. 
(повтор)
15.00 Сiмейний 
телетурнiр.
15.40 Новорiчне 
кабаре.
17.05 “Лорд-Злодiй”, 
мелодрама, ФРН-
Великобританiя. 
2006.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 Недiльний 
вечiр.
21.05 “Полковник 
Квятковскi”, комедiя, 
РП.
23.45 Панорама.
00.20 
“Турбулентнiсть II. 
Страх польотiв”, бо-
йовик, США, 1999.
02.05 “Щосили”, дра-
ма, Великобританiя, 
2004.

Четвер,
31 грудня

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова мо-
литва
06.05 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.10, 08.10 
Спорт
06.25, 07.15, 08.15 
Подiї очима майбут-
нього
06.30, 07.25, 08.20 
Погода
07.20 Мультфiльм
09.00 РАНОК з Пер-
шим
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.10 Погода
09.15 М/ф “Як 
їжачок та ведмежа 
зустрiчали Новий 
рiк”
09.30 Легко бути 
жiнкою
10.25 У днi шкiльних 
канiкул. Х/ф “Мама”
12.00 Новини
12.10 Погода
12.45 М/ф “Гуси-
лебедi”
13.10 Х/ф “Прикраси-
ти зали”
14.45 Погода
14.50 Служба роз-
шуку дiтей
15.00 Новини
15.20 Iндиго
15.45 Х/ф “Дульсинея 
Тобоська”
18.10 Український 
вимiр
18.45 Euronews
19.00 Погода
19.15 Х/ф “Я бачив, 
як мама цiлувала 
Санта Клауса”
21.00 Новини
21.20 Погода
21.25 Новорiчна нiч 
на Першому
22.50 Трiйка, Кено, 
Максима

23.00 Новорiчна про-
грама - 1 частина
23.45 НОВОРIЧНЕ 
ПРИВIТАННЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА УКРАЇНИ
00.00 НОВОРIЧНЕ 
ПРИВIТАННЯ 
ПРЕМ’ЄР-
МIНIСТРА УКРА-
ЇНИ
01.20 Новорiчна нiч 
на Першому (продо-
вження)
04.45 Фольк-music
05.40 Вихiднi по-
українськи

06.00 Дитяча казка 
“Новий Гулiвер”
07.10 Лис Микита -1 
частина
07.35 Будiвельний 
майданчик
07.45 Новорiчна про-
грама
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05 Погода
09.15 У днi шкiльних 
канiкул. М/ф “Золота 
куля”
10.45 М/ф 
“Новорiчна пiсенька 
Дiда Мороза”
10.50 М/ф “Диво 
мороз”
11.00 М/ф “Старий 
чоботар”
11.35 Фестиваль 
дитячої творчостi 
“Всi ми дiти твої, 
Україно!”
12.10 Погода
12.15 “Надвечiр’я” з 
Т. Щербатюк
12.45 Будемо жити
13.40 Концертна про-
грама “Мелодiя двох 
сердець”
15.50 Погода
16.00 Мiс Iнтер-
континенталь-2009
19.00 Погода
19.15 Х/ф “Самотнiй 
Санта шукає мiсiс 
Клаус”
21.00 Новини
21.15 Музичнi пере-
гони - 2010
22.55 Трiйка, Кено
23.00 Новорiчний 
концерт
00.15 Концерт 
В.Меладзе
01.20 Музичнi пере-
гони - 2010
02.50 “Надвечiр’я” з 
Т. Щербатюк
03.15 Д/ф “Полiт чай-
ки. Лариса Латинiна”

06.10 Т/с “Циганське 
серце”
07.00 “Смакуємо”
07.30 М/с “Усi собаки 
потрапляють до раю”
07.55 Х/ф “Вам i не 
снилося”
09.35 Т/с “Крем”
11.20 Х/ф “Алiса у 
Дивосвiтi”
13.50 М/ф “Щасли-
вий Ельф”
14.35 Х/ф “Силач 
Санта-Клаус”
16.20 Х/ф “Тариф 
новорiчний”
17.55 “Червона Ша-
почка та всi, всi, всi”
19.30 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин”
20.00 М/ф “Аладдiн”
22.00 Х/ф “Операцiя 
“И” та iншi пригоди 
Шурика”
23.50 “Новорiчне 
привiтання Пре-
зидента України 
В.Ющенка”
00.00 “Новорiчна 
дискотека”
03.05 “Дискотека 
80-х”

новорiчне кiно”
10.15 Х/ф 
“Суджений-
ряджений” (1)
12.10 М/ф “Iлля Му-
ромець та Соловей-
Розбiйник” (1)
13.50 Х/ф “Iронiя 
долi, або З легкою 
парою!” (1)
17.40 Х/ф “Iронiя 
долi. Продовження” 
(1)
20.00 “Подробицi 
року”
20.30 “Вечiрнiй 
квартал”
23.20, 00.00 Мюзикл 
“Козаки”
23.50 Новорiчне звер-
нення Президента
01.05 Мiсце зустрiчi. 
(Дайджест).
03.10 “Велика 
полiтика” The Best.
04.10 Пiсня року.

05.30 Т/с “Колобков. 
Справжнiй полков-
ник!”
07.00, 07.35, 08.35 
“Пiдйом”
07.30, 08.30, 18.20 
Погода
09.00 М/ф “Острiв 
скарбiв”
11.10 Х/ф “Один вдо-
ма-3”
13.30, 18.05 Репортер
13.35 Даєш молодь
13.45 Т/с “Друзi”
14.10 Х/ф “Один вдо-
ма-4”
16.00 Х/ф “Один 
вдома”
18.15 Спортрепортер
18.25 Х/ф “Один вдо-
ма-2”
21.00 Фабрика зiрок. 
Гала-концерт
23.55 Виступ Пре-
зидента України
00.00 Фабрика зiрок. 
Фiнал. Оголошення 
переможця
01.15 Файна Юкрай-
на Новий Рiк

07.10 Файна Юкрайна
09.50 М/ф “Острiв 
скарбiв”
11.50 Т/с “Татусевi 
дочки”
13.10 Фабрика зiрок 3
15.35 Фабрика зiрок 3
19.10 М/ф “Шрек”
20.45 Хто проти 
Блондинок?
22.30 Х/ф “Євротур” 
(2) 
00.00 Х/ф “Дорожня 
пригода” (2) 
01.40 Т/с “Таємницi 
Смоллвилю” (2) 

06.00 Програма 
передач
06.01, 04.00 “Час-
Тайм”
06.15, 18.45, 22.15, 
05.00 “Час спорту”
06.25, 10.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.25 
“Погода на курортах”
06.30 “Ранок на 5-му”
09.10, 18.30, 20.20, 
03.50 “Бiзнес-час”
09.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 17.50, 19.20, 
22.25 “Погода в 
Українi”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.00 
“Час новин”
10.30, 11.30, 12.30 
“Прес-конференцiї у 
прямому ефiрi”

14.05 “Коли Сонце 
було богом”, РП, 2003
16.10 “Iсторiя Май-
кла Джексона”, док.
фiльм.
17.05 “Мода на успiх”.
18.00 Телеекспрес.
19.15 Угадай мелодiю.
20.00 Вечiрка.
21.10 Новорiчний 
обiг Президента РП.
23.05 “Зниклi”.
23.55 Варто говорити.
23.05 “Зниклi”.
21.25 “Флiнстоуни”, 
комедiя, США, 1994.
23.05 “Агент Джоннi 
Iнглiш”, комедiя, 
Великобританiя, 
2003.
00.35 Телетурнiр.
01.15 Новорiчний 
вертеп.
01.55 “30 днiв до моєї 
слави”, мелодрама, 
США, 2004.
02.35 “Крутий вiраж”, 
бойовик, США, 2008.
04.50 “Острiв”, при-
годи, США, 1980.

