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Вони відбуватимуться у три 
етапи.

Проект передбачає співпрацю 
між неурядовими організація-
ми з Польщі та України та між 
центрами зайнятості.

Друга неділя липня 1943 не по-
винна була відрізнятись нічим 
від інших неділь у році.

Раніше тут розкошувала приро-
да, а нині...

11-13 липня цього року гру-
па поляків з 20 осіб здійсни-
ли подорож на Волинь.

Сьомі Європейські Дні 
Добросусідства проходитимуть

у серпні
Siódme Europejskie Dni 

Dobrosąsiedztwa odbędą się w 
sierpniu

Боротися з безробіттям 
можна разом 

Славетна Конча-Заспа 

Слідами Людвікувки

Walczyć z bezrobociem 
możemy wspólnie

Niedokończone Msze wołyńskie

Sławna Koncza-Zaspa

Śladami Ludwikówki

Projekt zakłada współpracę po-
między organizacjami pozarządo-
wymi z Polski i Ukrainy, jak rów-
nież pomiędzy urzędami pracy.

Druga niedziela lipca 1943 miała 
nie różnić się niczym od innych 
zwykłych niedziel w roku.

Kiedyś zachwycająca przyroda, 
dziś...

W dniach 11-13 lipca br. 20-oso-
bowa grupa Polaków odbyła po-
dróż na Wołyń.

 
 

 

Незавершенні волинські 
меси
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Grunwaldzki triumf
Pola między Grunwaldem a Stęborkiem na Warmii. 

15. lipca 1410. 
Od roku ziemie Korony Polskiej, sprzymierzone unią 

personalną z Wielkim Księstwem Litewskim są w 
stanie wojny z Zakonem Szpitala Najświętszej Marii 

Panny Domu Niemieckiego - Krzyżakami.

Zbliża się południe.
Za moment rozpocznie się bitwa, 

która przejdzie do historii jako naj-
większa bitwa średniowiecznej Europy 
i jedna z osiemnastu najważniejszych 
bitew w dziejach - bitew decydujących 
o losach Starego Kontynentu.

„Dlaczego wojna? Dlaczego aż tak? 
Jak tu bić się z rycerzami - zakonnika-
mi, którzy mają krzyże na płaszczach? 
Jak bić się z kwiatem europejskiego 
rycerstwa, który Krzyżacy ściągnęli z 
całej Europy na pomoc? Przecież i my 
i oni - wyznawcy Chrystusa! I my i oni 
pragniemy pełni chrystianizacji Litwy 
i Pomorza! My pół tysiąca lat jesteśmy 
już chrześcijanami, a ich zakon przecież 
młodszy i chce nas nawracać... I my i 
oni do boju ruszamy z imieniem Boga 
na ustach... Po której stronie stanie 
Bóg...?” - takie pytania mogły dręczyć 
niejednego rycerza, stającego po stronie 
polskiej do walki z siłami potężnego Za-
konu Krzyżackiego. 

Bitwa pod Grunwaldem, 
rozegrana 15. lipca 1410 roku 

rozstrzygnęła losy Zakonu i 
rozgromiła potęgę Krzyżaków. 

Z klęski, którą ponieśli, nie 
podnieśli się już - jako państwo 

kościelne - nigdy.

Bitwa pod Grunwaldem była punk-
tem zwrotnym w stosunkach polsko-
krzyżackich na przestrzeni wieków XIII 
- XVI. Do Polski Zakon sprowadził w 
1226 roku książę Konrad Mazowiecki. 
Celem była pomoc w chrystianizacji 
Pomorza. Zakonni rycerze nie poprze-
stali na przywilejach i na ziemiach, ofia-
rowanych im przez Polaków. 

Już w 1308 roku pod pretekstem po-
mocy Polakom, broniącym się przed na-
wałą brandenburską w Gdańsku, sami 
zagarnęli miasto, urządziwszy rzeź jego 
mieszkańców. To ta data wyznacza ko-
niec dobrych stosunków Rzeczypospo-
litej Polskiej z Zakonem Krzyżackim. 
Gdy w 1386 roku dochodzi do unii 
personalnej Korony Polskiej i Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, a tron polski 
obejmują Litwin - Władysław Jagiełło 
i jego żona Jadwiga, chrzest przyjmuje 
nie tylko Jagiełło, ale także cała Litwa. 
To właśnie te ziemie będą w XVII wieku 
bronić Polski przed nawałą tu-
recką i stanowić zaporę dla isla-
mizacji Europy, a Rzeczpospolita 

Грюнвальдський
тріумф

Поля між Грюнвальдом та Стеборком у Вармії. 
15 липня 1410 року.

Цілий рік землі Польської Корони, що об'єднані персональ-
ною унією з Великим Князівством Литовським, перебува-
ють у стані війни з хрестоносцями (Тевтонським орденом).

Наближається полудень.
За хвилю розпочнеться битва, яка 

увійде в історію, як найбільша битва 
середньовічної Європи і одна з вісім-
надцяти найважливіших битв в історії 
– битв, що вирішальним чином впли-
нули на долю Старого континенту.

„Чому війна? Чому аж так? Як тут 
битися з лицарями – ченцями, які ма-
ють хрести на плащах? Як битися з цві-
том європейського лицарства, який 
хрестоносці зібрали зі всієї Європи на 
допомогу? Адже і ми, і вони визнаємо 
Христа! І ми, і вони прагнемо повної 
християнізації Литви і Помор'я! Ми 
вже півтисячі років є християнами, а 
їхній орден молодший і хоче нас на-
вертати... І ми, і вони до бою рушає-
мо з ім'ям Бога на вустах... На чиєму 
боці буде Бог..?” – такі  питання могли 
мучити не одного лицаря, що ставав з 
польського боку до боротьби з потуж-
ним Тевтонським орденом.

Битва під Грюнвальдом, що 
відбулася 15 липня 1410 

року і в ході якої хрес-
тоносці були розгром-
лені, вирішила долю 

Ордена. Після отриманої 
поразки вони,  як релігійна 
держава, не піднялися вже 

ніколи.
Битва під Грюнвальдом була по-

воротним пунктом у польсько-
тевтонських взаєминах протягом XIII 
– XVI століть. До Польщі Орден при-
вів у 1226 році князь Конрад Мазо-
вецький, щоб допомогти в християні-
зації Помор'я. Проте лицарі Ордену не 
задовольнилися лише привілеями на 
землях, що їх пожертвували їм поляки.

Вже в 1308 році під приводом до-
помоги полякам, що захищалися від 
бранденбурської навали в Гданську, 
самі захопили місто, влаштувавши 
масове вбивство його жителів. Ця 
дата визначає кінець добрих відносин 
Речі Посполитої з Тевтонським ор-
деном. Коли в 1386 році доходить до 
персональної унії Польської Корони 
і Великого Князівства Литовського, а 
польський трон обіймають литовець 
Владислав Ягайло і його дружина 
Ядвіга, хрещення приймає не тільки 
Ягайло, але й уся Литва. Саме ці зем-
лі будуть у XVII ст. захищати Польщу 
від турецького нашестя і становити 
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Polska zyska zaszczytne miano 
„przedmurza chrześcijaństwa”.

W związku z procesem chry-
stianizacyjnym Litwy, cel dal-
szej misji Zakonu Krzyżackiego 
na Pomorzu traci sens. Krzyża-
cy czują się zagrożeni. Od 1226 
roku do końca XIV wieku zor-
ganizowali oni na ofiarowanych 
im terenach Warmii i Mazur 
silne państwo kościelne. Ryce-
rze zakonni wybudowali szereg 
potężnych twierdz, które do 
dziś możemy oglądać - między 
innymi w Malborku (najwięk-
sza twierdza średniowiecznej 
Europy), Kwidzynie, From-
borku, Olsztynie, Szczytnie i 
innych. Ale cierpiała na tym 
ludność polska na Pomorzu. 
Zakon bezprawnie ściągał z 
niej ogromne podatki, a za ich 
niepłacanie karał katorżniczym 
więzieniem lub śmiercią i zasła-
niał się przy tym regułą zakonu 
rycerskiego. Krzyżacy, po zaję-
ciu Gdańska, skutecznie zamy-
kali Rzeczypospolitej dostęp do 
morza. Przechwytywali polskie 
statki ze zbożem i uniemoż-
liwiali Rzeczypospolitej tym 
samym handel drogą morską. 
Gdy planowali rozszerzyć swe 
wpływy na litewską Żmudź, 
wybuchło tam w 1401 roku an-
tykrzyżackie powstanie. Kilka 
lat później sytuacja stała się już 
tak napięta, że Rzeczpospolita 
stanęła z Zakonem na krawę-
dzi wojny. Iskrą zapalną wojny 
stało się bezpodstawne oskar-
żenie ze strony Zakonu o to, że 
Polska w statkach ze zbożem 
przesyła broń na Żmudź, która 
zbroi się przeciwko Zakonowi. 
Krzyżacy przechwycili polskie 
dostawy zboża dla Żmudzi i 
chociaż nie znaleźli tam broni, 
nie wycofali się z oskarżenia, 
zarzucając Polsce, notabene od 
450 lat chrześcijańskiej i wiary 
swej broniącej, sprzymierzanie 
się z poganami (proces chry-
stianizacyjny Żmudzi nie był 
wówczas jeszcze zakończony). 
Gdy zawiodły środki pokojo-
wej mediacji ze strony polskiej, 
obawiającej się reakcji chrześ-
cijańskiej Europy na wojnę z 
rycerzami zakonnymi, Rzeczy-
pospolitej pozostała już tylko 
walka na otwartym polu. Woj-
na wybuchła w 1409 roku po 
wspomnianej prowokacji krzy-
żackiej. Zenitem stała się bitwa 
pod Grunwaldem 15.lipca 1410 
roku. Po stronie Zakonu stanę-
ło około 20.000 rycerzy zakon-
nych ciężkozbrojnych, w tym 
kilka tysięcy zaciężnych z całej 
Europy, którzy wojnę tę trak-
towali niemal jak krucjatę. Siły 
Rzeczypospolitej - około 30.000 
- stanowiła głównie lekka jazda 
litewska, piechota i kilka tysię-
cy jazdy ciężkiej. U boku Rze-
czypospolitej walczyły chorąg-
wie polskie, litewskie i ruskie 
oraz zaciężne pułki smoleńskie, 
mołdawskie, ormiańskie, tatar-
skie i czeskie.

Władysław Jagiełło celowo 
opóźniał bitwę - jego żołnierze 
wypoczywali w cieniu drzew, a 
Krzyżacy w pełnym uzbrojeniu 
czekali w słońcu do południa 
na otwartej przestrzeni. We-
dług średniowiecznego rytuału 
rycerze zakonni przysłali przed 
bitwą Jagielle dwa nagie mie-
cze jako wezwanie do bitwy, co 
mylnie zostało odebrane jako 
symbol pychy Zakonu (mie-
cze te były przechowywane na 
Wawelu, w XIX wieku zabor-
cy wywieźli je do nieznanego 
miejsca). Jagiełło, po wysłucha-
niu dwóch mszy, dał znak do 
rozpoczęcia bitwy, którą sam 
obserwował ze wzgórza. Bitwa 
rozpoczęła się około godziny 
14:00. Do boju rycerze polscy 
ruszyli z rycerską pieśnią ma-
ryjną „Bogurodzica”. Po oko-

ło pięciu godzinach widoczna 
stała się przewaga sił polsko 
- litewskich. Przed zachodem 
słońca Rzeczpospolita trium-
fowała. Na polu bitwy poległ 
kwiat zakonnego rycerstwa 
europejskiego, polegli wszyscy 
najwyżsi dostojnicy Zakonu, 
poległ wielki mistrz Zakonu 
Krzyżackiego, dowodzący ich 
siłami - Ulrich von Jungingen. 
Zdobyty został obóz krzyżacki. 

Wiktoria grunwaldzka 
nie miała sobie rów-

nych w Europie jesieni 
średniowiecza. 

Załamała rozwój państwa 
krzyżackiego i powstrzymała 
jego ekspansję, która stała się 
dla rycerskiego zakonu głów-
nym celem w miejsce pierwot-
nej chrystianizacji.

Wojna zakończyła się poko-
jem w Toruniu w 1411 roku. 
Zakon oddał część ziem Rze-
czypospolitej i powtórnie uznał 
jej zwierzchność.

Ale Polacy nie wykorzystali 
tego zwycięstwa w pełni. Do-
szło do kolejnej wojny z Zako-
nem w latach 1453 - 1466. Za-
kon upadł w złotym dla potęgi 
Rzeczypospolitej Jagiellonów 
XVI wieku. Upadł w rozkwicie 
renesansu, gdy istnienie zakonu 
z misją chrystianizacji nie mia-
ło sensu w tej części na wskroś 
chrześcijańskeiej Europy Środ-
kowej. Państwo krzyżackie 
przekształciło się w państwo 
świeckie, którego władanie ob-
jęli Hohenzolernowie, składa-
jąc wcześniej tak zwany hołd 
pruski w 1525 roku przed kró-
lem polskim, uznając się jego 
lennikiem. Narodziło się nowe 
państwo - Prusy. To państwo, 
wyhodowane na polskiej piersi 
z zaproszenia polskiego księcia 
w XIII stuleciu, miało w latach 
1772-1795 uderzyć w swego 
dobroczyńcę z całą mocą - po-
mogło Austrii i Rosji w rozbio-
rach Polski i walnie przyczyniło 
się do upadku I Rzeczypospo-
litej, zagarniając jej północne i 
zachodnie ziemie, które przez 
123 lata miały znajdować się 
pod zaborem pruskim.

Bitwa pod Grunwaldem - 
mimo niewykorzystanego 

w pełni zwycięstwa, ob-
rosła legendą i na trwałe 
zapisała się w świadomo-
ści Polaków jako symbol 
walki w obronie najwyż-
szych wartości - ojczyzny 

i wiary. 
Na sztandarach polskich 

wyszywano hasło, za które war-
to było umierać i dla którego 
warto było żyć - „Bóg, honor, 
ojczyzna”. W czasach niewoli 
narodowej, w latach 1795 
- 1918,wielu twórców się-
gało po symbolikę wiktorii 
grunwaldzkiej, by pokrze-
pić serca Polaków pod za-
borem niemieckim. Hen-
ryk Sienkiewicz napisał 
powieść „Krzyżacy”, przy-
pominając w niej chwałę 
polskiego oręża i świetność 
tradycji. Jan Matejko na-
malował obraz Bitwa pod 
Grunwaldem. Maria Ko-
nopnicka po zmaltretowa-
niu przez władze pruskiej 
szkoły dzieci polskich, od-
mawiających modlenia się 
po niemiecku we Wrześni 
pod Poznaniem pod zabo-
rem pruskim, napisała Rotę 
ze słowami:

Nie będzie Niemiec pluł 
nam w twarz/ ni dzieci 
nam germanił/.../

Do krwi ostatniej kro-
pli z żył/bronić będziemy 

ducha/
Aż się rozpadnie w proch i 

w pył/
Krzyżacka zawierucha/
Rota stała się w 500-lecie bi-

twy w 1910 roku wielkim mani-
festem narodowym przeciwko 
represjom zaborcy niemieckie-
go. W 1960 roku Aleksander 
Ford wyreżyserował film Krzy-
żacy, który do dziś cieszy się 
niepobitym rekordem oglądal-
ności.

I jakkolwiek w polskiej histo-
rii spektakularnych zwycięstw 
w wielu wojnach było bardzo 
wiele, wiktoria grunwaldzka 
przemawia bardziej niż inne 
do świadomości Polaków, na co 
wpływ miały zapewne tragicz-
ne doświadczenia faszyzmu 
z czasów II wojny światowej i 
antyniemieckie nastawienie po 
wojnie, podsycane skutecznie 
przez propagandę radziecką.

Dziś, w wolnej od zabo-
rów i totalitaryzmów, 
Polsce, corocznie na 

polach Grunwaldu zbiera 
się grupa zapaleńców, by 
zrekonstruować częścio-

wo przebieg bitwy. 

W tym roku obchody 
600-lecia zwycięstwa grunwal-
dzkiego w dniach 15. - 17. lip-
ca miały szczególnie uroczysty 
charakter. Wzięli w nich udział 
Pan prezydent - elekt Broni-
sław Komorowski, Pani prezy-
dent Litwy Dalia Grybauskaite 
oraz wielki mistrz istniejącego 
do dziś Zakonu szpitala NMP 
Domu Niemieckiego - Bru-
no Plater oraz tysiące bractw 
rycerskich i miłośników śred-
niowiecza z całej Europy. Pod 
pomnikiem grunwaldzkim 
złożono kwiaty. Miała miej-
sce msza święta polowa. Dla 
100.000 turystów, którzy przy-
jechali z Polski i zza granicy 
przygotowano turnieje rycer-
skie, jarmarki, koncert pieśni 
rycerskich, pokazy musztry 
wojskowej, zwyczajów śred-
niowiecznych, połączonych z 
tańcami sprzed sześciuset lat. 
Trzydniowe obchody zamy-
kała ogromna rekonstrukcja 
historyczna bitwy z udziałem 
2000 rycerzy, należących do 
grup miłośników średniowie-
cza. Wielu spośród uczestni-
ków rekonstrukcji odnalazło w 
swym drzewie genealogicznym 
przodków, walczących pod 
Grunwaldem. 

Skoro w Polsce mamy jesz-
cze tyle osób, które kultywują 
pamięć przodków i nieobce im 
siodło i miecz u pasa - zatem 
może najpiękniejsze lata potę-
gi dopiero przed Najjaśniejszą 
Rzeczpospolitą?

Justyna JANCZ

перешкоду для ісламізації Єв-
ропи, а Річ Посполита отри-
має почесну назву „твердиня 
християнства”.

У зв'язку з процесом хрис-
тиянізації Литви, подальша 
місія Тевтонського Ордена на 
Помор'ї втрачає сенс. Хрес-
тоносці відчувають, що зна-
ходяться під загрозою. З 1226 
року до кінця XIV ст. вони ор-
ганізували на подарованих їм 
землях Вармії і Мазур сильну 
релігійну державу. Лицарі Ор-
дену вибудували ряд потуж-
них фортець, які й сьогодні 
можемо побачити, наприклад, 
в Мальборку (найбільша фор-
теця середньовічної Європи), 
Квідзині, Фромборку, Оль-
штині, Щитні та ін. Проте від 
цього потерпало польське на-
селення на Помор'ї. Орден без-
правно стягував з нього вели-
чезні податки, а за їх несплату 
карав каторгою або смертю, 
прикриваючись при цьому  за-
конами лицарського ордена. 
Хрестоносці після захоплення 
Гданська, закривали Речі По-
сполитій доступ до моря. Пе-
рехоплювали польські судна зі 
збіжжям і унеможливлювали 
тим самим Речі Посполитій 
торгівлю морськими шляхами. 
Коли хрестоносці планували 
розширити свої впливи на ли-
товську Жмудь, там у 1401 році 
розпочалося повстання проти 
них. Через кілька років ситуа-
ція стала такою напруженою, 
що Польща стала з Орденом на 
межі війни. Іскрою, що розпа-
лила війну, стало безпідставне 
звинувачення з боку Ордена 
в тому, що Польща в суднах 
зі збіжжям посилає зброю на 
Жмудь, яка озброюється про-
ти Ордена. Хрестоносці пере-
хопили польське збіжжя для 
Жмуді і, хоч не знайшли там 
зброї, не відмовилися від зви-
нувачень, закидаючи Польщі, 
на території якої вже майже 
протягом 450 років панувало 
християнство, укладання сою-
зу з язичниками (процес хрис-
тиянізації Жмуді не був тоді 
ще завершений). Коли підве-
ли мирні способи розв'язання 
конфліту з боку Польщі, яка 
побоювалася реакції хрис-
тиянської Європи на війну з 
Орденом, Речі Посполитій за-
лишалася тільки боротьба на 
відкритому полі. Війна розпо-
чалася в 1409 році після вже 
згаданої тевтонської провока-
ції. Кульмінаційним моментом 
стала битва під Грюнвальдом 
15 липня 1410 року. З боку Ор-
дена стало близько 20 тис. важ-
коозброєних лицарів, в тому 
числі  кілька тисяч найманців 
зі всієї Європи, які ту війну 
трактували майже як хресто-
вий похід. Сили Речі Поспо-
литої, біля 30 тис., були пред-

ставлені в основному легкою 
литовською кіннотою, піхотою 
і та кількома тисячами важкої 
кінноти. На стороні Речі По-
сполитої боролися польські, 
литовські та російські загони, 
а також наймані смоленські, 
молдавські, вірменські, татар-
ські та чеські полки.

Владислав Ягайло спеці-
ально затримував битву: його 
солдати відпочивали в тіні 
дерев, а хрестоносці в повно-
му озброєнні чекали на сонці 
до полудня у відкритому полі. 
Згідно з середньовічним риту-
алом, лицарі прислали Ягайлу 
перед битвою два оголені мечі 
як заклик до битви, що по-
милково було потрактоване як 
символ зарозумілості Ордена 
(ці мечі зберігалися на Вавелі, 
в XIX ст. загарбники вивезли їх 
у невідоме місце). Ягайло після 
проведення двох богослужінь 
дав знак розпочинати битву, 
за якою сам спостерігав з па-
горба. Битва розпочалася біля 
14 години. До бою польські ли-
царі рушили з піснею „Богоро-
диця”. Через п'ять годин стала 
помітною перевага польсько-
литовських сил. До заходу сон-
ця Річ Посполита тріумфувала. 
На полі бою полягла цвіт євро-
пейського лицарства, полягли 
всі найвищі достойники Орде-
на, загинув головнокоманду-
вач Тевтонського Ордена Ульрі 
фон Юнгінген. Тевтонський та-
бір був захоплений. 
Грюнвальдська перемо-
га не мала собі рівних у 
Європі періоду пізнього 

середньовіччя.
 Вона припинила  розвиток 

Тевтонської держави і при-
гальмувала його експансію, 
яка була для Ордена голов-
ною метою в справі первин-
ної християнізації.

Війна закінчилася миром 
у Торуні в 1411 році. Орден 
віддав частину земель Речі 
Посполитій і знову визнав її 
зверхність.

Проте поляки не викорис-
тали цієї перемоги  повною мі-
рою. Пізніше відбулася наступ-
на війна з Орденом у 1453-1466 
роках. Орден був знищений 
у XVI ст. - золотому для Речі 
Посполитої періоді Ягеллонів. 
Він був знищений в час розкві-
ту ренесансу, коли існування 
Ордена з місією християніза-
ції не мало сенсу в цій частині 
повністю християнської Цен-
тральної Європи. Тевтонська 
держава перетворилася в світ-
ську державу, якою керували 
Гогенцоллерни, присягнувши 
у 1525 році на вірність поль-
ському королю, визнавши себе 
його васалом. Народилася нова 
держава – Пруссія. Ця держава, 
яка з’явилася в XIII ст. з ініці-

ативи польського князя і 
була вирощена поляками, 
у 1772-1795 роках вдарила 
свого благодійника зі всією 
силою – допомогла Австрії 
та Росії поділити Польщу, 
вплинувши таким чином 
на знищення І Речі Поспо-
литої та захопивши її пів-
нічні та західні землі, які 
протягом 123 років перебу-
вали під владою Прусії.
Битва під Грюнваль-
дом, незважаючи на 

не повністю вико-
ристану перемогу, 
оповита легендою 
і на довгозакарбу-

валася в свідомості 
поляків як символ 
захисту найвищих 

цінностей – батьків-
щини та віри. 

На польських прапорах 

вишивали гасло, за якого варто 
було вмирати і для якого варто 
було жити – „Бог, честь, Вітчиз-
на”. У період національного по-
неволення, з 1795 до 1918 року, 
багато творців використовува-
ли символіку грюнвальдської 
перемоги, щоб підтримати 
серця поляків, які жили  під 
німецькою владою. Генрік Сен-
кевич написав роман „Хресто-
носці”, нагадуючи в ньому про 
славу польської зброї і тради-
цій. Ян Матейко намалював 
картину „Битва під Грюнваль-
дом”. Марія Конопницька після 
знущання керівництва прусь-
кої школи у Вжешні біля По-
знані над польськими дітьми, 
які відмовлялися молитися ні-
мецькою, написала поетичний 
твір „Рота” зі словами:

Nie będzie Niemiec pluł 
nam w twarz/ ni dzieci nam 
germanił/.../

Do krwi ostatniej kropli z 
żył/bronić będziemy ducha/

Aż się rozpadnie w proch i w 
pył/

Krzyżacka zawierucha/

„Рота” стала на 500-річчя 
битви в 1910 році великим на-
ціональним маніфестом про-
ти репресій німецьких загарб-
ників. У 1960 році Олександр 
Форд зняв фільм „Хрестонос-
ці”, який до сьогодні є рекорд-
ним з огляду на кількість гля-
дачів, що його подивилися.

І хоч в польській історії 
показових перемог у бага-
тьох війнах було дуже бага-
то, грюнвальдська перемога 
апелює більше, ніж інші, до 
свідомості поляків. Мабуть, 
вплинув на це трагічний до-
свід фашизму часів Другої 
світової війни та антинімець-
кі настрої після війни, які ді-
єво підкріплювалися радян-
ською пропагандою.

 
Сьогодні, у вільній від 

загарбників та тоталіта-
ризму Польщі, щороку на 

полях Грюнвальда зби-
рається група ентузіастів, 
щоб частково реконстру-

ювати перебіг битви.
 В цьому році відзначення 

600-ї річниці грюнвальдської 
перемоги, що відбулося 15-17 
липня, мало особливо уро-
чистий характер. У них взяли 
участь новообраний президент 
Броніслав Коморовський, пре-
зидент Литви Далія Грибаускай-
те, великий магістр існуючого 
до сьогодні Тевтонського орде-
ну Бруно Платтер, а також тися-
чі лицарських братств та поці-
новувачів середньовіччя зі всієї 
Європи. Під грюнвальдським 
пам'ятником поклали квіти. 
Відбулося урочисте богослу-
жіння. Для 100 тис. туристів, які 
приїхали з Польщі та з-за кор-
дону, відбулися лицарські тур-
ніри, ярмарки, концерт лицар-
ських пісень, покази військової 
муштри, середньовічних звича-
їв, пов'язаних з танцями шіст-
сотрічної давнини. Триденні 
заходи завершила величезна 
історична реконструкція битви 
за участю 2000 лицарів з числа 
поціновувачів середньовіччя. 
Багато учасників реконструкції 
відшукало в своєму генеалогіч-
ному дереві предків, що билися  
під Грюнвальдом.  

В Польщі є ще багато осіб, 
які бережуть пам'ять про 
предків і для них не  чужі сід-
ло та меч. Можливо, все -таки 
для  Найяснішої Речі Поспо-
литої найкращі роки сили та 
розквіту ще попереду?

Юстина ЯНЧ

(Zakończenie. Początek na str.1) (Закінчення. Початок на 1-й сторінці)
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Jak wspomina o. Serafin Ka-
szuba: ks. prałat Szych kierował 
propozycję  do wielu kapłanów, 
lecz ci odmawiali. Byli przera-
żeni konfrontacją między na-
rodami oraz aresztem biskupa 
Szelążka i grona kapłanów łu-
ckich, podejmowali więc de-
cyzję o wyjeździe do Polski. 
Początkowo na powrót zdecy-
dował się także o. Kaszuba. 

Ostatecznie jednak, mimo 
wahań i wątpliwości postanowił 
pozostać, podobnie jak ks. Jasio-
nowski. Inaczej rzecz się miała 
z ks. Rutkowskim. On zgodził 
się natychmiast. Jako rodowity 
wołynianin nie miał dylematu 
pozostać czy wyjechać. Tym 
bardziej, iż swoją działalność 
duszpasterską rozpoczynał on 
jako wikariusz w katedrze łu-
ckiej św. Piotra i Pawła, a od 
roku 1909 był proboszczem 
rozmaitych parafii wiejskich na 
wschodzie Wołynia.

Po nominacji na proboszcza 
kościoła katedralnego ks. Rut-
kowski został także mianowany  
administratorem tymczasowym 
diecezji Łuckiej. Poprzez swoją 
posługę w mieszanych narodo-
wo  wiejskich parafiach ks. Rut-

kowski zdobył doświadczenie 
potrzebne mu w pracy w nowych 
skomplikowanych warunkach. 
O tym, że wiejski ksiądz oka-
zał się właściwym kandydatem 
świadczy fakt, iż jego autorytet 
duchowy i administracyjny był 
niezwłocznie zaakceptowany 
przez o. Kaszubę i ks.  Jasionow-
skiego. Jego działalność była 
ukierunkowana na zachowanie 
parafii rzymskokatolickich w re-
gionie. Była to rzecz niełatwa nie 
tylko wskutek ciężkich warun-
ków pracy, lecz także przez brak 
kapłanów. W miasteczkach na 
Wołyniu pozostało po kilkadzie-
siąt osób wyznania katolickiego, 
np. w Rożyszczach było ich 35, a 
w Lubomlu – 31. W obrębie ob-
wodu Wołyńskiego wszystkich 
wiernych obsługiwać musiało 
jedynie dwóch wspomnianych 
księży. Na Rówieńszczyźnie dbał 
o to o. Serafin Kaszuba, od czasu 
do czasu wspomagany przez ks. 
Rutkowskiego. Trudną sytuację 
osobową dodatkowo pogłębia-
ły szykany ze strony władz. Gdy 
tylko wspólnoty lokalne zaczy-
nały starania o otwarcie kościoła,  
władze wydawały księżom zakaz 
odwiedzania tych parafii, w któ-

rych oni nie byli zarejestrowani.
Ksiądz Rutkowski wyjeżdżał 

niekiedy potajemnie, a niekiedy 
prosił o zezwolenie na wyspo-
wiadanie starszej osoby czy na 
odprawienie pogrzebu. I pod-
czas takich właśnie wyjazdów 
zazwyczaj sprawowane były 
również inne obrzędy – chrzty, 
śluby i poświęcenia domów. W 
swoich słowach i czynach ks. Jan 
Rutkowski był zawsze wyważo-
ny i tego wymagał od znajdują-
cych się pod jego władzą księży. 
Chodziło o to aby nie dać powo-
du do zamykania kościołów. Na 
przykład, gdy władze sowieckie 
zabroniły dzieciom uczestnicze-
nia w obrzędach religijnych, nie 
dotyczyło to słuchania muzyki 
sakralnej i ks. Jan Rutkowski 
skorzystał z tego. Na jego proś-
bę prezes rady parafialnej w 
Łucku, p. Jerzy Nowodworski, 
sprowadził dobrego organistę, 
we Włodzimierzu zaś lekcje 
muzyki prowadziła prezes rady 
parafialnej Regina Karetnikowa. 
Kiedy zaś do Łucka przyjeżdżali 
księża Jasionowski czy Kaszuba, 
ks. Jan Rutkowski tłumaczył się 
zawsze, iż przyjeżdżają oni by się 
wyspowiadać.

W tych ciężkich czasach 
trzech kapłanów wspierając się 
nawzajem i przezwyciężając 
trudności wypełniało swoją 
misję  ratowania kościoła kato-
lickiego na Wołyniu.

Одна з учасниць виїзду, Амелія Мамчар, роз-
повіла нам, що пам’ятає Катедру як місце тим-
часового перебування в 1943 році, коли її разом 
із врятованими з Людвікувки мамою, сестрою та 
з іншими польськими жінками і дітьми тримали 
тут перед подальшими поневіряннями, одним з 
етапів яких був концтабір в Майданеку.

Сьогодні, після 70-и років після тих трагічних 
подій Амелія Мамчар знову разом з групою по-
ляків була в Катедрі, проте в зовсім іншій ситуа-
ції – щоб взяти участь у богослужінні, що прово-
дилось як польською, так і українською мовами.

Так свої враження з „паломництва пам'яті” 
до Людвікувки і Млинова описує одна з його 
учасниць Ганна Собкевіч-Форемска:

Наступного дня вранці ми виїхали до Людві-
кувки та Млинова. Людвікувка зустріла нас без-
хмарним небом та пекучим сонцем. Після запа-
лення лампадок, посадки привезених хризантем 
та покладання вінків, ми відспівали спільну мо-
литву за душі трагічно померлих людвічан та їх 
родин, увіковічнених поставленим хрестом. 

Незважаючи на спеку, більшість осіб на-
шої групи на чолі з Чеславом Мухою, який був 
найстаршим паломником-людвічанином, про-
йшли пішки аж до місця, де під лісом перед па-
цифікацією були останні будівлі Людвікувки. 
Пан Чеслав до пацифікації жив у Людвікувці 
протяном 9 років, тому відновив у своїй пам’яті 
спогади з дитинства та показав нам місця, де 
саме, чиї і як стояли будівлі. Інформацію піз-
ніше підтвердив один з місцевих українців, ко-
трий приєднався до нашої групи.

Таким чином, учасники нашого цьогорічного 
виїзду мали можливість зробити собі фото на 
пам’ять на місці, де були забудови їхніх родин.

Потім ми відправились до Млинова, який 
для людвічан був найближчим містом та па-
рафією. Крім того, що, пам’ятаючи 40-ві роки, 

людвічани побачили величезні зміни та терито-
ріальний розвиток міста, а Млинів викликав у 
нас усіх сумні та болісні переживання. Причин 
було кілька, а найважливіша з них – це зустріч 
з рештками польського костелу та цвинтарем. 
Цвинтар і надалі використовують для похован-
ня українців, проте його стан зовсім не свідчить 
про те, що цим місцем занадто переймаються.

Частина цвинтаря, очевидно найстарша, де 
були польські могили, практично не існує. У за-
рослях та купі нагромадженого сміття нам вда-
лося відшукати лише два металеві пам’ятники з 
польськими написами. Решта або була розібра-
на, або зруйнувані і зарослі чагарником.

Спало мені на думку, що це і є остання хви-
лина для того, аби врятувати від забуття і цей 
момент нашої культури та історії. Якщо про-
тягом найближчих кількох років ми не будемо 
спроможні організувати заходи для врятування 
цього цвинтаря, він вже назавжди залишиться 
забутим та безповоротно втраченим.

Другим, напрочуд неприємним враженням, 
був вигляд споруди колишнього польського 
костелу. Стиль будинку однозначно вказував 
на те, що це був відомий зі старих фотографій 
парафіяльний костел Пресвятої Богородиці, 
проте переробки та добудови страшно його 
спотворили.

Ми проїхали вулицями Млинова, шукаючи 
будинок школи, до якої ходив Чеслав Муха, про-
їхались також через міст на другий берег Ікви до 
будинку давнього палацу Ходкевичів, у якому 
сьогодні знаходиться музей Тараса Шевченка.

Календар

Як напише у спогадах незабут-
ній о. Серафим Кашуба, зі своєю 
майже традиційною пропозиці-
єю о. прелат Ян Ших звертався до 
багатьох – відмовлялися. Наляка-
ні міжнаціональними конфлікта-
ми та арештом єпископа Шельон-
жека і групи луцьких священиків, 
виїжджали вони до рідних місць. 
Відмовився спочатку і о. Сера-
фим Кашуба.