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.10, 16.10, 21.05 
Прогноз погоди.
09.45 Бесiда “1”.
10.00 “Черепаха i 
заєць”, мультфiльм, 
Канада.
10.45 Мультсерiали.
11.20 “Дочка Санта 
Клауса”, комедiя, 
США, 2006.
13.10, 18.20 “Клан”.
13.35, 18.45 “Буди-
нок парафiяльного 
священика”.

10.55 “Огляд преси”
11.20 “Зверни увагу”
15.30 “Феєрiя 
мандрiв”
16.30 “Драйв”
17.30 “Акцент”
19.00, 22.00 “Час 
новин” (рос.)
19.30, 03.10 “На межi 
дива”
20.30, 04.30 “Велика 
полiтика”
21.30, 03.30 “Новий 
час”
22.30, 23.30, 05.20 
“Час”
23.50 “Новорiчне 
звернення Президен-
та України до народу 
України”
00.00 “У Новий 2010 
рiк - з 5-им каналом!”
02.00 Вiдеоверсiя 
Урочистої 
церемонiї вшану-
вання переможцiв 
Мiжнародного 
фестивалю-конкурсу 
“Вибiр року-2009” в 
Українi
04.15 “Погода на 
курортах

07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15 “Виробництво 
Мiккi Мауса”.
09.05 “Стрибаючi 
ведмедики”.
10.05 “Качинi iсторiї”.
11.05 М/ф “Вiннi-Пух 
i чудовисько”
12.20 Х/ф “Застрягла 
у передмiстi”
13.50 Х/ф “Близькi 
контакти третього 
ступеня”
16.30 Х/ф 
“Хрестоносцi”
19.50 Подiї.
20.25 Погода.
20.30 “Свiт за 
сiмейством Кеп-
ських”.
20.30 Х/ф “Полюван-
ня на “Орла-1”
22.45 Х/ф “Таємниця 
“Рубiкона”
00.35 Х/ф “Тупик”
02.35 Нагорода га-
рантується.
03.50 Таємницi долi.

07.00 М/ф “Зима в 
Простоквашино”
07.20 М/ф “12 
мiсяцiв”
08.10 Д/п “Новорiчна 
ялинка - найвiдомiше 
дерево у свiтi”
09.10 Х/ф 
“Нескiнченна 
iсторiя”
11.00 “Городок”
12.00 “Слава Богу, 
Новий Рiк!”
13.15 “Вечiрнiй квар-
тал. Iсторiя успiху”
20.00 Х/ф “Мiс 
Конгенiальнiсть” (2)
22.00 Х/ф “Мiс 
Конгенiальнiсть - 2” 
00.10 “У суботу 
ввечерi”
01.20 “Забiйна лiга”
02.30 “Телеформат”
03.00 “Нiчне життя”
06.20 “Один репор-
таж”

03.45 Особливий 
погляд
04.15 Громадська 
варта
04.35 Х/ф “Самотнiй 
Санта шукає мiсiс 
Клаус”

“Парад зiрок”
20.00, 01.25 
“Подробицi”
22.25 Х/ф “Великi пере-
гони” (1)
04.25 Знак якостi
05.05 Ключовий 
момент
05.50 Уроки тiтоньки 
Сови. Весела новорiчна 
подорож

03.10 “Старi та 
сварливi розбешке-
тувалися”. Х/ф

12.20, 14.15, 16.20, 
17.50, 19.20, 21.15, 
22.50, 00.25, 03.20, 
05.20 “Погода в 
Українi”
07.00, 09.00, 22.40, 
23.20 “Бiзнес-час”
07.40, 17.30, 03.30 
“Феєрiя мандрiв”
08.30 “Не перший 
погляд”
09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 01.00, 
04.00 “Час новин”
09.30, 15.30 “Своїми 
очима”
10.30, 16.30 “На межi 
дива”
11.15 “Зверни увагу”
11.30 “Велика 
полiтика”
12.30 “Особливо не-
безпечно”
13.30 “Сильнi люди”
14.30 “5 елемент”
18.30, 04.15 “Хронiка 
дня”
18.45 “Київський час”
19.00, 22.30, 00.00, 
03.00, 05.00 “Час 
новин” (рос.)
19.30, 01.15 “Новий 
час”
20.30, 21.30, 01.40 
“Час”
22.00, 02.30, 05.30 
“Фактор безпеки”
00.40 “Рестораннi 
новини”
03.25 “Огляд преси”

вогник на Шаболовцi 
- 2010
21.30 “Двi зiрки”. 
Новорiчний випуск
00.00 
Переслiдування-шоу. 
Новорiчна нiч
02.30 Х/ф 
“Труфальдiно iз Бер-
гамо” (1,2 с.) (1)
05.00 Мультфiльми

07.00, 18.20, 01.00 
Лiжечко в казино.
07.35 “Наполовину 
всерйоз”. Тележурнал.
09.00, 17.40, 03.15 
Супутниковi хiти.
08.20 “Грот 
Станiслава”. Репор-
таж.
09.40 “Шанс на успiх”.
11.00 “Зворотна 
гора”. Х/ф. Польща, 
1999 р.
12.15, 18.15, 01.35 
Пам’ятай про мене.
12.35, 19.45, 01.50 “Бу-
динок парафiяльного 
священика”. Т/с.
13.00 Янгол.
13.30, 21.10, 02.55 
“Клан”. Т/с.
13.45 “У добрий 
шлях”.
14.00, 20.30 Новини.
14.10 Новорiчний 
обiг Леха Качиньско-
го, Президента РП.
12.20 “Як вам це 

07.35 “Чарiвна кару-
сель”, мультфiльм.
08.55 “Є тiльки один 
Джоннi Грiмбл”, 
спортивна комедiя, 
Великобританiя, 
2000.
10.45 Босонiж по 
свiту.
11.15 “На лонi при-

05.30 Х/ф “Летюча 
миша” (1)
07.55 “Дуже 

Львовi”
23.55 Новорiчне 
привiтання Пре-
зидента України 
В.Ющенка
00.00 “Україна має 
талант! Кастинг у 
Києвi”
01.45 “Україна має 
талант! Перший 
пiвфiнал”
03.50 “Україна має 
талант! Другий 
пiвфiнал”