Якщо о. Серафим Кашуба і о. 
Мар’ян Ясіновський, як і біль-
шість священиків – не волинян, 
прийшли до свого рішення за-
лишитися після довгих сумнівів 
і вагань, то о. Рутковський зго-
дився одразу. Для нього, корін-
ного волинянина з діда-прадіда, 
не стояло питання: залишатися 
чи виїжджати. Тим паче, що 
свою пастирську діяльність як 
вікарій він починав у Луцькому 
кафедральному костелі Святих 
Петра і Павла, а з 1909 року був 
настоятелем у різних сільських 
парафіях східної Волині.

Разом із призначенням на-
стоятелем кафедрального кос-
телу, о. Ян Рутковський отри-
мав на руки ще один документ, 
підписаний о. прелатом Лео-
польдом Шуманом, який на той 

час замінював єпископа, та кан-
цлером курії Яном Шихом про 
те, що він є тимчасовим адміні-
стратором луцької єпархії. Тоді 
ж отримав відповідну печатку.

Працюючи у сільських, змі-
шаних за національним складом 
парафіях, о. Ян Рутковський 
пройшов своєрідну підготов-
ку до роботи у нових, складних 
умовах. Про те, наскільки вда-
лою була кандидатура о. Яна 
Рутковського, може судити той 
факт, що його духовну й адмі-
ністративну зверхність швидко 
визнали і о. Серафим Кашуба, і 
о. Мар’ян Ясіновський, активно 
підтримуючи його діяльність 
у справі збереження римсько-
католицьких парафій. Це була 
нелегка справа не тільки через 
умови праці, але й через недо-
статню кількість священиків. У 
містечках Волині залишалося по 
декілька десятків католиків, на-
приклад, у Рожищах їх було 35, 
а у Любомлі – 31. Обслуговували 
ці громади у межах Волинської 
області лише о. Мар’ян Ясінов-
ський та о. Ян Рутковський. На 
Рівненщині це робив о. Серафим 
Кашуба, лише часом приїжджав 
о. Ян Рутковський. Проте, коли 

громади в цих містечках почали 
клопотатися про відкриття кос-
телу, влада заборонила свяще-
никам виїжджати в ті парафії, у 
яких вони не були зареєстровані.

Отець Рутковський іноді ви-
їжджав таємно, часом просив до-
зволу на те, щоб висповідати чи 
похоронити старшу людину. Хоча 
під час таких виїздів, як правило, 
виконувалися й інші обряди, такі 
як хрещення, вінчання і освя-
чення будинку. У своїх словах і 
вчинках Ян Рутковський завжди 
був виваженим і цього вимагав 
від підлеглих йому священиків, 
щоби не дати приводу закривати 
костели. Разом з тим він робив 
усе можливе, щоб зберегти пара-
фії. Наприклад, радянська влада 
заборонила дітям брати участь у 
релігійних обрядах, але це не сто-
сувалося слухання ними сакраль-
ної музики, з чого й скористався 
о. Ян Рутковський. На його про-
хання керівник Костельної Ради 
у Луцьку Єжи Новодворський 
віднайшов хорошого органіста, а 
лекції з музики у Володимирі вела 
Реґіна Каретнікова – керівник 
Костельної Ради. Натомість, коли 
до Луцька приїжджав о. Ясінов-
ський чи о. Кашуба, то о. Ян Рут-
ковський завжди пояснював, що 
вони приїжджали сповідатися.

У ті важкі часи троє свяще-
ників, підтримуючи одне од-
ного та долаючи труднощі, до 
кінця виконували свою місію.

Як мудро і милосердно послав Ти, 
о Ісусе, своїх учнів…

Їх було тільки троє пастирів, яких канцлер 
консисторії, о. прелат Ян Ших, зумів умовити 

залишитися на Волині у 1945 році після виїз-
ду курії у Польщу. У Володимирі залишився о. 
Мар’ян Ясіновський, у Рівному – о. Серафим 
Кашуба і о. Ян Рутковський у Луцьку. 

Śladami Ludwikówki 
W dniach 11-13 lipca br. 20-osobowa grupa Polaków odbyła podróż na 

Wołyń, której celem był udział w uroczystej mszy w Katedrze w Łucku i 
dotarcie do miejsc pamięci, głównie w Ludwikówce i Młynowie.

Jedna z uczestniczek wyjazdu – p. Amelia 
Mamczar – opowiadała nam, że pamięta katedrę 
jako miejsce chwilowego pobytu w roku 1943, 
gdy wraz z ocalałą z Ludwikówki mamą i siostrą, 
jak również grupą innych polskich kobiet i dzieci 
przetrzymywane tu były kilka dni przed wysyłką 
na dalszą tułaczkę, a której jednym z etapów był 
obóz w Majdanku. 

Dziś, po bez mała 70 latach od tamtych tragicz-
nych dni Pani Amelia znów z grupą Polaków znala-
zła się pod dachem Katedry, ale w jakże odmiennej 
sytuacji – uczestnicząc we Mszy i modlitwie prowa-
dzonej zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim.

Tak swoje wrażenia z „pielgrzymki pamięci” 
do Ludwikówki i Młynowa relacjonuje jedna z 
uczestniczek – Pani Anna Sobkiewicz-Foremska:

Następnego dnia rano wyjechaliśmy do Ludwi-
kówki i Młynowa. Ludwikówka powitała nas bez-
chmurnym niebem i piekącym słońcem. Po zapa-
leniu zniczy, wkopaniu przywiezionych chryzantem 
i złożeniu wieńców odśpiewaliśmy wspólnie mod-
litwę za dusze tragicznie zmarłych ludwiczan i ich 
rodzin upamiętnionych postawionym krzyżem. 

Pomimo panującego upału, większość z naszej 
grupy na czele z Panem Czesławem Muchą, któ-
ry był najstarszym pielgrzymującym ludwiczani-
nem, zdecydowała się na pieszą wędrówkę aż na 
miejsce, gdzie pod lasem były przed pacyfikacją 
ostatnie zabudowania Ludwikówki. Pan Czesław 
do czasu pacyfikacji przeżył na Ludwikówce 9 lat, 
więc przywoływał zachowane z dzieciństwa obra-
zy i wskazywał nam miejsca gdzie stały poszcze-
gólne zabudowania. Te informacje potwierdził 
później jeden z miejscowych Ukraińców, który 
dołączył do naszej grupy. Tak więc uczestnicy na-
szego tegorocznego wyjazdu mieli jeszcze moż-
liwość zrobienia sobie pamiątkowej fotografii na 
miejscu, gdzie stały zabudowania ich rodzin. 

Później skierowaliśmy się do Młynowa, który dla 
ludwiczan był najbliższym miastem i parafią. Pomi-

mo, że pamiętający lata 40. ludwiczanie stwierdzili 
ogromne zmiany i rozwój terytorialny miasta, to 
spotkanie z Młynowem było dla nas wszystkich 
smutnym i bolesnym przeżyciem. Powodów do 
tego było kilka, a najważniejsze z nich to zetknię-
cie z pozostałością po polskim kościele i cmentarzu. 
Cmentarz wciąż wykorzystywany jest do pochów-
ków przez Ukraińców, ale jego stan nie wskazuje, 
aby zbytnio przejmowano się tym miejscem. 

Część cmentarza, zapewne najstarsza, gdzie 
były polskie mogiły, praktycznie nie istnieje. 
Wśród zarośli i sterty nagromadzonych śmieci 
zdołaliśmy odszukać jedynie dwa pomniki z pol-
skimi napisami. Reszta albo została rozebrana, 
albo samoistnie uległa rozpadowi i pogrążyła się 
we wszechogarniających wszystko chwastach. 

Nasunęła mi się refleksja, że jest to ostatnia 
chwila, jeśli chcemy ten kawałek naszej kultury i 
historii ocalić od zapomnienia. Jeżeli w najbliż-
szych kilku latach nie zdołamy się zorganizować, 
aby podjąć działania ratujące ten cmentarz, to 
zostanie on na zawsze już zapomniany i bezpo-
wrotnie stracony. 

Drugim niezmiernie przykrym przeżyciem był 
widok budynku dawnego polskiego kościoła. Styl 
budynku jednoznacznie wskazuje, że był to znany 
z dawnych zdjęć Kościół Parafialny pod wezwa-
niem Najświętszej Marii Panny, ale przeróbki i 
szkaradne dobudówki okropnie go oszpeciły i za-
pewne równie szpetne dały obecne przeznaczenie. 

Przejechaliśmy ulicami Młynowa szukając bu-
dynku szkoły, do której chodził Pan Czesław Mucha, 
przejechaliśmy także mostem na drugi brzeg Ikwy do 
budynku dawnego pałacu Chodkiewiczów, zamie-
nionego obecnie na muzeum Tarasa Szewczenki.

Слідами Людвікувки
11-13 ипня цього року група поляків з 20 осіб здійснили по-

дорож Волинню, метою якої стала участь в урочистому 
богослужінні в кафедральному костелі у Луцьку та виїзд до місць пам’яті, 
в основному до Людвікувки та Млинова.

Анна СОБКЕВІЧ-ФОРЕМСКА

Вальдемар ПЯСЕЦЬКИЙ

P.S.: Від свого та імені усіх учасників подорожі хочу сердеч-
но подякувати усім, хто допоміг в організації та проведенні 

нашої поїздки.

Anna SOBKIEWICZ-FOREMSKA

Waldemar PIASECKI

P.S.: Pragnę serdecznie podziękować w imieniu własnym i 
wszystkich uczestników podróży, wszystkim, którzy nam po-
mogli w zorganizowaniu i przebiegu całego naszego wyjazdu.

Jak mądrze i miłosiernie wysłałeś,
o Jezu, uczniów swoich…

Było ich tylko trzech – trzech duszpasterzy, 
których kanclerz konsystorza, prałat Jan Szych, 

zdołał przekonać do pozostania na Wołyniu w roku 
1945 po przeniesieniu się kurii do Polski. We Wło-
dzimierzu został ks. Marian Jasionowski, w Równem 
– o. Serafin Kaszuba a w Łucku - ks. Jan Rutkowski .
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8-9 липня на Волині відбувся дводенний семінар на тему „Транскор-
донна співпраця між соціальними службами працевлаштування 

та громадськими організаціями Республіки Польщі та України”, який був 
організований у рамках підпроекту „Транскордонні торги знань – роль тре-
тього сектора і суспільної економіки на прикордонному ринку праці”.

Реалізація підпроекту роз-
почалася 2 лютого 2010 року, 
завершиться 30 вересня цього 
року. Він передбачає передусім 
транскордонну співпрацю між 
неурядовими організаціями 
з Польщі та України, а також 
співпрацю між центрами за-
йнятості Холмського повіту і 
Ковельського району. Проект 
реалізовується в партнерстві 
з Ковельським районним цен-
тром зайнятості і передбачає 
обмін інформацією у сфері 
закордонного ринку праці та 
суспільної економіки, бо всі 
суб'єкти, які беруть участь у 
проекті, реалізовують завдан-
ня суспільної економіки. Цей 
підпроект – частина головно-
го проекту, який був поданий 
до Товариства органів само-
врядування в Єврорегіоні Буг 
у Холмі. Проект фінансується 
Норвезьким механічним фон-
дом і є одним з 16 підпроектів, 
що реалізовуються на території 
Люблінського воєводства. Про 
це під час зустрічі польської 
делегації з членами Товариства 
польської культури на Воли-
ні ім. Еви Фелінської розповів 
координатор підпроекту, пра-
цівник повітового центру за-
йнятості в Холмі Даніель Абра-
мович.

– Скажіть, будь ласка, хто 
бере участь у реалізації під-
проекту?

Неурядові організації, 
представники державних і 
приватних служб зайнятос-
ті, місцеві органи влади, на-
приклад, керівництво гмін, 
структури, що їм підпоряд-
ковуються, наприклад, Центр 
суспільної інтеграції. Під час 
набору учасників було дуже 
багато охочих долучитися до 
реалізації підпроекту, що є 
свідченням бажання співпра-
ці не тільки у нас, на території 

міста чи Холмського повіту. 
Ми співпрацюємо з центрами 
зайнятості з Ковеля, Луцька, 
Любомля.

Проект був поданий цен-
тром зайнятості, який налашто-
ваний на боротьбу з безробіт-
тям і співпрацює з неурядовими 
організаціями. Діяльність цих 
організацій впливає на ринок 
праці – вони надають роботу 
людям, пропонують різні фор-
ми підтримки для них.

У рамках проекту ми праг-
немо створити всім учасни-
кам площину для того, щоб 
зав'язати співпрацю, тому у 
рамках підпроекту відбува-
ються навчальні візити. Не-
давно українські партнери 
були у нас на триденному се-
мінарі. Наступний етап від-
бувається власне зараз – наші 
представники неурядових ор-
ганізацій і центрів зайнятості 
приїхали в Україну, щоб поба-
чити, як працюють тут, з яки-
ми проблемами стикаються, 
яким чином їх розв'язують.

– Які проблеми у сфе-
рі працевлаштування має 
Польща, а які Україна? Чи 
вони різні?

Проблеми ті самі, тіль-
ки в Україні по-іншому їх 
розв'язують. В Польщі та Укра-
їні по-іншому виглядає струк-
тура самоврядування. Ми, 
наприклад, є повітовою струк-
турою, яка належить до органів 
самоврядування. В Україні всі 
рішення приймаються зверху.

– Чи могли б Ви предста-
вити якісь конкретні заходи, 
що вже відбулися в рамках 
проекту?

Ми уже провели кілька за-
ходів. Перший захід відбувся в 
березні – ми проводили конфе-
ренцію, яка розпочинала про-
ект. Наступний захід відбувся 
наприкінці травня – на почат-

ку червня. Це були триденні 
Транскордонні Торги Знань. 
Захід, який відбувається зараз, 
вже третій – це навчальний ві-
зит в Україну для польських 
представників. Плануємо ще 
видати двомовну публікацію 
– польською та українською 
мовами, яка підсумовуватиме 
проект та демонструватиме 
способи розв'язання проблем, 
що існують і в Польщі, і в 
Україні. Завершальний етап – 
конференція, яка підсумовува-
тиме всі заходи, – відбудеться 
наприкінці вересня.

– Чи цей проект 
пов'язаний з тим, що Поль-
ща нині робить все, щоб 
легалізувати роботу україн-
ців на території країни? Чи 
розв'язує подібні проблеми?

Цей проект – безпосеред-
ньо ні, але думаю, що завдяки 
співпраці служб зайнятості ми 
можемо сприяти вирішенню 
проблеми легалізації роботи.

– Чого Ви найбільше очі-
куєте від цього проекту?

Перш за все, відкритості 
щодо проблем, щоб ми не за-
кривалися зі своїми пробле-
мами в ізольованій громаді. Ці 
проблеми стосуються нас всіх. 
Завдяки співпраці відбувається 
обмін досвідом, діляться зна-
ннями і налагоджують дружні 
контакти.

– Що ви бачили в Луцьку, 
на Волині?

Ми відвідали центри за-
йнятості в Любомлі, Ковелі та 
Луцьку. Люди, які там працю-
ють, відкриті, налаштовані на 
співпрацю, хочуть навчитися 
знаходити кошти, хочуть ді-
яти. Нас вразила також дина-
міка діяльності місцевих това-
риств, які ми відвідали, та їхнє 
бажанням діяти.

Розмовляла Наталя ДЕНИСЮК

Боротися з безробіттям 
можна разом

Walczyć z bezrobociem 
możemy wspólnie
8-9 lipca na Wołyniu odbyło się dwudniowe seminarium na temat: 

„Współpraca transgraniczna między  służbami zatrudnienia i orga-
nizacjami pozarządowymi Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy”, które zostało 
zorganizowane w ramach podprojektu „Transgraniczne targi wiedzy – rola 
trzeciego sektora i ekonomii społecznej na przygranicznym rynku pracy”.

Realizacja podprojektu roz-
poczęła się 2 lutego 2010 roku, 
kończy się 30 września tego 
roku. Zakłada on przede wszyst-
kim poszerzenie współpracy 
transgranicznej pomiędzy or-
ganizacjami pozarządowymi z 
Polski i Ukrainy, jak i również 
współpracy pomiędzy urzęda-
mi pracy powiatu chełmskiego 
i rejonu kowelskiego. Projekt 
jest realizowany w partnerstwie 
z kowelskim rejonowym Urzę-
dem Pracy i zakłada wymianę 
wiedzy na temat zagranicznego 
rynku pracy, jak i również eko-
nomii społecznej, bo wszystkie 
podmioty, które uczestniczą w 
tym projekcie, realizują zada-
nia ekonomii społecznej. Ten 
podprojekt jest częścią projektu 
głównego, który został złożony 
do Stowarzyszenia Samorządów 
w Euroregionie Bug w Chełmie. 
Finansowany jest z Norweskiego 
Funduszu Mechanicznego i jest 
jednym z 16 podprojektów reali-
zowanych na terenie wojewódz-
twa lubelskiego. O tym podczas 
spotkania polskiej delegacji z 
przedstawicielami Stowarzysze-
nia Kultury Polskiej na Wołyniu 
im. Ewy Felińskiej powiedział 
koordynator podprojektu, pra-
cownik Powiatowego Urzędu 
Pracy w Chełmie Daniel Abra-
mowicz.

– Proszę powiedzieć, kto 
uczestniczy w podprojekcie?

Są to organizacje pozarządo-
we, przedstawiciele publicznych 
i niepublicznych służb zatrud-
nienia, jednostki społeczne, 
czyli urzędy gminy, jednostki 
podległe – na przykład Cen-
trum Integracji Społecznej. Pod  
czas rekrutacji chętnych było 
bardzo dużo, co znaczy, że or-
ganizacje chcą współpracować 
nie tylko u nas na terenie mia-
sta czy powiatu chełmskiego. 
Współpracujemy z Urzędami 

Pracy z Kowla, Łucka, Lubomla.
Ten projekt został złożony 

przez Urząd Pracy, który jest 
nastawiony na walkę z bezrobo-
ciem i współpracuje z organiza-
cjami pozarządowymi. Działal-
ność organizacji pozarządowych 
wpływa na rynek pracy – za-
trudniają ludzi, proponują im 
różne formy wsparcia.