В.А.Ющенка
02.30 
Переслiдування-шоу. 
Новорiчна нiч
05.00 Х/ф 
“Чарiвники” (1 с.) (1)
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07.55 “Таємнича 
риба”.
08.30 Поезiя з’єднує 
людей.
08.40 “Мостовяки”.
09.35 “Кольори 
щастя”.
10.05 “Сорокалiтнiй 
- двадцять рокiв по 
тому”, серiал, РП.
11.15 Спортивнi подiї 
2009 р.
12.10 Вiкторина.
13.30 “Руда iз 
Вайомiнга”, вестерн, 
США, 1953.
15.00 Сiмейний 
турнiр.
15.30 “Златопольськi”.
16.05 “Знахар”, мело-
драма, РП, 1981.
18.20 Слово на 
недiлю.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 “Беднарскi 
вирiшить усi про-
блеми”.
20.05 Зiркова одiссея 
2009.
21.05 Кабаре.
22.00 “Прихильники 
вогню”, гостросю-
жетний серiал, США, 
2007.
23.45 Панорама.
00.25 “Зомбi на 
iм’я Шон”, комедiя-
жахи, Францiя-
Великобританiя, 
2004.
02.00 “Облуднiсть 
i пiдступнiсть”, го-
стросюжетний фiльм, 
Великобританiя, 
2004.

рику”. Х/ф
21.10 Наша Russia
21.40 Велика рiзниця
23.15 Прожектор-
перiсхiлтон
23.55 Голi та смiшнi
00.15 “Дiвчата мрiї”. 
Х/ф (2)
02.30 “Медовий 
мiсяць”. Х/ф (2)
03.55 “Вулкан”. Х/ф 
(2)

06.35 “Лiтаючий 
будинок”
07.35 Х/ф “Лось на 
Рiздво”
09.05 Лотерея “Лото-
забава”
10.05 М/с “Качинi 
iсторiї”
11.00 “Караоке на 
майданi”
11.50 “Смакуємо”
12.25 “Шiсть кадрiв”
12.45 М/ф “Роботи”
14.20 Х/ф “Мiсiс 
Даутфайр”
16.40 “Я люблю 
Україну”
17.55 М/ф “Лiло та 
Стiч”
19.30 “ТСН - 
телевiзiйна служба 
новин”
20.00 “Криве дзер-
кало”
21.55 “Свiтське 
життя”
22.50 Х/ф “Гаролд i 
Кумар вiдриваються” 
(2)
00.25 Х/ф “Пiвтора 
лицаря” (2)
02.15 “Новорiчнi 
танцi з зiрками”
05.00 “Алi-Баба та 40 
розбiйникiв”

11.05 Ти не повiриш!
11.45 Козирне життя
12.15 Iнший футбол
12.40 Спорт
12.45 Пiд прицiлом
13.35 Провокатор
14.25 “Поїздка в Аме-
рику”. Х/ф
16.40 Наша Russia
17.05, 22.50 Велика 
рiзниця
19.00 “Пригоди Плу-
то Неша”. Х/ф
20.45 “Блейд-2”. Х/ф 
23.55 “Вампiр у 
Бруклiнi”. Х/ф (2)
01.45 Iнтерактив: 
Тижневик
02.00 “Рiк без Санта 
Клауса”. Х/ф
03.25 “Крик сови”. 
Х/ф
04.55 “Американ-
ський татусь”. Т/с

“Автопiлот-тест”
06.55, 15.30 “Зверни 
увагу”
07.00, 18.45, 04.45 
“Київський час”
07.20, 09.20, 12.20, 
14.15, 16.15, 20.20, 
22.50, 00.25, 03.20, 
04.55 “Погода в 
Українi”
07.40, 08.50, 22.40, 
23.20, 05.20 “Бiзнес-
час”
07.50 “Новобудова”
08.30 “Бiстро-ТБ”
09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 01.00, 
04.00 “Час новин”
09.30 “Своїми очима”
10.15 “Здоровi 
iсторiї”
10.35 “Не перший 
погляд”
11.40 “Технопарк”
12.30 “Вперед, на 
Олiмп!”
13.30 “Драйв”
14.20 “Страва вiд 
шефа”
14.40 “Гра долi” (Бог-
дан Хмельницький)
16.30 “Арсенал”
17.30, 03.30 “На межi 
дива”
18.20 “Вiкно в Єв-
ропу”
19.00, 22.30, 00.00, 
03.00, 05.00 “Час 
новин” (рос.)
19.30, 20.30, 01.30 
“Час iнтерв”ю”
21.20 “Народний 
контроль”
22.00, 02.30, 05.30 
“Територiя закону”
23.30, 04.30 “Вiкно в 
Америку”
00.30 “Курс iнтер’єру”
00.40 “Мотор”
03.25 “Огляд преси”

06.35 “Двi сторони 
медалi”.
07.25, 02.50 Телема-
газин.
07.40 Док.фiльм.
08.00 Богослужiння.
09.00 Тиждень.
09.25 Для дiтей.
09.50 Мультсерiали.
10.50 “Кудлатий тато”, 
комедiя, США, 2008.
12.30 Шопен 2010.
12.55, 13.15 Мiж не-
бом i землею.
13.00 Янгол Госпо-
день.
14.00, 20.30 Новини.
14.10 Прийомний 
покiй “1”.
14.35 Стрибки iз 
трамплiна.
16.55 “Таємне життя 
слонiв”, док.фiльм.
17.50 Євроекспрес.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Отець Мате-
уш”.
19.10 Угадай мелодiю.
20.00 Вечiрка. “Кито-
ва казка”.
21.10 “Зовсiм як 
любов”, мелодрама, 
США, 2005.
23.00 Кiногурманам: 
“Вечiр”, мелодрама, 
США, 2007.
00.55 Колекцiя 
кiногурмана: “Страх 
i ненависть у Лас-
Вегасi”, комедiя, 
США, 1998.

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15 “Селезень До-
нальд представляє”.
09.15 “Виробництво 
Мiккi Мауса”.
10.15 М/ф “Пригоди 
барона Мюнхаузена”
12.45 “Хрестоносцi”.
16.05 Х/ф “Iсторiя 
лицаря”
18.45 “Мандрiвник”.
19.50 Подiї.
20.20 Погода.
20.25 “13-та 
полiцейська 
дiльниця”.
21.00 Х/ф “Великий 
переполох у Малень-
кому Китаї”
23.00 Х/ф “Управляю-
чи польотами”
20.20 Х/ф “Привид в 
машинi”
03.20 Нагорода га-
рантується.
04.20 Таємницi долi.