My chcemy w ramach tego 
projektu stworzyć tym wszyst-
kim jednostkom płaszczyznę 
nawiązania współpracy, dlatego 
też ten projekt polega na tym, że 
w jego ramach odbywają się wi-
zyty studyjne. Niedawno strona 
ukraińska była u nas na trzy-
dniowych warsztatach i semi-
narium. Teraz kolejnym etapem 
jest to, że nasi przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i 
służb zatrudnienia przyjechali 
tutaj w celu pokazania jak pra-
cują na Ukrainie, z jakimi prob-
lemami się spotykają, w jaki 
sposób je rozwiązują. 

– Jakie problemy w dziedzi-
nie zatrudnienia ma Polska, a 
jakie Ukraina? Czy są inne?

Problemy są te same, tylko że 
u państwa są inaczej rozwiązy-
wane. Struktura samorządowa 
jest inaczej skonstruowana w 
Polsce i na Ukrainie. My jeste-
śmy jednostką powiatową, któ-
ra jest wpisana w samorząd. Na 
Ukrainie wszystkie decyzje po-
dejmowane są odgórnie.

– Czy mógłby Pan przed-
stawić jakieś konkretne dzia-
łania, które odbyły się już w 
ramach tego projektu?

Mamy za sobą już kilka dzia-
łań. Pierwsze działanie odbyło 
się w marcu – mieliśmy konfe-
rencję rozpoczynającą projekt. 
Kolejne działanie odbyło się na 
przełomie maja i czerwca – trzy-
dniowe Transgraniczne Targi 
Wiedzy. To działanie, które od-
bywa się teraz, jest już trzecie – 

jest to wizyta studyjna na Ukra-
inie dla polskich przedstawicieli. 
Przed nami jest jeszcze wydanie 
dwujęzycznej publikacji – po 
polsku i ukraińsku, która będzie 
zawierała całe podsumowanie 
tego projektu, jak również po-
kazania dobrych praktyk w celu 
rozwiązywania tych problemów, 
które istnieją po stronie polskiej 
i po stronie ukraińskiej. I ostatni 
taki kończący etap będzie pod 
koniec września – odbędzie się 
konferencja, która będzie pod-
sumowywała wszystkie działa-
nia.

– Czy ten projekt jest zwią-
zany z tym, że Polska obecnie 
robi wszystko, żeby legalizo-
wać pracę Ukraińców na te-
renie kraju? Czy jakieś takie 
problemy rozwiązuje?

Ten projekt – bezpośrednio 
nie, ale myślę, że pośrednio po-
przez współpracę urzędów pra-
cy możemy sprzyjać rozwiąza-
niu problemu legalizacji pracy.

– Czego Pan oczekuje od 
tego projektu? 

Przede wszystkim otwarto-
ści na problemy, żebyśmy się 
nie zamykali ze swoimi prob-
lemami w naszych społecznoś-
ciach. Te problemy dotyczą nas 
wszystkich. Dzięki tej współ-
pracy można wymienić do-
świadczenia, przekazać wiedzę 
i uściślić przyjaźń.

– Co widzieliście w Łucku, 
na Wołyniu?

Byliśmy w urzędach pracy 
w Lubomlu, Kowlu i w Łucku 
– ludzie są otwarci, są chętni 
do nawiązywania współpracy, 
chcą nauczyć się sposobów po-
zyskiwania środków, chcą dzia-
łać. Jesteśmy zaskoczeni także 
prężnością i chęcią działania 
lokalnych stowarzyszeń, które 
odwiedziliśmy.

Rozmawiała Natalia DENYSIUK



522 липня 2010Європейський формат

Луцька політехніка 
підписала ще один 
договір з поляками

У ході зустрічі делегації з викладачами та студен-
тами присутніх привітав ректор ЛНТУ Віктор Божи-
дарнік. Він розповів польським колегам про універси-
тет, його становлення, здобутки, наукові відкриття та 
співпрацю з іншими ВНЗ України та Європи.

У свою чергу ректор ВШМВСК, розповів про 
свій навчальний заклад, спеціальності, за якими 
готують студентів, та перспективи їх працевла-
штування. Цей ВНЗ – один з небагатьох приват-
них вищих закладів, що готує фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «магістр». У школі 
навчається 120 студентів з України. В ході зустрічі 
Міхал Голось підкреслив важливість співпраці 
між навчальними закладами України та Польщі, а  
зокрема між ВШМВСК та ЛНТУ, оскільки успіш-

ний досвід створення цього навчального закладу, 
за його словами, вартий наслідування.

Оскільки польських колег цікавили еко-
номічні спеціальності, декани факультетів 
бізнесу й обліку та фінансів розповіли про 
напрями підготовки студентів та продемон-
стрували відеоролики про умови та перспек-
тиви навчання. Виступи та презентації обох 
сторін викликали багато запитань у присут-
ніх. Викладачі цікавилися програмами обміну 
студентів, вартістю навчання, організацією 
практики. Студенти – забезпеченням житлом, 
пільгами для іноземних студентів та визна-
нням диплома в інших країнах світу.

Логічним підсумком зустрічі стало підписан-
ня угоди про співпрацю між ВШМВСК та ЛНТУ 
(на базі кафедри економічної теорії та міжна-
родної економіки), яка передбачає щорічний 
обмін групами студентів, науково-педагогічне 
стажування викладачів, аспірантів, докторан-
тів, проведення спільних науково-методичних 
конференцій і семінарів, обмін науковими пу-
блікаціями тощо.

Інна ТРОЦЮК

6 липня 2010 року польська де-
легація у складі ректора Вищої 

школи міжнародних відносин та 
суспільної комунікації у Холмі, док-
тора Міхала Голося, доктора Станіс-
лава Дубая та студентів з робочим 
візитом відвідала Луцький націо-
нальний технічний університет.

Politechnika Łucka 
podpisała jeszcze jed-
ną umowę z Polakami
6 lipca 2010 roku polska delegacja, w 

składzie której był rektor Wyższej 
Szkoły Stosunków Międzynarodowych 
i Komunikacji Społecznej w Cheł-
mie — dr Michał Gołoś, dr Stanisław 
Dubaj i studenci, odwiedziła z roboczą 
wizytą Łucki Państwowy Uniwersytet 
Techniczny.

Podczas spotkania delegacji z wykładowca-
mi i studentami, do obecnych przemówił rektor 
ŁPUT, Wiktor Bożydarnik. Opowiedział pol-
skim kolegom o uniwersytecie, jego rozwoju, 
osiągnięciach, odkryciach naukowych i o współ-
pracy z uczelniami z Ukrainy i Europy.

Z kolei rektor WSSMiKS przedstawił swoją uczel-
nię, opowiedział o kierunkach, na których kształcą 
się studenci, o perspektywach ich zatrudnienia. Jest 
to jedna z niewielu uczelni niepublicznych, oferują-
ca studia magisterskie. Studiuje na niej 120 osób z 
Ukrainy. Podczas spotkania dr Michał Gołoś zwró-
cił uwagę na potrzebę współpracy między uczelnia-
mi Ukrainy i Polski, zwłaszcza WSSMiKS i ŁPUT, 
ponieważ, jego zdaniem, warto naśladować pozy-
tywne doświadczenie rozwoju tej uczelni.

Ze względu na to, że wśród polskich kolegów 
dużym zainteresowaniem cieszyły się kierunki 
ekonomiczne, dziekani Wydziału Biznesu i Wy-
działu Finansów i Rachunkowości opowiedzieli 
o kierunkach kształcenia studentów i zaprezen-
towali filmy o warunkach i perspektywach stu-
diów. Występy i prezentacje obu stron wywoły-
wały wiele pytań wśród obecnych. Wykładowcy 

zainteresowali się programami wymiany stu-
dentów, kosztami studiów, organizacją praktyk. 
Studenci – miejscami w akademiku, ulgami dla 
studentów-cudzoziemców i uznawalnością dy-
plomu w innych krajach świata.

Logicznym podsumowaniem spotkania sta-
ło się podpisanie umowy o współpracy pomię-
dzy WSSMiKS i ŁPUT (Katedra Teorii Ekono-
micznej i Gospodarki Międzynarodowej), która 
przewiduje coroczną wymianę studentów, staże 
naukowe i pedagogiczne dla wykładowców i 
doktorantów, przeprowadzanie wspólnych kon-
ferencji naukowych i seminariów, wymianę pub-
likacji naukowych itp.

Inna TROCIUK

Сьомі Європейські Дні 
Добросусідства проходитимуть
у серпні

15 липня в приміщенні Волинської 
облдержадміністрації відбулось засідання 
робочої групи з питань проведення Днів 
Добросусідства «Кордон 835», які відбу-
дуться у серпні цього року. 

За словами організатора 
Днів Добросусідства отця 
Стефана (Батруха) вони від-
буватимуться у три етапи: 
7-8 серпня на українсько-
польському кордоні, поблизу 
прикордонного знака 1055, у 
місці майбутнього перетину 
кордону села Адамчуки (Во-
линська область, Шацький 
район) – Збереже (Люблінське 
воєводство); 21-22 серпня – 
поблизу прикордонного знака 
835, що розташований непо-
далік від населених пунктів 
Кречів (Іваничівський район, 
Волинська область) та Кри-
лів (Люблінське воєводство), 
і заключний етап – 28 серпня 
2010 року, поблизу прикор-
донного знака 702, біля сіл 
Корчмин (Люблінське воє-
водство) та села Стаївка ( Со-
кальський район, Львівська 
область)». Таку ідею підтри-
мали українська та польська 
сторони.

У Шацькому районі вже 
активно почалась підготовка 
до дійства. На засіданні групи 
був присутній перший заступ-
ник голови Шацької РДА Ві-
ктор Плейтух, який розповів, 
що 9 липня відбулася зустріч 
голови Шацької РДА та пред-
ставників Влодавського по-
віту. Чиновники домовились, 
що захід проводитиметься на 
польській стороні, а також 
обговорили місце для спо-
рудження понтонного мосту. 
7-8 серпня відбудеться еку-
менічна молитва, заплив на 
байдарках, виставка творчих 
робіт та концерт фольклор-
них ансамблів. Потрапити на 
територію Польщі українці 
зможуть маючи закордонний 
паспорт, візи або картку мало-
го прикордонного руху. Про-
те, за словами Генерального 
Консула Республіки Польща у 
Луцьку Томаша Яніка, ті, хто 
лише зараз вирішив отримати 
картку, не встигнуть це зроби-
ти до 7 серпня, оскільки на її 
оформлення потрібен місяць. 

Представники державних 
установ по черзі говорили про 
стан та можливості проведен-
ня заходу на тій території, де 
захід відбувався минулого 
року. Цей етап Європейських 
Днів Добросусідства відбу-
деться 21-22 серпня 2010 року. 
Найбільш спірним виявилось 
питання розташування сце-
ни, наметового містечка та 
ярмарки, адже через підняття 

рівня води у річці Західний 
Буг та частих дощів територія 
затоплена. Якщо вона не висо-
хне, доведеться трохи змісти-
ти місце проведення дійства 
і розчищати нову територію. 
Чиновники бояться не встиг-
нути та просили організаторів 
якнайшвидше вирішити пи-
тання. Для перетину кордону 
спеціально спорудять міст.

Цьогоріч відбулись і зна-
чні зміни в програмі, зокрема 
відбудуться Форум транскор-
донної співпраці, екуменічна 
молитва, футбольний тур-
нір за Кубок Добросусідства, 
Міжнародний театральний 
фестиваль «Без кордонів», ли-
царські турніри, інтеграційні 
заходи для дітей, ярмарки на-
родних ремесел та показові 
виступи аеромоделювання. 
В наметовому містечку буде 
розташований «Нічний кі-
нозал», в якому демонстру-
ватимуть художні та доку-
ментальні фільми країн ЄС. 
Заключний захід – концерт 
«Кордон 835» – відбудеться за 
участі гуртів «Sidney Polak» та 
«Mad Heads».

Завершальний етап «Кор-
дону» припадає на 28 серпня 
2010 року і проходитиме на 
території Львівської області. 
Там відбуватимуться тради-
ційні транскордонні урочис-
тості з нагоди свята Успіння 
Пресвятої Богородиці.

Оксана ЦИМБАЛЮК

Siódme Europejskie Dni
Dobrosąsiedztwa odbędą się
w sierpniu
15 lipca w siedzibie Wołyńskiej Obwo-
dowej Administracji Państwowej odbyły 
się obrady roboczej grupy, zajmującej się 
organizacją Dni Dobrosąsiedztwa «Granica 
835», które odbędą się w sierpniu b.r.

Jak powiedział jeden z orga-
nizatorów Dni Dobrosąsiedz-
twa ks. Stefan Batruch, odbędą 
się one w trzech etapach: 7-8 
sierpnia na ukraińsko-polskiej 
granicy niedaleko od znaku 
granicznego 1055, na przyszłym 
przejściu granicznym Adam-
czuky (obwód wołyński, rejon 
szacki) – Zbereże (wojewódz-
two lubelskie); 21-22 sierpnia 
– przy znaku granicznym 835, 
który znajduje się blisko Kryło-
wa (rejon iwanycziwski, obwód 
wołyński) i Kreczowa (woje-
wództwo lubelskie), i końcowy 
etap – 28 sierpnia 2010 roku 
– przy znaku granicznym 702 
niedaleko wsi Korczmin (woje-
wództwo lubelskie) – Stajiwka 
(rejon sokalski, obwód lwow-
ski)». Taką ideę poparła tak 
ukraińska, jak i polska strona.

W rejonie szackim już ak-
tywnie przygotowują się do fe-
stiwalu. Na obradach grupy był 
obecny pierwszy zastępca gło-
wy Szackiej Administracji Re-
jonowej Wiktor Plejtuch, który 
opowiedział, że 9 lipca odbyło 
się spotkanie Przewodniczą-
cego Szackiej Administracji 
Rejonowej i przedstawicieli po-
wiatu włodawskiego. Urzędni-
cy ustalili, że impreza zostanie 
przeprowadzona po polskiej 
stronie, omówili także miejsce 
dla budowy mostu pontono-
wego. 7-8 sierpnia odbędzie się 
ekumeniczna modlitwa, zawo-
dy kajakowe, wystawa prac ar-
tystycznych i koncert zespołów 

folklorystycznych. Dostać się 
do Polski Ukraińcy będą mogli 
mając przy sobie paszport za-
graniczny i wizę lub kartę ma-
łego ruchu przygranicznego. 
Jednak, jak powiedział Konsul 
Generalny RP w Łucku Tomasz 
Janik, ci, którzy dopiero teraz 
zdecydowali otrzymać kart-
kę, nie zdążą tego zrobić do 7 
sierpnia, ponieważ na jej wyda-
nie potrzebny jest miesiąc. 

Przedstawiciele państwo-
wych instytucji rozmawiali o 
możliwościach przeprowadzenia 
imprezy na terenie, na którym 
odbywała się ona w zeszłym 
roku. Ten etap Europejskich Dni 
Dobrosąsiedztwa odbędzie się 
21-22 sierpnia 2010 roku. Naj-
bardziej problematyczna oka-
zała się sprawa rozmieszczenia 
sceny, namiotowego miasteczka 
i jarmarku, ponieważ w skutek 
podniesienia poziomu wody w 
rzece Zachodni Bug i obfitych 
opadów deszczu teren ten został 
podtopiony. Jeśli nie zdąży on 
wyschnąć to trzeba będzie trochę 
przemieścić miejsce przeprowa-
dzenia imprezy, a to oznacza ko-
nieczność oczyszczenia nowego 
terenu. Urzędnicy boją się, że nie 
uda się tego zrobić na czas więc 
poprosili organizatorów o pod-
jęcie możliwie pilniej decyzji. Na 
granicy w tym roku ponownie 
powstanie most pontonowy.

Program tegorocznej impre-
zy został dość znacznie rozbu-
dowany. W ramach Dni Dobro-
sąsiedztwa odbędą się Forum 

Współpracy Transgranicznej, 
modlitwa ekumeniczna, tur-
niej piłkarski o Puchar Dobro-
sąsiedztwa, Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny «Bez granic», 
turnieje rycerskie, integracyj-
ne imprezy dla dzieci, jarmar-
ki ludowych rzemiosł i pokazy 
modelarskie. W miasteczku na-
miotowym zostanie rozmiesz-
czone « Kino Nocne », gdzie 
będą pokazywane filmy arty-
styczne i dokumentalne krajów 
UE. W końcowym przedsię-
wzięciu – koncercie «Granica 
835» – wezmą udział zespoły 
«Sidney Polak» i «Mad Heads».

Końcowy etap «Granicy» 
odbędzie się 28 sierpnia 2010 
roku na terenie obwodu lwow-
skiego. Tam będą odbywały się 
tradycyjne transgraniczne uro-
czystości z okazji święta Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny.