06.10 Х/ф “Санта 
Хрякус-2”
07.45 Церква Хрис-
това
08.00 Запитаєте в 
доктора
08.30 Даєш молодь
09.00 М/с “Мiккi 
Маус”
09.25 М/с “Мої друзi 
Тигруля та Пух”
09.50, 16.25, 22.10 
Файна Юкрайна
10.55 Х/ф “Бандитки”
12.30 Клiпси
12.55 Шоуманiя
13.30 Ексклюзив
14.10 Аналiз кровi
14.45 Зорянi драми
15.35 Info-шок
17.25 М/ф “Шрек-2”
19.00 М/ф “Шрек-3”
20.30 Х/ф “Ельф”
23.10 Х/ф “Євротур” 
(2) 
00.45 Т/с “Таємницi 
Смоллвилю” (2) 

Субота, 
2 січня

06.00 Програма 
передач
06.01, 08.00, 10.00 
“Час-Тайм”
06.15, 07.10, 11.00, 
00.15, 01.15, 03.10, 
04.15, 05.10 “Час 
спорту”
06.25, 08.20, 11.15, 
13.15, 15.20, 17.15, 
19.20, 21.50, 23.50, 
04.25 “Погода на 
курортах”
06.30, 07.30 “Зустрiч 
Нового 2010 року”
06.40, 11.25 

07.00, 07.20, 07.45, 
08.10, 08.30 “Буди-
нок парафiяльного 
священика”. Т/с.
09.00 Луна панорами.
09.30 “Спосiб бути 
здоровим”. Медичний 
тележурнал.
09.45, 10.55 “Новий 
рiк iз Двiйкою. Зо-
ряна одиссея”. 
10.00 “Прикордон-
ний кур’єр”. Цикл 
репортажiв.
10.25 “Машина змiн”. 
Т/с.
11.25, 04.55 
“Злотопольськi”. Т/с.
12.50, 18.15, 04.40 
Пам’ятай про мене...
13.05 “Войтек Че-
ровський - босонiж 
крiзь свiт”. Цикл 
репортажiв.
13.30 “Подорожi 
Макловича”. Теле-
журнал.
14.00, 20.30, 02.30 
Новини.
14.10 “У горi та у 
радостi”. Т/с.
15.05 Студiя Полонiї.
15.20 “Книгарня”. 
Тележурнал.

06.50 “Двi сторони 
медалi”.
07.40, 04.25 Телема-
газин.
07.55 Кулiнарний 
журнал.
08.10 Рiк у саду.
08.35 Кухня.
09.00, 14.00, 20.30 
Новини.
09.10, 21.00 Погода.
09.15 Публiцистична 
програма.
09.40 Мультсерiали 
студiї Дiснея.
10.35 “Ханна Мон-
тана”.
11.00 Зерно.
11.30 “Отець Мате-
уш”.
12.20 Угадай мелодiю. 
Фiнал.
13.30 Книжковий 
склад.
14.10 “Морськi 
ссавцi”.
14.45 “Бакстер”, 
комедiя, США, 2005. 
16.20 Ополе на бiс.
17.05 “Коли твари-
ни нападають”, док.
фiльм.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Сестри”.
19.10 Кабаре.
20.00 Вечiрка. “Чiп i 
Дейл”.
21.10 “Вирiшальне 
очко”, драма, 
США-Росiя-
Великобританiя, 
2005.
00.00 “Рембо. Перша 
кров”, бойовик, США, 
1982.
00.50 Кiножурнал.
01.10 “По трупах”, 
комедiя, США, 1998.
03.30 “Дон Маттео”, 
гостросюжетний 
серiал, Iталiя, 2006.

Недiля, 
3 січня

06.30, 08.10 Погода
06.35 “Бетховен-5”. 
Х/ф
08.15 “Блондинка у 
квадратi”. Х/ф
10.00 “Роги та копи-
та”. М/ф
11.40, 05.35 Анекдоти 
по-українськи
12.00 Люди, конi, 
кролики i...домашнi 
ролики
12.25 Квартирне 
питання
13.10, 18.55 Спорт
13.15 “Кенгуру Джек”. 
Х/ф
14.50 Провокатор
15.45 Пiд прицiлом
16.40 “Канiкули суво-
рого режиму”. Х/ф
18.45 Факти. 
Пiдсумок дня
19.00 “Поїздка в Аме-

06.00 Дитяча казка 
“Золотий ключик”
07.20 Лис Микита - 2 
частина
07.50 Свiт моєї 
любовi - 1 частина
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05 Погода
09.15 Доки батьки 
сплять
09.55 Iгри Чемпiонiв
10.50 Молодiжно-
розважальний про-
ект “3108”
11.25 Хто в домi 
хазяїн?
11.55 Вихiднi по-
українськи
12.15 Погода
12.25 М/ф “Пiсня 
янгола”
12.55 Мультфiльм 
“Коли засвiчуються 
ялинки”
13.20 Наша пiсня
14.00 Погода
14.10 О. Злотник 
“Музика рiдного 
дому”
17.35 Кiно.ua
18.05 Погода
18.20 Х/ф “Безiменна 
зiрка”
21.00 Новини
21.20 Погода
21.30 Фольк-music. 
Спецвипуск
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, 
Трiйка, Кено
23.00 Свiт моєї 
любовi - 1 частина
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв 
скарбiв”
01.20 Х/ф “Безiменна 
зiрка”
03.35 Далi буде...
04.00 Х/ф “З Новим 
роком”

06.00 Шлях до 
святинi

06.20 Лис Микита - 3 
частина
07.00 Свiт моєї 
любовi - 2 частина
08.05 Сiльський час
08.35 Укравтоконти-
нент
09.00 Анонс передач /
ранковий/
09.05 Погода
09.10 Доки батьки 
сплять
09.15 Пiдсумочки
09.30 Антивiрус для 
дiтей
09.50 Крок до зiрок
10.25 М/ф “Старий 
добрий Санта Клаус”
10.50 Погода
11.00 Муз. ua
11.30 Стильна 
штучка
11.55 Аудiєнцiя
12.25 Погода
12.35 Здоров’я
13.30 Телевiзiйний 
журнал “Околиця”
14.00 Благовiсник
14.30 Концертна 
програма “Свiт моєї 
любовi”
16.40 Погода
16.50 Пiсенний кон-
курс Євробачення 
- 2009. Фiнал
20.45 Погода
21.00 Ток-шоу “Зо-
лота булава”
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима
23.00 Свiт моєї 
любовi - 2 частина
00.15 Iнтерактивний 
проект “Острiв 
скарбiв”
01.20 О. Злотник 
“Музика рiдного 
дому”
04.20 Муз. ua
04.45 Стильна 
штучка
05.05 Аудiєнцiя
05.30 Благовiсник

06.45 Х/ф “Магiчна 
книга та дракон”
08.15 “Свiтське 
життя”
09.05 Лотерея “Лото-
забава”
10.00 М/с “Качинi 
iсторiї”
10.45 М/ф “Рiздвяна 
казка”
12.15 М/ф “Нiко. 
Шлях до зiрок”
13.45 Т/с “Шлях 
чарiвника”
15.25 Ювiлейний 
концерт А.Пугачової
17.50 М/ф “Роботи”
19.30 ТСН: 
“Телевiзiйна служба 
новин”
20.00 Х/ф “Мiсiс 
Даутфайр”
22.20 Х/ф “Пiвтора 
лицаря”
00.25 Х/ф “Мулен 
Руж”
02.25 Дискотека 80-х

06.05 “Велика 
полiтика” The Best.
07.05, 00.30 Мюзикл 
“Снiгова королева”
09.10 “У Городку. 
Дайджест”
09.40 “Городок”
10.15 Кон-
церт “Iванушкi 
International” в 
Олiмпiйському
12.00 Х/ф “Iронiя 
долi, або З легкою 
парою!” (1)
15.55 Х/ф “Iронiя 
долi. Продовження” 
(1)
18.10 Х/ф “Загадай 
бажання” (1)
20.00, 00.10 
“Подробицi”
20.20 Мюзикл “Зо-
лота рибка”
22.10 Концерти “Ле-
генди Ретро-FM”
02.10 “Знак якостi”
04.15 “Ключовий 
момент”
05.45 Уроки тiтоньки 

06.50 Х/ф “Санта 
Хрякус”
08.30 М/с “Дональд 
Дак представляє”
08.50 М/с “Мої друзi 
Тигруля та Пух”
09.15 Х/ф “Перший 
герой при дворi 
короля Артура”
10.50 Х/ф “Перший 
герой при палацi 
Аладдiна”
12.25 Файна Юкрайна
13.00 Смачнi пригоди
13.30 Дольчевита 
Капут
14.00 Хто проти 
Блондинок?
15.40 Х/ф “Зачаро-
вана”
17.25 М/ф “Шрек”
19.00 М/ф “Шрек-2”
20.25 Х/ф “Хронiки 
Нарнiї. Принц 
Каспiан”
23.05 Х/ф “Бандитки”
00.40 Т/с “Таємницi 
Смоллвилю” (2) 

04.30 “Руйнiвники 
мiфiв”
06.15 Х/ф “Мерi 
Поппiнс, до побачен-
ня!” (1)
09.00 “Їмо вдома”
10.00 
“ВусоЛапоХвiст”
10.55 “Нашi улюбленi 
мультфiльми” (1)
12.50 Х/ф “Морозко” 
(1)
14.20 Х/ф “Варвара 
краса- довга коса” (1)
16.00 “Україна має 
талант! Фiнал”
18.20 “Україна має та-
лант! Гала-концерт”
21.55 “Україна має 
талант!” Невiдома 
версiя
23.10 “Шалений 
день, або Одруження 
Фiгаро”Мюзiкл (1)
02.00 Х/ф “Великий 
атракцiон” (1)

04.30 “Руйнiвники 
мiфiв”
06.15 Х/ф “Руслан i 
Людмила” (1)
09.00 “Їмо вдома”
09.55 
“ВусоЛапоХвiст”
11.00 “Караоке на 
Майданi”
12.05 Х/ф “Не може 
бути!” (1)
13.55 “У пошуках 
iстини . Третiй Рейх 
проти СРСР: як ство-
рити надлюдину?”
14.50 “Слiдство вели. 
Фабрика грошей”
15.45 “Цiни. Iсторiя 
всеросiйського об-
ману”
18.00 “Паралельний 
свiт”
18.55 “Битва 
екстрасенсiв”
19.55 “Наше Нове 
Кiно. Х/ф “Моя мама 
- Снiгуронька!” (1)
21.40 Х/ф “Лузер” (1)
23.45 “Снiгова коро-
лева” Мюзiкл (1)
01.40 Хф “Єсенiя” (1)

06.00, 05.15 
Мультфiльми
06.30 Новорiчний 
жарт iз 
М.Задорновим

05.50 М/ф “Ну, по-
стривай!”
07.10, 00.35 Мюзикл 
“Фiгаро”
10.00 “Україно, вста-
вай!”
10.30 “Позаочi” Дай-
джест
11.40 
“Найрозумнiший” 
Старша лiга. Фiнал.
13.35 Т/с “Нiжна 
зима” (1)
17.55 Х/ф “Чоловiк на 
годину” (1)
20.00, 00.15 
“Подробицi”

06.00 Зiрковi зустрiчi
06.30, 02.30 Новорiчнi 
жарти
07.30 Х/ф “Iнтуїцiя” 
(1)
09.00 Х/ф “Важка 
дитина”(1)
10.30 Х/ф “Маска Зо-
рро” (1)

06.10, 07.25 Погода
06.15, 18.45 Факти
06.30 “Альф”. Т/с
07.35 Люди, конi, 
кролики i...домашнi 
ролики
08.00 “Крутий свiт”. 
Х/ф
09.45 Прожекто_
рперiсхiлтон
10.20 Квартирне 
питання

06.00 Програма передач
06.01, 23.30, 04.30 “Час-
Тайм”
06.15, 08.10, 10.15, 13.15, 
15.20, 17.15, 19.20, 21.20, 
23.50, 04.25 “Погода на 
курортах”
06.20, 09.40 “Своїми 
очима”
06.45 “Технопарк”
07.00, 13.30, 21.30 “Вiкно 
в Європу”
07.30, 09.15, 10.55, 12.20, 
14.15, 16.15, 18.25, 20.20, 
22.50, 00.25, 03.20, 04.55 
“Погода в Українi”
07.35, 08.50, 11.00, 
22.40, 23.20, 04.15, 05.20 
“Бiзнес-час”
07.50 “Зодчий”
08.00, 10.00, 00.15, 03.10, 
04.45, 05.10 “Час спорту”
08.30 “Бiстро-ТБ”
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 
04.00 “Час новин”
09.20 “Вiкно в Америку”
10.30 “Феєрiя мандрiв”
11.15 “Зверни увагу”
11.30, 12.30, 19.30, 20.30, 
01.15 “Час iнтерв”ю”
14.20 “Страва вiд шефа”
14.40 “Гра долi” (Богдан 
Хмельницький)
15.30 “Мотор-ТБ”
16.30 “Фактор безпеки”
17.30, 03.30 “Не перший 
погляд”
18.30 “Народний контр-
оль”
19.00, 22.30, 00.00, 03.00, 
05.00 “Час новин” (рос.)
22.00, 02.30, 05.30 “Осо-
бливо небезпечно”
00.30 “Курс iнтер’єру”
00.40 “Смачнi подорожi”
03.25 “Огляд преси”

07.30 “Двi зiрки”. 
Новорiчний випуск
10.00 Х/ф 
“Труфальдiно iз Бер-
гамо” (1,2 с.) (1)
12.30, 03.45 Х/ф “Тай-
ський вояж Степани-
ча” (1)
14.00 Блакитний 
вогник на Шаболовцi 
- 2008. Вибране
17.00 Новорiчний 
вечiр з М.Галкiним
19.00, 03.30 Подiї
19.15 “Пiсня року - 
2009”. Ч 1
22.15 Мюзикл “Пер-
ший швидкий”
00.15 Х/ф “Iнтуїцiя” 
(1)
01.45 Х/ф “Дуже 
страшне кiно” (3)

06.55 Луна Панорами.
07.25 Для iнвалiдiв.

07.00, 07.20, 07.40, 
08.05, 08.25 “Клан”. 
Т/с.
08.50 Снiданок на 
полуденок.
09.50, 19.25, 01.00 “Л 
як любов”. Т/с.
10.35, 01.50 “Зерно”. 
Тележурнал.
11.00 “Малята”. 
Мультсерiал.
11.20 Польсько-
польський словник.
11.45, 14.15, 04.40 
“Злотопольськi”. Т/с.
12.10, 18.15, 05.05 
“Пам’ятай про мене”. 
Концерт.
12.25 “Затишок 
зiрок”.
12.55, 13.15 “Мiж 
пiднебiнням i зем-
лею”. Тележурнал.
13.00 Янгол.
14.00 Трансляцiя 
меси.
15.10, 05.20 “Королi 
центра”. Т/с.
16.00, 03.55 “365 днiв 
великого спорту”. 
Тележурнал.
16.45, 06.05 “Поляки 
в Сибiру”. Репортаж.
17.20 Невiдкритi 
скарби.
17.45, 06.35 Розмова 
на тему...
18.00 Телеекспрес.
18.30 “Шанс на успiх”. 