Oksana CYMBALUK
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Проте сталось по-іншому. 
Того дня жертвами ста-
ли віруючі та священи-
ки, котрі відправляли 
богослужіння. Згідно зі 
злочинним планом на-
ціоналістичних ідеологів 
напад здійснено майже на 
100 польських місцевос-
тей. Об’єктом збройної 
атаки стали мирні жите-
лі – люди, котрі молились 
в костелах та ксьондзи 
при вівтарях. Священи-
ки, яких зараховували до 
еліти Польського Наро-
ду, стали головною ціллю 
атак українських націона-
лістів. Убивали їх таємно 
в парафіяльних будинках, 
або під час поїздки до 
хворих, або на очах ми-
рян під час богослужінь у 

костелах. Ті меси 
залишились неза-
кінченими...
Своєрідним вша-
нуванням пам’яті 
про тих, хто за-
гинув, реалізо-
вуючи своє по-
кликання, стала 
конференція, ко-
тра відбулася в 
Люблінському ка-
толицькому уні-
верситеті (КУЛ) 
9-11 липня. Між-
народній науковій 
сесії під назвою 
„ Н е з а в е р ш е н і 
волинські меси 
– м а р т и р ол ог і я 
волинського ду-
ховенства, жертв 
злочинності укра-
їнських націона-
лістів під час Дру-
гої світової війни” 
передувала свята 
меса в пам’ять 
про вбитих на 
Волині священи-
ків, яку очолив 
єпископ Маркіян 
Трофим'як, орди-
нарій луцької ді-
ецезії. 
Співорганізато-
рами конферен-
ції стали Інсти-
тут Церковних 

Досліджень в Луцьку, 
Центр UCRAINICUM 
КУЛ, Люблінське відді-
лення Інституту Націо-
нальної Пам'яті, Товари-
ство Civitas Chrystiana, 
Інститут ім. Юзефа 
Більчевського зі Льво-
ва, Польська Суспільно-
Католицька Спілка, 
Європейський Центр 
„Дім Європи”, Товари-
ство Друзів Кременця та 
Волинсько-Подільської 
Землі, а також Генераль-
не Консульство Респу-
бліки Польща в Луцьку. 
Конференцію супрово-
джувала також промоція 
книги авторства Марії 
Дембовської і Леона По-
пка під назвою „Духо-

венство Луцької Діецезії, 
жертви війни та репре-
сій окупантів 1939-1945”, 
а також виставка „Не-
завершені волинські 
меси...”. Експозиція на-
лічувала 25 банерів, що 
представляли портрети 
та біограми вибраних 
римо-католицьких та 
греко-католицьких свя-
щеників, а також монахів  
та монахинь, які загинули 
виконуючи пастирське 
служіння на Волині.   
10 липня учасники кон-
ференції приїхали на Во-
линь, де разом із представ-
никами консульства та 
місцевих польських гро-
мад взяли участь в об’їзді 
по місцях смерті свяще-
ників та віруючих. Біля 
пам’ятників та хрестів в 
Острувках, Володимирі-
Волинському, Пориць-
ку та Киселині поклали 
вінки та квіти, запалили 
лампадки та прочитали 
молитви.
Виставку з Люблінського 
католицького універси-
тету привезли до Луць-
ка, де 11 липня, під час 
богослужіння в пам’ять 
про жертв волинської 
трагедії, виставили в ка-
федральному костелі св. 
Петра та Павла.
Директор Центру 
UCRAINICUM КУЛ Воло-
димир Осадчий зазначив, 
що організатори конфе-
ренції „Незакінчені во-
линські меси” планували 
заповнити “білі плями” 
в східних мартирологіях 
та віддати шану десяткам 
тисяч невинних жертв, 
останки яких так і не до-
чекались християнського 
поховання та гідного уві-
ковічення. „Лише, став-
ши обличчям до правди, 
можна збудувати трива-
лу приязнь та справжнє 
партнерство між народа-
ми Польщі та України”.

Пам’ять

Niedokończone Msze 
wołyńskie
Mija 67 lipiec od tej pamiętnej Krwawej 

Niedzieli na Wołyniu, kiedy ludzie 
zwrócili się przeciwko swoim bliźnim i 
Bogu. Druga niedziela lipca 1943 miała 
nie różnić się niczym od innych zwykłych 
niedziel w roku. 

Stało się inaczej. Tego dnia 
ofiarę ze swego życia złożyli 
wierni i kapłani, którzy od-
prawiali Msze św. Zgodnie 
ze zbrodniczym planem na-
cjonalistycznych ideologów 
zaatakowano jednocześnie 
prawie 100 polskich miej-
scowości. Obiektem tego 
zbrojnego ataku była ludność 
cywilna - ludzie modlący się 
w kościołach i księża przy oł-
tarzach. Księża byli zaliczani 
do elity Narodu Polskiego 
stąd stali się szczególnym 
celem ataków nacjonalistów 
ukraińskich. Mordowano ich 
skrytobójczo na plebaniach, 
lub podczas podróży z posłu-
gą duszpasterską do chorych, 
albo też na oczach wiernych, 
gdy odprawiali Msze św. w 
kościołach. Te Msze pozosta-
ły niedokończone...

Swoistym hołdem pamięci 
o tych, którzy zginęli reali-
zując swoje powołanie, była 
konferencja, która odbyła się 
na Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim w dniach 9-11 
lipca. Międzynarodową sesję 
naukową pod tytułem "Nie-
dokończone msze wołyńskie 
– martyrologium ducho-
wieństwa wołyńskiego ofiar 
zbrodni nacjonalistów ukra-
ińskich podczas II wojny 

światowej” poprzedziła Msza 
święta w intencji zamordo-
wanych na Wołyniu kapła-
nów, której przewodniczył 
ks. bp Marcjan Trofimiak, 
ordynariusz diecezji łuckiej. 

Współorganizatorami 
konferencji był Instytut Ba-
dań Kościelnych w Łucku, 
Centrum Ucrainicum KUL, 
lubelski IPN oraz Stowarzy-
szenie „Civitas Chrystiana”, 
Instytut im. Józefa Bilczew-
skiego ze Lwowa, Polski 
Związek Katolicko-Społecz-
ny, Europejskie Centrum 
„Dom Europy", Towarzystwo 
Przyjaciół Krzemieńca i Zie-
mi Wołyńsko-Podolskiej, a 
także Konsulat Generalny RP 

w Łucku. Konfe-
rencji towarzyszy-
ła promocja książ-
ki autorstwa prof. 
Marii Dębowskiej 
i dr Leona Popka 
pt. „Duchowień-
stwo Diecezji Łu-
ckiej, ofiary wojny 
i represji okupan-
tów 1939-1945", 
a także wystawa 
"Niedokończone 
msze wołyńskie". 
Na tę ostatnią eks-
pozycję składało 
się 25 banerów 
przedstawiających 
portrety i biogra-
my wybranych 
kapłanów obrząd-
ku łacińskiego i 
grekokatolickiego 
oraz zakonników 
i zakonnic, którzy 
polegli pełniąc 
służbę duszpaster-
ską na Wołyniu. 

10 lipca uczest-
nicy konferencji 
przejechali na Wo-
łyń, gdzie wspól-
nie z przedstawi-
cielami Konsulatu 
oraz reprezentan-
tami miejscowych 
środowisk pol-

skich wzięli udział w objeź-
dzie po miejscach śmierci 
kapłanów i wiernych. Pod 
pomnikami i krzyżami w 
Ostrówkach, Włodzimierzu 
Wołyńskim, Porycku i Kisie-
linie złożono wieńce i kwiaty, 
zapalono znicze oraz odmó-
wiono modlitwy.

Pokazana na KUL-u wy-
stawa została przewieziona 
do Łucka gdzie w dniu 11 
lipca – podczas uroczystej 
Sumy w intencji ofiar zbrod-
ni Wołyńskiej – została wy-
stawiona w katedrze pw. Pio-
tra i Pawła.

Dyrektor Centrum 
UCRAINICUM KUL Wło-
dzimierz Osadczy zaznaczył, 

że zamiarem organizatorów 
konferencji „Niedokończone 
msze wołyńskie" było wypeł-
nić lukę w martyrologium 
wschodnim i oddać hołd 
dziesiątkom tysięcy niewin-
nych ofiar, których szczątki 
nie doczekały się chrześcijań-
skiego pochówku i godnego 
upamiętnienia. Jego zdaniem 
- „Tylko stanąwszy w obliczu 
prawdy, można wybudować 
trwałą przyjaźń i prawdziwe 
partnerstwo między naroda-
mi Polski i Ukrainy”. 

Walenty WAKOLUK

Валентин ВАКОЛЮК

Незавершені 
волинські меси

Минає 67-й липень з часу тієї 
пам’ятної та кривавої неділі на 

Волині, коли люди пішли проти ближ-
нього свого та Бога. Друга неділя липня 
1943-го не повинна була відрізнятись 
нічим від інших неділь у році. 
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24-25 липня у Луцьку 
відбудеться Міжнародна кі-
нологічна виставка. Участь 
у виставці планують взяти  
представники Польщі, Ес-
тонії, Литви, Латвії, Білору-
сі, Росії.

16 липня у Луцьку 
відбувся Українсько-
литовський бізнес-форум. 
У його роботі взяв участь 
Надзвичайний та Повно-
важний Посол Литовської 
Республіки в Україні Пя-
трас Вайтекунас.

15 липня у приміщенні 
Державного архіву Волин-
ської області відкрито ви-
ставку документів та фо-
тографій, що присвячена  
20-й річниці прийняття 
Декларації про державний 
суверенітет України.

Луцьк долучився до про-
екту «Локальні інвестиції та 
національна конкурентно-
спроможність», який фінан-
суватиметься Агенцією США 
з міжнародного розвитку.

Волинська 
 інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

.......

24-25 lipca w Łucku od-
będzie się Międzynarodo-
wa Wystawa Kynologiczna. 
W wystawie przewiduje się 
uczestnictwo przedstawicieli 
Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, 
Białorusi, Rosji.

16 lipca w Łucku odbyło 
się Ukraińsko-Litewskie Fo-
rum Biznesowe. W forum 
wziął udział Nadzwyczajny i 
Pełnomocny Ambasador Re-
publiki Litewskiej na Ukrai-
nie Piatras Wajtekunas.

15 lipca w Państwowym 
Archiwum obwodu wołyń-
skiego została otwarta wy-
stawa dokumentów i zdjęć, 
poświęcona  20-j rocznicy 
uchwalenia Deklaracji o Su-
werenności Ukrainy.

Łuck dołączył się do pro-
jektu «Lokalne inwestycje i 
narodowa konkurencyjność», 
który będzie finansowany 
ze środków Agencji Stanów 
Zjednoczonych do spraw 
Rozwoju Międzynarodowego.

Пам’ять

У Луцьку розпочалася 
реконструкція Театраль-
ної площі, яку планують 
завершити до Дня неза-
лежності.

W Łucku rozpoczęła się 
rekonstrukcja placu Tea-
tralnego, której zakończenie 
planowane jest do Dnia Nie-
podległości.

 
 

 

06.00, 06.50, 05.25 Сріб-
ний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 03.30 
Події
07.00 Т/с “Єфросинія” 
(110 с.) 
08.00, 14.40 Т/с “Слід” 
08.55 Т/с “Безмовний 
свідок” 
09.20 Нова хвиля в Юр-
малі - 2009. Вибране
12.00 Х/ф “Свої діти” 
14.00 Т/с “Безмовний 
свідок - 3” (95 с.) 
15.35 Щиросерде зі-
знання
16.00 Федеральний суддя
17.10 Критична точка
18.00 Т/с “Єфросинія” 
(111 с.) 
19.20 Т/с “Дикий” (9 с.) 
20.20 Т/с “Глухар - 2” 
(43 с.) 
21.20 Х/ф “Марія-
Антуанетта” 
23.55 Х/ф “Смерть їй 
личить” 
02.00 Х/ф “Раптова 
смерть” 
04.40 Т/с “Висяки” (9 с.) 

06.00 Т/с “Янгол-
охоронець”
06.30 Т/с “Ведмежий 
кут”
07.30 Т/с “Слово жінці”
08.45 М/ф “Пригоди 
мишеняти Переса”
10.40, 00.35 Х/ф “Великі 
канікули”
12.50 Х/ф “Об’єкт мого 
захоплення”
15.05, 05.35 Т/с “Марго-
ша - 2”
16.05 “Анатомія слави”
17.10, 19.30 ТСН: “Теле-
візійна служба новин”
17.20 “Криве дзеркало”
19.25 “Погода”
20.05 Т/с “Свати”
21.10, 02.10 Х/ф “Алек-
сандр. Невська битва” 
23.35 Д/ф “Секрети ві-
чної молодості”
04.00 Т/с “День наро-
дження Буржуя - 2”

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 20.30 
Новини.
09.45 Мультсерыал.
10.15 “Велика хвиля”.
10.45 “Школа розбитих 
серць”.
11.35 “На десять років 
молодший”.

06.00 Д/п “В. Висоцький. 
Я прийду по ваші душі”
06.55 “Шалені татусі”
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини
07.10, 08.10 “Ранок з 
Інтером”
09.10 Т/с “Повернення 
Мухтара-2” 
10.10 Т/с “Невидимки” 
11.15 “Детективи”
12.10, 04.30 “Знак якості”

06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05 Православний календар
06.10, 07.00, 08.00 Новини
06.20, 07.10, 08.10 Спорт
06.30, 07.20, 08.20 Погода
06.35, 07.30, 08.25 Мультфільм
07.45 Автодрайв
08.40 Корисні поради
09.05 Погода
09.15 Д/ф “Камертон”
09.50 Наше кіно. Х/ф “Лісова 
пісня. Мавка” 
11.25 Вікно в Америку
11.50 Погода
12.00 Міжнародний рейтинго-
вий турнір європейської серії 
з пляжного волейболу CEV 
Satellite. 1-й півфінал
13.00 Нове українське кіно. Х/ф 
“Полювання за тінню” 
15.00 Новини
15.20 Euronews
15.35 У дні шкільних канікул. 
Д/с “Команда “Рідім” 2,3 серії
16.35 Наша пісня
17.20 Т/с “Диявол із Орлі. Ангел 
із Орлі” 11с. 
18.20 Світ спорту
18.30 Про головне
19.00 Погода
19.10 ХІХ міжнародний фести-
валь мистецтв “Слов’янський 
базар у Вітебську”. Майстри 
мистецтв Росії
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 Погода
21.45 “Попередження” з М. 
Вереснем
22.50 Трійка, Кено
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Спорт
23.20 Погода
23.25 Від першої особи
00.15 Док. фільм “Зворотній 
бік війни”
01.20 Підсумки дня
01.40 Погода
01.45 ХІХ міжнародний фести-
валь мистецтв “Слов’янський 

Понедiлок 
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06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Полсат”.
08.10 “Фортуна знань”.
08.55 “Техаський рейн-
джер”.
09.55 “Безглузді”, комедій-
ний серіал, США, 1996.
10.25 “Кашемірова мафія”.
11.25 “Прийомний спокій”, 
серіал, США, 2005.
12.25 “Лікарня на пери-
феріях”.
12.55 “Прийомна родина”.
13.55 “Тещі”.
14.25 “І хто отут голо-
вний?”.
15.00, 19.00 “Медові роки”.
15.45 “Одружений, і з 
дітьми”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.30 “Малановський і 
партнери”.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ очима сімейства 
Кепських”.
21.00 “Маньчжурський 
кандидат”, трилер, США, 
2004.
00.00 “Бомба з годинним 
механізмом”, трилер, США-
Канада, 2006.
01.55 Ніч загадок.
04.00 Таємниці долі.

05.30 Служба розшуку 
дітей
05.35, 06.45, 08.40, 01.25, 
04.00 Погода
05.40 Країна має знати!
06.10, 03.30 Факти
06.40, 08.35 300 сек/год
06.50 “Термінатор. Хроні-
ки Сари Коннор”. Т/с
07.45, 08.45 Факти. Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 19.15, 
01.20 Спорт
08.05, 13.00 Анекдоти по-
українськи
09.00 “Леся+Рома”. Т/с
09.35, 21.55 Comedy Club
10.40 Дискотека 80-х...По 
нашому!
11.45 Провокатор
12.45 Факти. День
13.15 “Час Волкова”. Т/с
14.15 “По закону”. Т/с
15.15 “Менти-1”. Т/с
16.20 “Легіонер”. Х/ф
18.45 Факти. Вечір
19.20, 04.05 Надзвичайні 
новини
19.55 “Братани”. Т/с
22.55 “Сопрано”. Т/с
01.05 Факти. Підсумок 
дня
01.30 “Цілісно-металева 
оболонка”. Х/ф 
04.40 “Іггі Арбакл”. М/с

05.00  Т/c “Колишня”
05.40  Т/c “Стан свідо-
мості”
06.25, 19.20  Т/c “Кур-
санти”
07.30, 08.30, 19.15, 00.40 
Погода
07.35, 08.35, 14.30  Т/c 
“Третя планета від 
Cонця”
09.00  Х/ф “Двоє: я і моя 
тінь”
11.05, 22.25  Т/c “Щасливі 
разом”
12.00 Телемагазин “УСЕ 
для ВАС”
12.20, 23.20 Інтуїція
13.35  М/c “Велике муль-
типлікаційне шоу”
13.50  М/c “Пригоди Дже-
кі Чана”
14.25, 15.45 Teen Time
14.50, 00.50  Т/c “4400”
15.50  Т/c “Ранетки”
16.50, 20.15  Т/c “Татусеві 
дочки”
17.55, 21.20  Т/c “Воро-
ніни”
19.00 Репортер
19.10, 00.35 Спортре-
портер

08.00, 08.10 “Зима у Вер-
бовій затоці”. М/с.
08.30 “Сто мінут відпо-
чинку”. Т/с.
09.00, 01.45 “Бульонери” 
Т/с.
09.30, 10.00 Питання на 
сніданок.
11.40 “Хіт декади”. Роз-
важальна програма.
12.45 “Польський смак”. 
Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 Новини.
13.15 “Л як любов”. Т/с.
14.05 “Великі діти”. 
Ток-шоу.
14.45 “Ласковік і Маліцкі”. 
Розважальна програма.
15.00 “Твої золоті хіти”.
15.20 “Бенефіс”.
16.15 “Оборонні замки 
Речі Посполитої”. Теле-
журнал.
16.40, 07.35 “Золоті хіти”.
17.05 “Златопольські”. Т/с.
17.30 “Будинок парафі-
яльного священика”. Т/с.
18.00 Телеекспрес.
18.20 XIV Міжнародний 
фестиваль пісні і культу-
ри Циганів 2010.
19.15 “Вул. Щоденна 2, 
кв. 3”. Т/с.
19.40 “Я виграв!” Х/ф. 
Польща.
20.15, 02.15 На добраніч, 
малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10 “Попелюшка”. Т/с.
21.40 “Огляд акторської 
пісні”. Концерт.
22.35 “Таємниця секрет-
ного бастіону”. Т/с.
23.25, 05.25 Теніс. Турнір 
АТР, Кубок Порше 2010.
01.20 “Мандрівник”. Теле-
журнал.
03.05 “Жадання любові”. 
Т/с.
03.35 “Кабаре на дивані”. 
Розважальна програма.