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15 “Виробництво 
Мiккi Мауса”.
08.45 “Стрибаючi 
ведмедики”.
09.45 “Качинi iсторiї”.
10.45 “90210”.
11.45 “Еннi з Зелених 
дахiв”.
13.40 Х/ф “Пiтер 
Пен”
15.45 “Єрихон”.
17.45 “Книга рекордiв 
Гiннеса”.
18.45 Х/ф “Вiйна i 
мир”
19.50 Подiї.
20.20 Погода.
20.25 “13-та 
полiцейський 
дiлльниця”.
21.00 “Звiр”.
22.00 “Кiстки”.
23.05 
“Вiдшкодування 
збиткiв”.
00.00 Х/ф “Скаженi 
пси”
02.00 Спортивний 
журнал.
04.00 Таємницi долi.

загубленої гробницi 
Iрода”.
12.00 Босонiж по 
свiту.
12.30 Кулiнарнi 
подорожi.
13.05 Джеймс Стюарт 
у драмi “Шiнендоа”, 
США, 1965.
15.00 Сiмейний 
турнiр.
15.30 “Златопольськi”.
16.05 Шанс на успiх.
17.00 Луї Де Фюнес 
у комедiї “Людина-
оркестр”, Францiя, 
1970.
18.30 Локальна про-
грама.
19.00 Свiт без таєм-
ниць.
20.05 Ласковiк & 
Малiцкi.
21.00 Джекi Чан у 
комедiї “Дитина на 30 
мiльйонiв”, Гонконг, 
2005.
23.10 Зiркова одiссея.
23.45 Панорама.
00.20 Новорiчний 
концерт iз Вiдня.
01.10 “Мене звуть 
Ерл”, комедiйний 
серiал.
01.55 “Вони серед 
нас”, н/ф трилер, 
Канада, 1999.

20.25 Х/ф “Снiг на 
голову” (1)
22.20 Концерти “Ле-
генди Ретро-FM”
02.55 “Позаочi”
03.40 “Знак якостi”
05.00 “Ключовий 
момент”
05.45 Уроки тiтоньки 
Сови. Весела 
новорiчна подорож

13.00, 03.45 Х/ф 
“Iспанський вояж 
Степанича” (1)
14.30 Мюзикл “Пер-
ший швидкий”
16.15 Новорiчний 
бенефiс М.Галкiна
19.00, 03.30 Подiї
19.15 “Пiсня року - 
2009”. Ч 2
22.15 Мюзикл “Пер-
ший швидкий - 2”
00.45 Х/ф “Смерть їй 
личить”(2)
05.15 Мультфiльми

Музичне шоу.
20.15, 02.15 На 
добранiч малята.
20.30, 02.30 Новини.
20.50, 02.50 Спорт.
21.00 Прогноз по-
годи.
21.10, 03.00 “Зграя”. 
Т/с.
22.05 Концерт.
23.10 Час спортивно-
го вболiвальника.
00.45 Новий рiк iз 
Двiйкою. Зоряна 
одиссея.
06.45 “Поль-
ський смак”. 
Культурологiчний 
тележурнал.
07.00 Завершення 
дня. 

06.50 Слово на 
недiлю.
06.55 “Китайськi 
свати”.
07.55 Сто тисяч 
лелек.
08.25 “Мостовяки”.
09.20 “Кольори 
щастя”.
10.20 Затишок зiрок.
11.00 “Всерединi 

Сови. Весела 
новорiчна подорож

15.40 “Зроблено в 
Польщi”. Телетурнiр.
16.10 “Пристань”. Т/с.
17.00 Снiданок на 
полуденок.
18.00 Телеекспрес.
18.30, 03.45 “Не з 
далека, а з близька”. 
19.30, 01.30 “Л як 
любов”. Т/с.
20.15, 02.15 На 
добранiч малята.
20.50, 02.50 Спорт.
21.00 Прогноз по-
годи.
21.10, 03.00 “Будинок 
над затокою”. Т/с.
22.00, 05.20 “Замiрки”. 
Х/ф. Польща.
23.50 Новий рiк iз 
Двiйкою. Зоряна 
одиссея.
00.45 “Виходить ав-
тор”. Т/ф. Польща.
07.00 Завершення 
дня.
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РОБОТА: Луцьк. Волинь. Україна. Польща
PRACA: Łuck. Wołyń. Ukraina. Polska.

Луцький міський центр зайнятості

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

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

Для своїх клієнтів надає візову підтримку для отримання ро-
бочої візи, медичне страхування на весь період перебування за 
кордоном, стартовий пакет та картку поповнення польського 
мобільного оператора, забезпечення проживання в готелі ( при 
потребі для іногородніх), бронювання проїздних квитків (при по-
требі, супровід працівниками польського агентства по працевла-
штуванню українців в Польщі «Буг», яке є нашим партнером по 
той бік Бугу.

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

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

безпечуються безкоштовно житлом, на сільськогосподарських 
роботах роботодавець гарантує безкоштовне харчування.

Наша адреса: 

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

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

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

Крім того є багато інших вакансій‚ за додатковою 
інформацією звертатися за адресою: м. Луцьк, вул. Ярощука, 2 

тел.72-72-58‚ 4-92-68

бармен 744 бажання працювати

бетоняр 2500 Вміння викладати мозайку з бетону.

бетоняр 2500 Вміння працювати з бетоном та вста-
новлювати бетонні фігури.

вантажник 800 відповідальність, порядність, без шкід-
ливих звичок

верстатник широкого 
профілю

1200 фізично здорові

Вишивальник 744 можна після курсів швачок

Вишивальник 744 вишивання емблем, оброблення петель, 
пришивання гудзиків

водій автотранспорт-
них засобів

1550 Наявність газового посвідчення, 
кат.В,С, виїзд на маршрут о 3-4 год.ночі

водій автотранспорт-
них засобів

2000 водій з наявністю категорій С,Е, бажан-
ня працювати

водій автотранспорт-
них засобів

2000 водій автобуса “Богдан”, 1-2 клас, кате-
горія Д

водій автотранспорт-
них засобів

1000 водій на екскаватор ЕО 2621

водій автотранспорт-
них засобів

1200 наявність всіх категорій, готовність до 
відряджень

водій тролейбуса 1520 бажання працювати

водолаз 1341 Бажання працювати

В’язальник трико-
тажних виробів та 
полотна

1000 виготовлення трикотажних 
виробів,відрядна система оплати 
праці,наспівбесіду звертатись з 9.00 до 
12.00

геодезист 1200 робота у будівельній галузі

головний бухгалтер 1000 направляти терміново

головний інженер 
проекту

744 Інженер-будівельник

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

двірник 1200 бажання працювати

електрик дільниці 1500 без шкідливих звичок, ремонт щитків у 
підїздах будинків

Електрогазозварник 1500 розряд 3-6, обов’язковий до-
пуск до електрозварювальних 
робіт(посвідчення)

Електрогазозварник 1800 Зварювання труб

Електрогазозварник 2000 бажання працювати

Електрогазозварник 1200 готовність до відряджень до 2 неділь

Електрозварник руч-
ного зварювання

950 робота у будівельній галузі

електромонтажник з 
кабельних мереж

1300 бажання працювати

електромонтажник 
силових мереж та 
електроустаткування

950 З досвідом роботи електромонтажника 
силових мереж, розряд 4-5

електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

744 направляти з числа квотної категорії

електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

1000 виконяння ремонтних робіт.

електромонтер з 
ремонту та обслуго-
вування електроус-
таткування

1200 ремонт та належне обслуговування 
електричного устаткування з виготов-
лення ковбас

електрослюсар буді-
вельний

950 робота у будівельній галузі

завідувач виробни-
цтва

2200 Працювати в кафетерії супермаркету

завідувач кафедри 1350 Завідувач кафедри державного управ-
ління

закрійник 1200 бажання працювати

закрійник 750 вміння кроїти пальта, костюми

інженер 1500 знання ПК(ехсеІ), інженер з планування

інженер 744 Інженер (проектування доріг)

інженер 744 Інженер проектувальник (еколог)

інженер з технічного 
нагляду

744 Електротехнічні системи електроспо-
живання

інженер з технічного 
нагляду

744 Теплогазопостачання і вентиляція

інженер-програміст 1544 Комунікабельність.

інженер-програміст 1500 знання бух.обліку,програмування 1С 
Підприємство 7.7., 8Х

інженер-технолог 1000 хімічні технології

інспектор 860 досвід роботи в правоохоронних 
органах, наявність санітарної книжки, 
резюме з фото

касир торговельного 
залу

744 бажано знання касового апарату

кондитер 1000 Вміння оформляти торти, тістечка та 
короваї.

кондитер 1300 кондитер з досвідом роботи по оформ-
ленню тортів 3 дні робочі/ 3 дні вихідні 
з 08.00-20.00 год.

Кондуктор громад-
ського транспорту

1170 бажання працювати

кравець 744 бажання працювати

кухар 780 Робота в закладі харчування на ринку

листоноша 809 доставка пошти,пенсії, підписка газет 
та журналів, матеріально-відповідальна 
особа, преміальна оплата праці

Лицювальник-
плиточник

1100 звертатись до начальника рембудділь-
ниці 

лікар загальної 
практики-сімейний 
лікар

1360 Наявність сертифікату

лікар-інфекціоніст 1328 Наявність сертифікату спеціаліста.

лікар-педіатр 1150 кадри з 9,00 до 16,00

лікар-рентгенолог 1328 Наявність сертифікату.

майстер 744 майстер по депіляції, бажання працю-
вати,

майстер з ремонту 
приладів та апара-
тури

1000 майстри з ремонту аудіо-, відео-, теле-
апаратури, зарплата від виробітку

манікюрниця 750 Бажання працювати

машиніст екструдера 744 бажання працювати, з/п. залежить від 
виробітку

машиніст екструдера 1000 відповідальність

машиніст крана (кра-
нівник)

1500 готовність до відряджень до 2 неділь, 
кранівник автокрана, гусеничного крана

Менеджер (управи-
тель) з адміністратив-
ної діяльності

2400 Старший менеджер з організаційної 
роботи; Знання стандартів д-сті тор-
гової організації,внутрішнього аудиту 
персоналу, документообігу

Менеджер (управи-
тель) з логістики

1500 робота з організації вантажних пере-
везень

Менеджер (управи-
тель) з реклами

800 відповідальне ставлення до своїх 
обов’язків, комунікабельність,% ставка

Менеджер (управи-
тель) з реклами

800 відповідальне ставлення до своїх 
обов’язків, комунікабельність,% ставка

менеджер (управи-
тель) із збуту

800 Збут гумотехнічних виробів

менеджер (управи-
тель) із зовнішньое-
кономічних зв’язків

1800 фахівець з зовнішньоекономічних 
зв’язків

Монтажник будівель-
ний

950 робота у будівельній галузі

Монтажник з 
монтажу сталевих 
та залізобетонних 
конструкцій

2000 бажання працювати

муляр 1500 бажана наявність посвідчення стро-
пальника

муляр 1000 Бажання працювати.

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

начальник котельні 750 Направляти з досвідом роботи

обвалювальник м’яса 1000 без шкідливих звичок

оператор котельні 1000 бажання працювати

оператор м’яльно-
чесальної машини

744 зарплата відрядна

офіціант 850 Бажання працювати, можливе 
стажування.,кафе “Любава”

офіціант 1200 вміння працювати з людьми всфері бар-
ресторан, бар “Зустріч”

офіціант 744 Відповідальне ставлення до роботи

офіціант 744 бажання працювати

охоронник 760 досвід роботи в магазині(контролер-
охоронник), наявність санітарної 
книжки, резюме з фото

охоронник 800 відповідальність, організованість.

пекар 1200 Відповідальність,порядність,бажання 
працювати

перукар (перукар - 
модельєр)

750 Знання сучасних зачісок.

підсобний робітник 850 робота у будівельній галузі

підсобний робітник 800 Направляти підсобних робіників на 
будівництво.

продавець непродо-
вольчих товарів

800 робота в книжковій крамниці ,комуні-
кабельність, відповідальність

Продавець-
консультант

750 досвід роботи в овочевому відділі, наяв-
ність санітарної книжки, режим роботи 
позмінний, ( тиждень через тиждень)

редактор 1000 комунікабельність, відповідальність

секретар 800 Направляти на посаду секретар-
діловод.

складальник 744 Направляти склдальників меблів.

складальник виробів 
із шкіри та хутра

744 бажання працювати

складальник деталей 
та виробів

800 виготовлення зовнішньої реклами, 
відповідальне ставлення до своїх 
обов’язків, % ставка

слюсар з паливної 
апаратури

1000 попередньо телефонувати, ТЕРМІНО-
ВО

слюсар-сантехнік 900 бажання працювати

столяр 1000 робота на деревообробному станку

столяр будівельний 2000 бажання працювати

Столяр-верстатник 
(будівельні роботи)

744 Бажання працювати.

стропальник 1200 робота у будівельній галузі

терміст 800 можливо без професії - учнем, з навчан-
ням на виробництві

Технік-технолог з 
виробництва м’ясних 
продуктів

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

токар 1000 бажання працювати

токар 1200 робота у будівельній галузі

тракторист 1200 бажання працювати,посвідчення трак-
ториста

тракторист 1000 Бажання працювати, тракторист на екс-
каватор на базі ЮМЗ

фаршомісильник 1200 бажання працювати, досвід робо в 
ковбасному цеху.