06.25, 00.50 “Бізнес+”
06.30 “Документальний 
детектив. Формула 
успіху”
07.00 Т/с “Комісар Рекс” 
09.00 Х/ф “Не підганяй 
кохання”
11.50 “Битва екстра-
сенсів”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1+1

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

СТБ 

ТРК УКРАЇНА

TVP POLONIA

POLSAT

TVP-2

TVP-1

06.55 “Райський клімат”.
07.20 “Треба добре впо-
ратися”.
07.50 “Два світи 2: У країні 
володаря драконів”.
08.20 “M.A.S.H”.
08.50 “Щодня”.
09.30 Питання на сніданок.
11.40 Алея зірок.
12.00 Сімейний турнір.
12.30 Телекрамничка.
13.05 “Дитячі ігри та за-
бавки”.
13.35 Знаки часу.
14.00 “Чорні хмари”.
15.05 “Дочки Маклеода”.
16.00 Ласковик і Малицьки.
17.30 “Мостовяки”.
18.25 Один з десяти.
19.00 Панорама.
19.25 Гаряча тема.
20.00 “Кольори щастя”.
20.35 Кабаре.
21.10 Х/ф “Прибульці 2: 
Коридори часу”.
23.25 “Час честі”.
00.20 Х/ф “Легка мішень”
02.05 “Розкриття Росії”.
03.15 Т/с “Лицарі Про-
цвітання”
04.10 Т/с “Комп’ютерщики”

12.20 Телекрамничка.
13.10 Агробызнес.
13.35 Широка колія.
14.05 Кабаре.
14.30 “Дон Маттео”,
15.30 “Будинок парафіяль-
ного священика”.
16.25 “Клан”.
17.25, 18.35 “Мода на 
успіх”.
18.00 Телеекспрес.
18.50 “Ул. Альтернати-
ви, 4”.
20.05 Вечірка.
21.25 “Лицар доріг”.
22.20 Х/ф “Іскри з очей”
00.40 “Екстрадиція”.
01.40 Ніч загадок.
02.45 Х/ф “Чорний на-
рцис”

04.30 “Колумби”. Т/с.
07.10 “Алфавіт кабаре Двій-
ки”. Розважальна програма.
08.00 Завершення дня.

базар у Вітебську”. Творчий 
вечір Раймонда Паулса
02.30 Т/с “Диявол із Орлі. 
Ангел із Орлі” 11с. 
03.25 Хай щастить
03.50 Д/ф “Камертон”
04.15 Міжнародний 
рейтинговий турнір євро-
пейської серії з пляжного 
волейболу CEV Satellite. 1-й 
півфінал
05.05 “Попередження” з М. 
Вереснем

12.40 Т/с “Агент націо-
нальної безпеки-3” 
14.00 Т/с “Меч”
15.05 “Зрозуміти. Про-
бачити”
15.45 “Жди меня”
17.20, 04.00 Т/с “Сусіди” 
18.10 Т/с “Жінка бажає 
знати” 
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська пристрасть” 
20.00, 02.50 “Подробиці”
20.25 Т/с “Обручка” 
21.25 Т/с “Вербна неділя” 
23.40 Х/ф “Війна та мир” 
закл.с. 
01.55 Д/п “Популярна 
наука. Гнів небес”
03.15, 05.00 Т/с “Джоан з 
Аркадії” 

00.45 Служба розшуку 
дітей
01.35  Т/c “Кадети”
02.20  Х/ф “Охоронець”
03.50  Т/c “Без сліду-4”

Requiem aeternam dona eis, Domine…
Była to niedziela, jak i przed sześć-

dziesięcioma siedmioma laty. 11 lipca 
w łuckim rzymskokatolickim kościele 
katedralnym świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła zgromadzili się wierni na 
niedzielną Mszę Świętą. Biskup i ka-
płani przyoblekli się w szaty liturgicz-
ne koloru czarnego, a w świątyni prócz 
sześćdziesięciu siedmiu krzyży o różnej 
wielkości – odpowiednio do liczby lat – 
w tym dniu dostrzec można było dwa-
dzieścia pięć pionowych plansz zawie-
rających życiorysy księży, zakonników i 
zakonnic, którzy towarzyszyli do końca 
swoim parafianom w ich drodze na wo-
łyńską Golgotę.

Jest to dzień modlitwy w intencji ofiar. 
Jest to dzień pamięci i zanurzenia się w 
głęboką refleksję nad ich losem i włas-
nym życiem. Nic zbędnego. Nie ma tu 
miejsca dla hałaśliwych i gniewnych wy-
krzyków przez megafony, wskazywania 
palcami i wymachiwania pięściami, bo 
chrześcijanie powołani są by stać się narzędziem Bożego miłosierdzia i miłości, a 
bynajmniej sądu, czy tym bardziej zemsty. 

„Jedynie prawda jest drogą do pojednania” – po raz kolejny zabrzmiały słowa 
biskupa Markijana Trofimiaka, ordynariusza łuckiego. Podczas homilii biskup wie-
lokrotnie akcentował, iż naszym obowiązkiem chrześcijańskim jest modlić się za 
pomordowanych i kończyć te Msze Święte, które niegdyś tak nagle i w tak dra-
styczny sposób zostały przerwane. Naszym obowiązkiem jest również odprawiać 
nabożeństwa żałobne za tych, którym została odebrana możliwość godnego po-
grzebu, nie mówiąc już o pogrzebie chrześcijańskim.

Prawda jest zawsze przerażająca, zwłaszcza gdy jest to prawda, którą każdy dowia-
duje się o sobie samym. Człowiek szuka prawdy o wszystkim i o wszystkich prócz 
siebie, bo w głębi duszy – możliwie – odczuwa, że ta prawda o nim będzie dlań co 
najmniej niezbyt przyjemną. Najgorsza jest prawda wypowiadana bez miłości. Potra-
fi ona zabić. Dlatego zapomnienie jest całkiem naturalną reakcją obronną człowieka, 
gdyż chlubić się z wyrządzonej krzywdy i zbrodnie wynosić do rangi czynów boha-
terskich o znaczeniu ogólnonarodowym mogą wyłącznie jednostki, które zupełnie 
wyzbyły się zdolności dostrzegania w świecie czegoś więcej poza sobą samym.

Przeto jak ciężkim by nie był grzech człowieka, nie wyczerpuje on całej prawdy 
o człowieku, ponieważ jest jeszcze prawda o Bożej łasce, o Jego miłosierdziu i prze-
baczeniu. Oto Bóg – Prawda Ostateczna, której cechą nieodłączną jest bezgranicz-
na miłość. I prawdą jest, że nikt z nas nie jest samotny w tej walce ze złem, które 
usiłuje użyć przeciwko człowiekowi nawet samą prawdę o nim, by tą prawdą go 
przytłoczyć. Jedynie Duch Boży może doprowadzić nas do całej prawdy, i jedynie 
odwaga w przyjęciu prawdy o sobie i złożenie jej na ołtarzu Bożego miłosierdzia 
stanie się pierwszym krokiem do pojednania się człowieka z własnym sumieniem, z 
Bogiem i bratem naszym najbliższym, przed którym zawiniliśmy tak dawno temu.

„Niedokończone Msze wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – 
ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej” – taki tytuł miała 
trzydniowa międzynarodowa konferencja naukowa, która odbyła się w dn. 9-11 lipca 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W ostatnim jej dniu wespół z 
parafianami łuckimi w kościele katedralnym zgromadzili się uczestnicy tej konferencji, 
pośród których byli przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytutu 
Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenia Katolickiego „Civitas Christiana”. We Mszy 
Świętej żałobnej uczestniczyli również przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Łucku na czele z Konsulem Generalnym p. Tomaszem Janikiem.

Zabrzmiało imię każdego z zamordowanych duchownych, a przy każdej tablicy 
ze skróconymi przez tragiczny los życiorysami zapłonął znicz.

…et lux perpetua luceat eis.
Wiaczesław KRYSZTAL

Це була неділя, як і шістдесят сім 
років тому. 11 липня в луцькому 
римсько-католицькому кафедраль-
ному храмі святих Апостолів Петра 
і Павла зібралися вірні (віруючі) на 
недільну Месу. Єпископ і священики 
одягнені були в літургійні шати чорно-
го кольору, а в храмі, крім шістдесяти 
семи хрестів різної величини – від-
повідно до кількості літ, цього разу 
можна було побачити двадцять п’ять 
вертикальних банерів із біографіями 
священиків, ченців і монахинь, котрі 
були разом з парафіянами у їхній ході 
на волинську Голгофу. 

Це – день молитви за загиблих. 
Це – день пам’яті та глибокого зану-
рення у роздуми над їхньою долею 
та власним життям. Нічого зайвого. 
Немає тут місця для галасливих гнів-
них вигуків у мегафони, показування 
пальцями і вимахування кулаками, 
бо християни покликані стати зна-

ряддям Божого милосердя й любові, і аж ніяк не осуду, а тим більше – помсти. 
«Лише через правду веде дорога до примирення», – вкотре пролунали 

слова єпископа Маркіяна Трофим’яка, луцького ординарія. Під час пропо-
віді владика наголошував, що нашим християнським обов’язком є молитися 
за убієнних і довершувати ті Святі Меси, які були колись так раптово і жор-
стоко перервані. Також нашим обов’язком є відправляти заупокійні літургії 
за тих людей, котрим одібрано можливість бути похованими гідно, не кажу-
чи вже про поховання по-християнськи.

Правда завжди вражаюча, особливо коли це та правда, яку кожен довід-
ується про самого себе. Людина чомусь прагне правди про все і всіх, окрім 
себе, бо десь у глибині душі, мабуть, відчуває, що та її особиста правда буде 
для неї, щонайменш, не зовсім приємною. А ще гірше – правда, повідана без 
любові. Така правда здатна вбити. Тому забуття є цілком природною захис-
ною реакцією людини, адже хизуватися скоєним і підносити злочини до ран-
гу подвигів загальнонаціонального значення можуть лише одиниці, що ціл-
ковито втратили здатність бачити в світі щось більше, аніж тільки самих себе.

Однак, яким би не був тяжким гріх людини, він не вичерпує всієї правди 
про неї. Бо є ще правда про Божу благодать, правда про Його милосердя і 
прощення. Бог – це Абсолютна Правда, невід’ємною рисою якої є безмеж-
на любов. Правда така, що ніхто не одинокий у боротьбі зі злом, яке нама-
гається використати проти людини навіть саму правду про неї, щоби тією 
правдою людину пригнітити. Лише Святий Божий Дух здатен попровадити 
нас до цілої правди. Лише відвага прийняти правду про себе і скласти її на 
вівтарі Божого милосердя стане першим кроком до примирення з власним 
сумлінням, з Богом і нашим братом найріднішим, перед котрим ми завинили 
вже багато років тому.

«Незакінчені волинські Меси. Мартирологія волинського духовенства – 
жертв злочинів українських націоналістів під час Другої світової війни» – так 
називалася триденна міжнародна наукова конференція, яка відбулася 9-11 
липня в Люблінському Католицькому Університеті Йоана Павла ІІ. В остан-
ній день конференції разом із луцькими парафіянами в кафедральному соборі 
згромадилися учасники конференції, серед яких були представники Люблін-
ського Католицького Університету, Інституту Національної Пам’яті Польщі та 
Католицького Об’єднання «Civitas Christiana». В заупокійній Месі взяли також 
участь представники Генерального Консульства Республіки Польща в Луцьку 
на чолі з Генеральним Консулом п. Томашом Яніком. Пролунали імена заги-
блих, і перед кожним життєписом трагічною долі запалили лампади.

…et lux perpetua luceat eis.
В’ячеслав КРИШТАЛЬ

14.00 “Російські сенсації. 
Круті дачники”
14.55 “Давай одружи-
мося”
16.55, 18.15 Т/с “Адвокат”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
19.15 “У пошуках істини. 
Олекса Довбуш: кохання 
карпатського розбійника”
20.15 “Слідство вели. 
Режисер смерті”
21.30 Т/с “Кулагін і 
Партнери” 
22.20 Т/с “Адвокат” 
00.40 “Вікна-Спорт”
00.55 Х/ф “Сім наречених 
єфрейтора Збруєва” 
02.30 Т/с “Медіум” 

13 липня відбулося на-
городження переможців ІІІ 
обласного конкурсу моло-
дих літераторів у номінаці-
ях «Поезія» та «Проза».

13 lipca zostali odzna-
czeni zwycięzcy III obwo-
dowego konkursu młodych 
literatów, nominowani w ka-
tegoriach «Poezja» i «Proza».
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12.20 Телекрамничка.
13.10 Агробізнес.
13.35 Ополе 2009.
14.05 Кабаре.
14.30 “Дон Маттео”.
15.30 “Будинок пара-
фіяльного свяще-
ника”.
16.15, 20.00 Гаряча 
ніч.
16.25 “Клан”.
17.25, 18.25 “Мода на 
успіх”.
18.00 Телеекспрес.
18.50 “Змінники”.
20.05 Вечірка.
21.25 “Гіркота тро-
піків”.
22.35 Х/ф “Напад 
акул на весняних 
канікулах”
00.10 Т/с “Шестеро”
00.55 Ніч загадок.
02.00 Х/ф “Африкан-
ська королева”

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.45 Мультсеріали.
10.45 “Школа роз-
битих серць”.
11.35 “Місце в іс-
торії”.
11.55 Прийомний 
покій “1”.

06.00, 06.50, 05.00 
Срібний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 
03.30 Події
07.00 Т/с “Єфросинія”
08.00, 14.40 Т/с “Слід” 
08.55, 02.40 Т/с “Без-
мовний свідок” 
10.00 Т/с “Глухар - 2” 
11.00 Т/с “Дикий”
12.00 Т/с “Висяки” 
14.00 Т/с “Безмовний 
свідок - 3” (96 с.) 
15.35 Щиросерде зі-
знання
16.00 Федеральний 
суддя
17.10, 03.50 Критична 
точка
17.50 Нова хвиля. 

06.00 Програма передач
06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.15, 08.05, 00.15, 03.15, 
05.15 “Час спорту”
06.25, 08.15, 10.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.25, 22.45, 
00.25, 03.20, 05.20 “По-
года на курортах”
06.30, 08.25, 10.55, 01.50, 
02.55, 03.25, 04.20, 05.25 
“Огляд преси”
06.35 “Феєрія мандрів”
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 23.00, 03.00, 05.00 
“Час новин”
07.05, 09.10, 22.15, 23.20, 
02.45, 04.15 “Бізнес-час”
07.20, 09.20, 12.20, 14.20, 
17.50, 22.20, 23.50, 02.50, 
04.25 “Погода в Україні”
07.25 “Арсенал”
07.50, 00.30 “Автопілот-
новини”
08.20 “Досягти мети”
08.30 “Драйв”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.30, 11.30, 12.30 “Прес-
конференції у прямому 
ефірі”
11.20 “Зверни увагу”
15.30 “Не перший по-
гляд”
16.20 “Погода в Укра-
ине”
16.30 “Мотор-ТБ”
17.30, 04.30 “Особливо 
небезпечно”
18.30, 23.30 “Хроніка 
дня”
18.45, 05.30 “Київський 
час”
19.00, 00.00, 04.00 “Час 
новин” (рос.)
19.20, 01.00 “Новий час”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.30, 05.40 “На 
межі”
00.40 “Смачні подо-
рожі”

16.50, 20.15  Т/c “Та-
тусеві дочки”
17.50, 21.20  Т/c “Во-
роніни”
19.10, 00.35 Спортре-
портер
00.45 Служба роз-
шуку дітей
02.25  Х/ф “Непере-
можні”
03.55  Т/c “Без слі-
ду-4”

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.10 Спорт
06.30, 07.20 Погода
06.35, 07.30 Мультфільм
06.40 Здорове харчу-
вання
07.15 Рейтингова па-
норама
08.10 Соціальний 
компас
08.20 Корисні поради
08.45 Божественна лі-
тургія в день хрещення 
київської русі у святій 
успенській києво-
печерській лаврі
12.00 Погода
12.05 Щоденник ДПКЄ-
2010
12.25 “Сільська правда” 
з Т.Метерчук
13.00 Кінокласика. Х/ф 
“Орел і решка” 
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.30 Щоденник ДПКЄ-
2010
15.40 Погода
15.50 Божественна 
літургія в день хре-
щення київської русі у 
свято-володимирському 
патріаршому соборі
17.20 Т/с “Диявол із 
Орлі. Ангел із Орлі” 13с. 
18.20 Світ спорту
18.30 Про головне
19.00 Святковий кон-
церт До Дня Хрещення 
Київської Русі
21.00 Підсумки дня
21.10 Святковий кон-
церт До Дня Хрещення 
Київської Русі
22.00 Т/с “Мовчання 
яструба” 7 серія
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Спорт
23.20 Погода
23.25 Від першої особи
00.15 Фільм фестивалю 
Покров “Братія”
01.20 Підсумки дня

06.15 Вставай! Граємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.10 “Фортуна знань”.
08.55 “Техаський 
рейнджер”.
09.55 “Безглузді”
10.25 “Кашемірова 
мафія”
11.25 “Прийомний 
спокій”
12.25 “Лікарня на 
периферіях”.
12.55 Прийомна 
родина”.
13.55 “Тещі”.
14.25 “І хто отут голо-
вний?”.
15.00, 19.00 “Медові 
роки”.
15.45 “Одружений, і з 
дітьми”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.30 “Малановський і 
партнери”.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ очима 
сімейства Кепських”.
21.00 “Аналізуй це”
23.15 “С.S.I.”
00.15 “Питання і від-
повіді”
02.50 Ніч загадок.
04.20 Таємниці долі.