фахівець 900 медичні санітари ,переносити труни

фахівець 1000 Маркетолог

художник-
конструктор (дизай-
нер)

744 знання програм Corel., Fotoshop

швачка 800 бажання працювати

швачка 800 пошиття шкільної форми, пальто

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

швачка 900 бажання працювати

юрисконсульт 800 Направляти з досвідом роботи.
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„Dialogi na cztery nogi wigilijnego stołu 
z biesiadnikami do społu”

Za oknem śnieg, za oknem mróz, pobielił domy i drzewa,
wysprzątał las, obudził w nas pragnienie Nadziei i Chleba.
Nadchodzi czas, spełnienia czas marzeń drzemiących pod powieką
z odległych pól, za siedmiu gór przybędą drogą daleką 
by jeszcze raz, kolejny raz ulotne chwytać chwile…
Miniony czas, nie zgłuszy w nas cudów jak skrzydła motyle.  
Wieczór gwiazdkowy tak ciepły, tak błogi, modlitwy Bogu złożone w darze…    
świeca rozjaśnia skupione twarze nad Maluśkim, co dzisiaj zszedł z nieba        
i wszedł w dom każdy - w tym kawałku chleba. Chleba bieluchnego –opłatkiem zwanego.
Chleba, którym z każdym przełamać się godzi - nad obrusem białym, nad zielonym sianem 
i szeptać słowa życzeń sercem dyktowane. 
Aniołek pierwszą Gwiazdę w niebie zapala, echa dzieciństwa dochodzą z dala,  
wspomnienia krążą ponad stołami, potrawy mówią ludzkimi głosami:
Borowik nisko chyląc kapelusza, serdecznością i grzecznością wzrusza, 
 do bulionówki zaprosił: łazanki, przyprawy, wywar i łyk śmietanki.
Grzybowej zupy aromat się wznosi i wszystkich kornie do stołu prosi.
Tłuste karki, chude brzuchy, cały szpaler, wierne druhy, 
w srebrno kosmiczne odziani,  medalami cebul obsypani,
równiuteńko maszerują, na półmiski już wskakują.
Śledź w oliwie, czy w śmietanie – wigilijne pyszne danie.
Burak kraśnieje i głośno się śmieje - bo uszek nieboże policzyć nie może,
wąs mu się jeży i nieco się dąsa -
„ Kto mnie z miejsca pierwszego śmiał strącił aż do trzeciego?
Wszak w wigilijnym tanie - barszcz z uszkami – pierwsze danie!”
Złoty pieróg z pełnym brzuchem, owinięty ciast fartuchem
aby farszu ani deczko nie uciekło zeń na wieczko. 
 Bo borowik z tego słynie, że się chowa w gęstwinie
a kapusta – O rety! – kipi i ucieka niestety.
Pierogi, jak miesiączek na niebie w pół drogi 
ręka mamy haftowane, równiuteńko zawijane.
Karp wskazując na swój tors – mówi: „Ja tu jestem pierwszy gość,
mam jarmułkę i melonik i chasydzki pejs od skroni, 
każdy wielce się raduje, po żydowsku mnie znajduje”.
Rzekł – podając rybie kieliszek wina - „moja rodaczko jedyna”.
Ryba w todze z pomidora, z haftem z marchwi, cebul, pora,
choć tradycją Greków sięga – woła: „Tu chcę być! Bo tu Kolęda!”
Tęga pani kapustowa przed kul gradem głowę chowa,
próżno chowa, próżno bieży, groch wciąż wpada do odzieży,
w liczne halki się wplątuje …Tak swa miłość okazuje.
Kulinarnie zaślubieni, w jedno danie połączeni,
groch z kapustą wciąż tańcuje, pod jemiołą ją całuje.
Mój piękny, po zęby zbrojny szczupaku, nie możesz tu przybyć w zbójeckim orszaku.
Boże Dzieciątko dziś się narodziło i wszemu światu pokój ogłosiło.
Chcesz się radować i kolędować? Musze, więc z ciebie roladę zgotować.
Przydamy ci nieco pietruszki i mleczka, i soli, i pieprzu, i bułki pół deczka. 
Choć przepuszczony przez maszynki tryby, zachowasz przecież wspaniały smak ryby.
Zbroją ci będzie lniana ściereczka, na niej roztarta masła grudeczka.
Do godzinie gotowania, czas przystąpić do krajania. Transfuzje z buraka ożywią rumieńce,
pierś udekorują auszpiku wieńce. Zdobnyś nad to w pomidory, w jaj połówki, liście pora.
Rozbrojony szczupak rzecze: „Poproszę jeszcze sosu chanowego, 
dla wzbogacenia smaku mojego”.
„Od miesiąca w garcu leżakuję, przeto na urodzie i smaku zyskuję.
Wykrawają ze mnie rozmaite stwory: koguty, gwiazdy i jakieś potwory. 
Pieką wielkie jak bochny chlebowo, w środek kładą powidła śliwkowe.
Zawsze skrzętna gospodyni z pomad, z lukrów fryzury nam czyni. 
Jako barwne całuski choinki zdobimy, małym kolędnikom za dukat służymy.
Od czasów Piasta, aż do współczesności piernikiem w Święta częstuje się gości.
Ma miodna słodycz i zapach korzeni przeciwników wnet w przyjaciół zmieni.”
Aforyzm z brodą gorliwie zapewnia - najlepsze w Polszcze bywały onegdaj:
Gorzałka gdańska, warszawskie trzewiki, krakowska panna, toruńskie pierniki.
Z przystrzyżonym równo wąsem kłos pszeniczny rusza pląsem,
Sypie złotych grad cekinów nim „wrocławską ” wróci z młynów,
kutii przedni smak zwiastuje, garść bakalii potrzebuje:
owoc leszczyny dojrzały i rodzynki, i migdały.  
„ Z miodu wonnego koronę na skroń włożę, przysmak Kresów - kutię stworzę”. 

Choć, na co dzień ze słoika, każdy chętnie kompot łyka 
ale przecie całkiem inny, jest ten z suszu wigilijny!
Suszone jabłka, gruszki i śliweczki… Ozdobą są każdej kompotu szklaneczki.
Bursztynowy kompot winny– nektar bogów - taki inny!
Mówi klusek do łamańca -„Proszę zaproś mnie do tańca, 
wspólne pląsy, wspólne harce, choć raz w roku - my łamańce -
w wigilijny tan idziemy, do ust prosto wskakujemy.
 Z maku startego na jedwab błękitna sukienka, przy niej jak brosza miodu 
kropelka,

rodzynkowe kolczyki, śmietankowe buciki. Perfumy doskonałe – wa-
nilia i gorzkie migdały.
To słodki nasz portret –symbol płodności wspaniały.
Barwny korowód dań zamykamy.  Kolędy gramy no i śpiewa-
my…
Pod świerkiem strojonym jak królewna śnieżka,
Święty Mikołaj rozłożył prezenty.   
 Sam odjechał Mleczną Drogą, renifery hen go wiodą.
Każdy prezent –spełnione marzenie, przepasane 

gwiazdy promieniem,
co tak cicho nad choinką wiruje, radość i 
szczęście zwiastuje 
 - na ten Nowy Rok!
Wieczerza chyżo jak szczęście mija … 
Za rok znów będzie Wigilija…

„Cicha noc, święta noc pokój niesie ludziom wszem…”

Anna Ewa Szarkowska