06.00, 00.45 “Бізнес+”
06.05 “Докумен-
тальний детектив. 
Упіймати шахіста”
06.30, 21.30 Т/с “Кула-
гін і Партнери” 
07.00 Т/с “Комісар 
Рекс” 
09.00 Х/ф “Торкнути-
ся неба”
11.35 “Нез’ясовно, 
але факт”
12.55 “Битва екстра-
сенсів”
14.00 “Моя правда. 
Микола Гринько. 
Любов папи Карло”
14.55 “Давай одружи-
мося”
16.55, 18.15 Т/с “Ад-
вокат”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
19.15 “Правила жит-
тя. Жертви краси”
20.15 “Слідство вели. 
Брати по крові”
22.20 Т/с “Адвокат” 
00.35 “Вікна-Спорт”
00.50 Х/ф “Нескінче-
на повість” 
02.30 Т/с “Медіум” 

06.05 Д/п “Популярна 
наука. Гнів небес”
06.55 “Шалені татусі”
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 18.00 Новини
07.10, 08.10 “Ранок з 
Інтером”
09.10, 16.10 “Зрозумі-
ти. Пробачити”
10.00 Візит Патріарха 
Кирила в Україну. 
Пряма трансляція 
врочистого молебня 
на Володимирській 
гірці
11.15 “Детективи”
12.10 “Знак якості”
12.40 Т/с “Агент наці-
ональної безпеки - 3” 
14.00 Т/с “Меч”
15.10, 04.30 “Судові 
справи”
17.20, 04.05 Т/с “Су-
сіди” 
18.10 Т/с “Жінка 
бажає знати” 
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська при-
страсть” 
20.00, 02.50 “Подро-
биці”
20.25 Т/с “Обручка” 
21.25 Т/с “Вербна не-
діля” закл.с. 
23.40 Т/с “Брати 
Карамазови” 
01.55 Д/п “Ударна 
хвиля-2”
03.15 Телевізійна 
служба розшуку 
дітей
03.20, 05.15 Т/с “Джо-
ан з Аркадії” 

06.45 “Служба роз-
шуку дітей”
06.50 Т/с “Янгол-
охоронець”
07.45, 18.25 Т/с “Вед-
межий кут”
08.45 Т/с “Слово 
жінці”
09.55, 01.50 Казка 
“Дюймовочка”
11.50, 00.55 Х/ф 
“Крізь час”
13.05, 05.10 Т/с “Жит-
тя, якого не було”
14.05 Д/ф “Врятуйте 
наші душі. Новона-
роджені”
15.00 Т/с “Маргоша 
- 2”
16.05 Т/с “Свати “
17.15, 19.30 ТСН: 
“Телевізійна служба 
новин”
17.25 Т/с “Закон і 
порядок-2. Відділ 
оперативних розслі-
дувань”
19.25 “Погода”
20.05 Т/с “Свати”
21.05, 03.20 Х/ф “Ціл-
ком таємно” 
23.30 Д/ф “Індійські 
йоги: хто вони? через 
40 років”
00.30 “Наша Russia”

01.30 Погода
01.40 Здоров’я
02.05 Святковий кон-
церт До Дня Хрещення 
Київської Русі
05.05 Т/с “Диявол із 
Орлі. Ангел із Орлі” 13с. 

12.00 Час до лікаря.
12.20 Телекрамничка.
13.15 Агробізнес.
13.35 Рай.
14.25 “Дон Маттео”.
15.25 “Будинок пара-
фіяльного свяще-
ника”.
16.25 “Клан”.
17.25, 18.25 “Мода на 
успіх”.
18.00 Телеекспрес.
18.50 “Соракарічний”.
20.05 Вечірка.
21.25 Легка атлетика.
23.10 Х/ф “Томас 
та я”
01.00 “Екстрадиція”.
02.00 Ніч загадок.
03.05 Х/ф “Година 
пік”

TV

Вiвторок,
27 липня

06.55 “Райський 
клімат”.
07.25 Репортаж.
07.50 “Два світи 2”.
08.20 “M.A.S.H”.
08.55 “Щодня”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.40 Алея зірок.
12.00 Сімейний 
турнір.
12.30 Телекрамничка.
13.05, 02.40 “Планета 
Земля”.
14.05 “Чорні хмари”.
15.05 “Дочки Маклео-
да”.
16.00 Шанс на успіх.
17.30 “Мостовяки”.
18.25 “Гільйотина”.
19.00 Панорама.
19.25 Гаряча тема.
20.00 “Кольори 
щастя”.
20.35 Кабаре.
21.10 Х/ф “Розбірки в 
Бронксі”
22.45 “07, вийти на 
в’язок”.
23.45 “Офіцери”.
01.40 “Чорний ри-
нок”.

Середа, 
28 липня

08.00, 08.10 “Зима у 
Вербовій затоці”. М/с.
08.30 “Сто мінут від-
починку”. Т/с.
09.00, 01.45 “Бульонери”
09.30 Питання на 
сніданок.
11.45 “Загадкова 
блондинка”. Теле-
турнір.
12.45 “Польський 
смак”. Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15 “Л як любов”. 
14.05 Фестиваль 
чарівної пісні.
15.10 “Бенефіс”.
16.10 “Спринт через 
історію з Премісла-
вом Бабірзою”. Теле-
журнал.
16.40, 07.35 “Золоті 
хіти”.
17.05 “Златопольські”. 
17.30 “Будинок пара-
фіяльного священика”.
18.00 Телеекспрес.
18.20 XIV Міжнарод-
ний фестиваль пісні 
і культури Циганів 
2010.
19.15, 19.45 “На по-
вних парах”. Т/с.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10 “Попелюшка”. 
Т/с.
21.40 “Подорож із 
жартами”. Розва-
жальна програма.
22.35 “Тиждень Поль-
щі”. Телемагазин.
23.05 “Убивчий відділ”.
23.35 “Польські до-
роги”. Т/с.
01.05 “Войтек Черов-
ський - босоніж крізь 
світ”.
01.30 Кабаре “Оди-
ничка”.
03.05 “Жадання любові”.
03.35 “Огляд актор-
ської пісні”. Концерт.
04.30 “Таємниця се-
кретного бастіону”. 
05.15 “Твої золоті 
хіти”.

конференції у прямому 
ефірі”
15.30 “Здорові історії”
16.30 “Арсенал”
17.30, 04.30 “Велика 
політика”
18.30, 23.30 “Хроніка 
дня”
18.45, 05.30 “Київський 
час”
19.00, 00.00, 04.00 “Час 
новин” (рос.)
19.20, 01.00 “Новий час”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.30, 05.40 
“Акцент”
00.40 “Ресторанні 
новини”

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.10, 08.10 Спорт
06.30, 07.20, 08.20 По-
года
06.35, 07.30, 08.30 Муль-
тфільм
08.25 Рейтингова па-
норама
08.40 Корисні поради
09.05 Погода
09.10 Про головне
09.50 урочистий моле-
бень біля пам’ятника 
святому рівно-
апостольному князю 
володимиру-хрестителю 
русі на володимирській 
гірці у києві
11.15 Інтерв’ю Святій-
шого Патріарха Мос-
ковського і всієї Русі 
Кирила представникам 
українських ЗМІ
11.50 Погода
13.00 ХІХ міжнародний 
фестиваль мистецтв 
“Слов’янський базар 
у Вітебську”. Майстри 
мистецтв Росії
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.30 Щоденник ДПКЄ-
2010
15.35 У дні шкільних 
канікул. Д/с “Команда 
“Рідім” 4,5 серії
16.40 Крок до зірок
17.20 Т/с “Диявол із 
Орлі. Ангел із Орлі” 12с. 
18.20 Світ спорту
18.30 Про головне
19.15 Погода
19.30 урочистий моле-
бень біля пам’ятника 
святому рівно-
апостольному князю 
володимиру-хрестителю 
русі на володимирській 
гірці у києві
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 Погода
21.45 Т/с “Мовчання 
яструба” 6 серія
22.50 Трійка, Кено, 

06.20 “Служба роз-
шуку дітей”
06.25 Т/с “Янгол-
охоронець”
07.10 “Ремонт +”
08.00 Кулінарне шоу 
“Смакуємо”
08.40 Т/с “Слово 
жінці”
09.55 Д/ф “Аліса у 
Дивосвіті”
13.00, 05.55 Т/с “Жит-
тя, якого не було”
14.00 Д/ф “Секрети 
вічної молодості”
15.00, 05.05 Т/с “Мар-
гоша - 2”
16.05 Т/с “Свати “
17.15, 19.30 ТСН: 
“Телевізійна служба 
новин”
17.25 Т/с “Закон і 
порядок-2. Відділ 
оперативних розслі-
дувань”
18.25 Т/с “Ведмежий 
кут”
19.25 “Погода”
20.05 Т/с “Свати”
21.05, 03.15 Х/ф “Вте-
ча неможлива” 
23.30 Д/ф “Врятуйте 
наші душі. Новона-
роджені”
00.30 “Наша Russia”
00.55 Х/ф “Аліса у 
Дивосвіті”

“Кадети”
11.00, 22.25  Т/c 
“Щасливі разом”
11.55 Телемагазин 
“УСЕ для ВАС”
12.15, 23.20 Інтуїція
13.30  М/c “Велике 
мультиплікаційне 
шоу”
13.50  М/c “Пригоди 
Джекі Чана”
14.25, 15.45 Teen Time
14.50, 00.45  Т/c 
“4400”
15.50  Т/c “Ранетки”
16.50, 20.15  Т/c “Та-
тусеві дочки”
17.50, 21.20  Т/c “Во-
роніни”
19.10, 00.35 Спортре-
портер
02.15  Х/ф “Мрійник і 
дикунка”
03.50  Т/c “Без слі-
ду-4”

гін і Партнери” 
07.00 Т/с “Комісар 
Рекс” 
09.00 Х/ф “Міміно” 
11.35 “Нез’ясовно, 
але факт”
12.50 “Битва екстра-
сенсів”
13.55 “Моя правда. 
Володимир Висо-
цький”
14.55 “Давай одружи-
мося”
16.55, 18.15 Т/с “Ад-
вокат”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
19.15 “Зіркове життя. 
Втрачені за 2009 рік” 
ч.1
20.15 “Російські сен-
сації. Гості із сутінку”
22.20 Т/с “Адвокат” 
00.35 “Вікна-Спорт”
00.50 Х/ф “Швидкий 
поїзд” 
02.30 Т/с “Медіум” 

ональної безпеки-2” 
14.00 Т/с “Меч”.
15.10 “Судові справи”
16.10 “Зрозуміти. 
Пробачити”.
17.20, 03.15 Т/с “Су-
сіди” 
18.10 Т/с “Принцеса 
та жебрачка” 
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська при-
страсть” 
20.00, 02.00 “Подро-
биці”.
20.30 Т/с “Обручка”. 
21.30 Т/с “Аннушка” 
23.45 “Надзвичайні 
історії. Кома. Сон 
між життям та 
смертю”.
01.00, 05.05 Д/п 
“Популярна наука. 
Контакт із прибуль-
цями”.
02.30 Телевізійна 
служба розшуку 
дітей
02.35, 04.20 Т/с 
“Монк” 
03.40 “Судові справи”.

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.10 “Фортуна 
знань”.
08.55 “Техаський 
рейнджер”.
09.55 “Безглузді”, 
комедійний серіал, 
США, 1996.
10.25 “Кашемірова 
мафія”, серіал, США, 
2008.
11.25 “Прийомний 
спокій”, серіал, США, 
2005.
12.25 “Лікарня на 
периферіях”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
14.00 “Тещі”.
14.30 “І хто отут 
головний?”.
15.00, 19.00 “Медові 
роки”.
15.45 “Одружений, і з 
дітьми”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.30 “Малановський 
і партнери”.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ очима 
сімейства Кепських”.
21.00 “Розбирання 
в стилі кунг-фу”, 
комедійний бойовик, 
Гонконг-КНР, 2004.
23.10 “Таблетка 
радості”, комедія, 
Канада-США-
Франція, 1996.
01.10 “Кривава за-
кусочна”, жахи, США, 
1987.
03.00 Ніч загадок.
04.15 Таємниці долі.

09.30 Питання на 
сніданок.
11.45 “Мій перший 
раз”. Т/с.
12.45 “Польський 
смак”. Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15 “Л як любов”.
14.05 Відеотека до-
рослої людини.
14.50 “Твої золоті 
хіти”.
15.10 “Бенефіс”.
16.10 “Сага родів”. 
Тележурнал.
16.40, 07.35 Золоті 
хіти.
17.05 “Златопольські”. 
17.30 “Будинок пара-
фіяльного священика”. 
18.00 Телеекспрес.
18.20 XIV Міжнарод-
ний фестиваль пісні 
й культури Циганів 
2010.
19.15, 19.45 “На по-
вних парах”. Т/с.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10 “Попелюшка”. 
21.40 “Дочки щастя”. 
Х/ф. Польща, Ні-
меччина, Угорщина, 
1999 р.
23.40 Ополе 2009.
00.00 “Тюльпан”. Т/с.
01.05 “Смак часу з 
Каролем Окрасом”.
01.30 “Мотоманія”. 
Тележурнал.
03.05 “Жадання лю-
бові”. Т/с.
03.35 “Подорож із 
жартами”. Розва-
жальна програма.
04.30 “Тиждень Поль-
щі”. Тележурнал.
04.55 “Убивчий від-
діл”. Т/с.
05.20 “Дитячі сцени 
з життя провінції”. 
Х/ф. Польща, 1985 р.
08.00 Завершення 
дня.

06.50 “Райський 
клімат”.
07.25 Знаки часу.
07.50 “Два світи 2”.
08.20 “M.A.S.H”.
08.50 “Щодня”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.40 Алея зірок.
12.00 Сімейний 
турнір.
12.30 Телекрамничка.
13.05 “Як виростити 
дитину”.
14.05 Т/с “Чорні 
хмари”
15.10 “Дочки Макле-
ода”.
16.05 Конкурс ілюзі-
оністів.
17.00 Локальна про-
грама.
17.30 “Мостовяки”.
18.25 Гільйотина.
19.00 Панорама.
19.20 Гаряча тема.
19.50 “Кольори 
щастя”.
20.20 Легка атлетика.
21.10 Х/ф “Полюван-
ня на звіра”
23.05 “Доктор Хаус”.
00.00 “Танцюристи”.
01.00 Х/ф “Натягнута 
тятива”
02.35 Вечір мистецтв.

04.50  Т/c “Колишня”
05.30  Т/c “Стан сві-
домості”
06.15, 19.20  Т/c “Кур-
санти”
07.15, 19.00 Репортер
07.30, 08.30, 19.15, 
00.40 Погода
07.35, 08.35, 14.30  Т/c 
“Третя планета від 
Cонця”
09.00, 01.30  Т/c 

06.20, 06.45, 08.40, 
01.25, 03.40 Погода
06.25, 03.15 Факти
06.40, 08.35 300 сек/
год
06.50 “Термінатор. 
Хроніки Сари Кон-
нор”. Т/с
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 
19.15, 01.20 Спорт
08.05, 13.00 Анекдоти 
по-українськи
09.00 “Леся+Рома”. 
09.40, 21.55 Comedy 
Club
10.40 “Солдати”. Т/с
11.40 “Сліпий-2”. Т/с. 
Фінал
12.45 Факти. День
13.25 “Час Волкова”. 
14.30 “По закону”. Т/с
15.25, 19.55 “Брата-
ни”. Т/с
17.30 “Особиста 
справа капітана Рю-
міна”. Т/с
18.45 Факти. Вечір
19.20, 03.45 Надзви-
чайні новини
22.55, 04.15 “Сопрано”. 

06.15 Служба роз-
шуку дітей
06.20, 06.45, 08.40, 
01.25, 03.40 Погода
06.25, 03.15 Факти
06.40, 08.35 300 сек/
год
06.50 “Термінатор. 
Хроніки Сари Кон-
нор”. Т/с
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 
19.15, 01.20 Спорт
08.05, 13.00 Анекдоти 
по-українськи
09.00 “Леся+Рома”. 
Т/с
09.30, 21.55 Comedy 
Club
10.40 “Солдати”. Т/с
11.35, 17.30 “Особис-
та справа капітана 
Рюміна”. Т/с
12.45 Факти. День
13.25 “Час Волкова”. 
Т/с
14.25 “По закону”. Т/с
15.25, 19.55 “Брата-
ни”. Т/с
18.45 Факти. Вечір
19.20, 03.45 Надзви-
чайні новини
22.55, 04.15 “Сопра-
но”. Т/с
01.05 Факти. Під-
сумок дня
01.30 “Свідок”. Х/ф 

06.00, 06.50, 05.00 
Срібний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 
03.30 Події
07.00 Т/с “Єфроси-
нія” (112 с.) 
08.00 Т/с “Слід” 
08.55 Т/с “Безмовний 
свідок” 
10.00 Т/с “Брудна 
робота” (17 с.) 
11.00 Т/с “Дикий” 
12.00 “Нова хвиля в 
Юрмалі - 2010”. Від-
криття фестивалю
15.35 Щиросерде зі-
знання
16.00 Федеральний 
суддя
17.10, 03.50 Критична 
точка
17.50 Нова хвиля. 
LIVE
18.00 Т/с “Єфроси-
нія” (113 с.) 
19.20 Т/с “Дикий”  
20.20 “Нова хвиля в 
Юрмалі - 2010”
00.00 Х/ф “Політ 
фантазії” 
02.00 Х/ф “Вбиваю-
чий біль” 
04.15 Т/с “Висяки”  07.00 Кава або чай.

09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.40 Мультсеріали.
10.10 “Велика хвиля”.
10.45 “Школа роз-
битих серць”.
11.35 Шопен.pl.

LIVE
18.00 “Єфросинія”
19.20 Т/с “Дикий” 
20.20 “Нова хвиля в 
Юрмалі - 2010”. Від-
криття фестивалю
00.00 Х/ф “Марія-
Антуанетта” 
04.15 Т/с “Висяки”

01.05 Факти. Підсумок 
дня
01.30 “Герой-одинак”. 

05.35 “Убік Польщі”. 
Документальна теле-
новела.
06.05 “Я вам пока-
джу!” Т/с.
06.50 “Чи пам’ятаєш 
ти мене...” Концерт 
Чеслава Неміна.
08.00 Завершення 
дня.

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1+1

1+1

ІНТЕР

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ICTV

СТБ 

СТБ 

ТРК УКРАЇНА

ТРК УКРАЇНА

TVP POLONIA

TVP POLONIA

POLSAT

POLSAT

TVP-2

TVP-1

TVP-2

TVP-1

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

04.50  Т/c “Колишня”
05.30  Т/c “Стан сві-
домості”
06.15, 19.20  Т/c “Кур-
санти”
07.15, 19.00 Репортер
07.30, 08.30, 19.15, 
00.40 Погода
07.35, 08.35, 14.30  Т/c 
“Третя планета від 
Cонця”
09.00, 01.40  Т/c 
“Кадети”
11.00, 22.25  Т/c 
“Щасливі разом”
11.55 Телемагазин 
“УСЕ для ВАС”
12.15, 23.20 Інтуїція
13.30  М/c “Велике 
мультиплікаційне 
шоу”
13.50  М/c “Пригоди 
Джекі Чана”
14.25, 15.45 Teen Time
14.45, 00.50  Т/c 
“4400”
15.50  Т/c “Ранетки”

Максима
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Спорт
23.20 Погода
23.25 Від першої особи
00.15 Док. фільм “Зво-
ротній бік війни”
01.20 Підсумки дня
01.45 Погода
01.50 Т/с “Диявол із 
Орлі. Ангел із Орлі” 12с. 
02.40 Д/ф “Філіппіни. 
Любов до орла”
03.45 Аудієнція
04.10 Міжнародний 
рейтинговий турнір 
європейської серії з 
пляжного волейболу 
CEV Satellite. 2-й пів-
фінал
05.05 Т/с “Мовчання 
яструба” 6 серія

06.05 “Гучна справа. 
Закон Анастасії”.
06.55 “Шалені татусі”
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 18.00 Новини
07.10, 08.10 “Ранок з 
Інтером”
09.10 Т/с “Повернен-
ня Мухтара-2” 
10.10 Т/с “Невидим-
ки” 
11.15 “Детективи”.
12.10 “Знак якості”.
12.40 Т/с “Агент наці-

06.00, 00.45 “Бізнес+”
06.05 “Документаль-
ний детектив. Пошук 
тіні”
06.30, 21.25 Т/с “Кула-

06.00 Програма передач
06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.15, 08.05, 00.15, 03.15, 
05.15 “Час спорту”
06.25, 08.15, 10.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.25, 22.45, 
00.25, 03.20, 05.20 “По-
года на курортах”
06.30, 08.25, 10.55, 01.50, 
02.55, 03.25, 04.20, 05.25 
“Огляд преси”
06.35, 11.20 “Зверни 
увагу”
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 23.00, 03.00, 05.00 
“Час новин”
07.05, 09.10, 22.15, 23.20, 
02.45, 04.15 “Бізнес-час”
07.20, 09.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 17.50, 22.20, 23.50, 
02.50, 04.25 “Погода в 
Україні”
07.25 “Своїми очима”
07.50, 00.30 “Автопілот-
новини”
08.20 “Досягти мети”
08.30 “Не перший по-
гляд”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.30, 11.30, 12.30 “Прес-

08.00, 08.10 “Зима у 
Вербовій затоці”. М/с.
08.30 “Сто мінут від-
починку”. Т/с.
09.00, 01.45 “Бульонери”.
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23.20 Погода
23.25 Від першої особи
00.15 Фільм фестивалю 
Покров “Мала церква. 
Родина”
01.20 Підсумки дня
01.40 Погода
01.45 Т/с “Диявол із 
Орлі. Ангел із Орлі” 14с. 
02.35 Кінокласика. Х/ф 
“Паспорт 
04.10 Міжнародний 
рейтинговий турнір 
європейської серії з 
пляжного волейболу 
CEV Satellite. Матч за 
3-є місце
05.05 Т/с “Мовчання 
яструба” 7 серія

07.00, 16.15, 17.45, 
19.55 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.45 Мультсеріал.
10.15 Т/с “Велика 
хвиля”
10.50 “Кайл XY”.
11.40 “Дизайнери”.
12.05 “Єврорюкзак”.
12.20 Телекрамничка.
13.10 Агробізнес.
13.35 Війна світів.
13.55 Ополе на біс.
14.20 “Дон Маттео”.
15.30 “Будинок пара-
фіяльного свяще-
ника”.
16.25 “Клан”.
17.25 “Мода на успіх”.
18.00 Телеекспрес.
18.25 Х/ф “Знову 
тільки ти та я”
20.05 Вечірка.
21.15 Легка атлетика.
23.35 Х/ф “Щелепи”
01.50 “Темна вода”
03.40 “Боротьба 
жінки”.

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.10, 08.10 Спорт
06.30, 07.20, 08.20 По-
года
06.35, 07.30, 08.30 Муль-
тфільм
06.40 Рецепти здоров’я
08.25 Рейтингова па-
норама
08.40 Корисні поради
09.05 Погода
09.15 Про головне
09.50 Наше кіно. Х/ф 
“Дорога нікуди” 
11.10 Міжнародний 
рейтинговий турнір 
європейської серії з 
пляжного волейболу 
CEV Satellite. Матч за 
3-є місце
12.00 Погода
12.05 Щоденник ДПКЄ-
2010
12.25 Право на захист
13.00 Кінокласика. Х/ф 
“Паспорт” 
15.00 Новини
15.15 Euronews
15.30 Щоденник ДПКЄ-
2010
15.35 У дні шкільних 
канікул. Д/с “Команда 
“Рідім” 6,7 серії
16.40 У дні шкільних 
канікул. “Крок до зірок” 
(ретроспектива)
17.20 Т/с “Диявол із 
Орлі. Ангел із Орлі” 14с. 
18.20 Світ спорту
18.30 Про головне
19.00 Погода
19.10 ХІХ міжнародний 
фестиваль мистецтв 
“Слов’янський базар 
у Вітебську”. Майстри 
мистецтв Білорусі
21.00 Підсумки дня
21.25 Світ спорту
21.35 Погода
21.45 Т/с “Мовчання 
яструба” 8 серія (закл.)
22.50 Трійка, Кено, 
Максима
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Спорт

06.10, 06.40, 08.40, 
01.25, 03.40 Погода
06.15, 03.15 Факти
06.35, 08.35 300 сек/
год
06.45 “Термінатор. 
Хроніки Сари Кон-
нор”. Т/с
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 
19.15, 01.20 Спорт
08.05, 13.00 Анекдоти 
по-українськи
09.00 “Леся+Рома”. 
09.30, 21.55 Comedy 
Club
10.40 “Солдати”. Т/с
11.35, 17.30 “Особис-
та справа капітана 
Рюміна”. Т/с
12.45 Факти. День
13.30 “Час Волкова”. 
Т/с
14.25 “По закону”. Т/с
15.25, 19.55 “Брата-
ни”. Т/с
18.45 Факти. Вечір
19.20, 03.45 Надзви-
чайні новини
22.55, 04.15 “Сопра-
но”. Т/с
01.05 Факти. Під-
сумок дня
01.30 “У ліжку з 
ворогом”. Х/ф

06.00, 02.20 “Бізнес+”
06.05 Т/с “Кулагін та 
Партнери” 
06.30 Т/с “Комісар 
Рекс” 
09.15 Х/ф “Дружини 
та дочки” 
16.45, 18.20 Х/ф “За 
сімейними обстави-
нами” 
18.10, 22.00 “Вікна-
Новини”
20.00, 22.20 “Україна 
має талант! Най-
краще”
21.00, 23.20 “ВусоЛа-
поХвіст”
00.35 Х/ф “Стережись 
автомобіля” 
02.10 “Вікна-Спорт”
02.25 Х/ф “Казки... 
казки... старого 
Арбату” 
04.10 Т/с “Медіум” 

13.30  М/c “Велике 
мультиплікаційне 
шоу”
13.45  М/c “Пригоди 
Джекі Чана”
14.25, 15.45 Teen Time
14.45  Т/c “4400”
15.50  Т/c “Ранетки”
16.50, 20.15  Т/c “Та-
тусеві дочки”
17.50, 21.35  Т/c “Во-
роніни”
19.10, 23.50 Спортре-
портер
00.00  Х/ф “Фірма”
03.25 Т/c “Серцеїдки”

08.30 “Гра долі” (Софія - 
дитя кохання)
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.30, 11.30, 12.30 “Прес-
конференції у прямому 
ефірі”
11.20 “Зверни увагу”
15.30 “Життя в задо-
волення”
16.30 “Драйв”
17.30, 00.40, 04.30 
“Акцент”
18.30, 23.30, 03.30, 05.40 
“Хроніка дня”
18.45, 05.30 “Київський 
час”
19.00, 00.00, 04.00 “Час 
новин” (рос.)
19.20, 01.00 “Новий час”
21.00, 02.00 “Час”
21.50 “Вільна гавань”

13.35  М/c “Велике 
мультиплікаційне 
шоу”
13.50  М/c “Пригоди 
Джекі Чана”
14.25, 15.45 Teen Time
14.50, 00.50  Т/c 
“4400”
15.50  Т/c “Ранетки”
16.50, 20.15  Т/c “Та-
тусеві дочки”
17.50, 21.20  Т/c “Во-
роніни”
19.10, 00.35 Спортре-
портер
00.45 Служба роз-
шуку дітей
02.25  Т/c “Без слі-
ду-4”

06.00 “Служба роз-
шуку дітей”
06.05 Т/с “Янгол-
охоронець”
06.45, 18.25 Т/с “Вед-
межий кут”
07.40, 08.35 Т/с “Сло-
во жінці”
09.50 Х/ф “Бінго”
11.45 Х/ф “Фальшива 
вдова”
14.05, 05.35 Т/с “Жит-
тя, якого не було”
15.05, 04.45 Т/с “Мар-
гоша - 2”
16.05 Т/с “Свати “
17.15, 19.30 ТСН: 
“Телевізійна служба 
новин”
17.25 Т/с “Закон і 
порядок-2. Відділ 
оперативних розслі-
дувань”
19.25 “Погода”
20.05 Х/ф “І гримнув 
грім”
22.05 Х/ф “Війна 
драконів” 
23.55 Х/ф “Ті, що 
живуть біля озера” 
01.45 Х/ф “Пригоди 
Буратіно”
03.55 Т/с “День наро-
дження Буржуя - 2”

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15 “Фортуна 
знань”.
09.00 “Техаський 
рейнджер”.
10.00 “Безглузді”, 
комедійний серіал, 
США, 1996.
10.30 “Кашемірова 
мафія”, серіал, США, 
2008.
11.25 “Прийомний 
спокій”, серіал, США, 
2005.
12.25 “Лікарня на 
периферіях”.
13.00 “Прийомна 
родина”.
14.00 “Тещі”.
14.30 “І хто отут 
головний?”.
15.00, 19.00 “Медові 
роки”.
15.45 “Одружений, і з 
дітьми”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.30 “Малановський 
і партнери”.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ очима 
сімейства Кепських”.
21.00 “Весілля кращо-
го друга”
23.10 “Валландер: 
контейнер”
01.00 Ніч загадок.
04.00 Таємниці долі.

06.45 “Райський 
клімат”.
07.20 Сто тисяч 
лелек.
07.50 “Два світи 2”.
08.20 “M.A.S.H”.
08.55 “Щодня”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.40 Алея зірок.
12.00 Сімейний 
турнір.
12.35 Телекрамнич-
ка.
13.10 “Як виростити 
дитину”.
14.10 “Чорні хмари”.
15.30 “Будинок”.
17.00 Локальна про-
грама.
17.30 “Мостовяки”.
18.25 “Гільйотина”.
19.00 Панорама.
19.20 Гаряча тема.
19.50 “Кольори 
щастя”.
20.20 Легка атлетика.
22.20 Х/ф “Само-
волка”
23.35 “Доктор Хауз”.
00.30 “Танцюристи”.
01.30 “Рішучість 
смерті” - США, 2001.

TV

П'ятниця, 
30 липня

08.00, 08.10 “Зима у 
Вербовій затоці”. М/с.
08.30 “Мама”. Т/с.
09.00, 01.45 “Бульоне-
ри” Т/с.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.40, 18.20 Фес-
тиваль російської 
пісні в Зеленій Гурі. 
Концерт.
12.45 “Польський 
смак”. Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15 “Л як любов”. 
Т/с.
14.05 “Огляд актор-
ської пісні”. Концерт 
Калини.
15.10 “Бенефіс”. 
Концерт.
16.10 “Спринт через 
історію з Премісла-
вом Бабірзою”. Теле-
журнал.
16.40, 07.35 Золоті 
хіти.
17.05 “Златопольські”. 
Т/с.
17.30 “Будинок пара-
фіяльного священи-
ка”. Т/с.
18.00 Телеекспрес.
19.15 “Гарний був 
похорон, люди пла-
кали”. Х/ф. Польща, 
1967 р.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10 “Попелюшка”. 
Т/с.
21.40 Відеотека до-
рослої людини.
22.25 “Колумби”. Т/с.
23.30 “Дитячі сцени 
з життя провінції”. 
Х/ф. Польща, 1985 р.
03.05 “Жадання лю-
бові”. Т/с.

06.45 “Райський 
клімат”.
07.20 “Два світи 2”.
08.20 “M.A.S.H”.
08.55 “Щодня”.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.40 Алея зірок.
11.55 Телекрамничка.
12.35 “Відпустка 
доктора на Тенерифі” 
- ФРН, 2005.
14.15 “Чорні хмари”.
15.20 “Будинок”.
17.30 “Далеко від 
шосе”.
19.00 Панорама.
19.20 Гаряча тема.
19.50 “Кольори 
щастя”.
20.20 Легка атлетика.
21.25 Кабаре.
22.25 Хіт десятиліття.
23.40 Х/ф “Подивись 
на мене”
01.40 Т/с “Шукач”

Четвер,
29 липня

06.00 “Доброго ранку, 
Україно!”
06.00 Ранкова молитва
06.05 Православний 
календар
06.10, 07.00, 08.00 
Новини
06.20, 07.10, 08.10 Спорт
06.30, 07.20, 08.20 По-
года
06.35, 07.30 Мультфільм
07.15 Рейтингова 
панорама
08.25 Олімпіада: від 
малого до великого
08.40 Корисні поради
09.05 Погода
09.15 Про головне
09.50 ХІХ міжнародний 
фестиваль мистецтв 
“Слов’янський базар у 
Вітебську”. Щоденник
10.00 Прем’єра. Д/ф 
“Боспорські агони”
10.30 “Надвечір’я” з Т. 
Щербатюк
11.10 Міжнародний 
рейтинговий турнір 
європейської серії з 
пляжного волейболу 
CEV Satellite. Фінал
12.20 Щоденник ДПКЄ-
2010
12.30 Аудієнція
13.00 ХІХ міжнародний 
фестиваль мистецтв 
“Слов’янський базар 
у Вітебську”. Майстри 
мистецтв Білорусі
15.00 Новини
15.20 Euronews
15.30 Погода
15.35 У дні шкільних 
канікул. Д/с “Команда 
“Рідім” 8 серія (закл.)
16.00 “Знайдемо вихід” 
з Н. Розинською
17.00 Т/с “Диявол із 
Орлі. Ангел із Орлі” 
15с. 
18.00 Магістраль
18.20 Світ спорту
18.30 ХІХ міжнародний 
фестиваль мистецтв 
“Слов’янський базар 
у Вітебську”. Урочисте 
закриття
21.00 Підсумки дня
21.20 9-й Міжнародний 
дитячий фестиваль 
“Змінимо світ на 

06.15 “Служба роз-
шуку дітей”
06.20 Т/с “Янгол-
охоронець”
07.05 М/ф “Зачарова-
ний хлопчик”
07.45, 18.25 Т/с “Вед-
межий кут”
08.45 Т/с “Слово 
жінці”
10.00 Х/ф “Пригоди 
Буратіно”
13.05, 05.05 Т/с “Жит-
тя, якого не було”
14.05 Д/ф “Індійські 
йоги: хто вони? через 
40 років”
15.05, 04.15 Т/с “Мар-
гоша - 2”
16.05, 20.05 Т/с 
“Свати “
17.15, 19.30 ТСН: 
“Телевізійна служба 
новин”
17.25 Т/с “Закон і 
порядок-2. Відділ 
оперативних розслі-
дувань”
19.25 “Погода”
21.10, 01.20 Х/ф “Ріка 
богів” 
00.55 “Наша Russia”

12.00, 18.00 Новини
07.10, 08.10 “Ранок з 
Інтером”
09.10 Т/с “Повернен-
ня Мухтара-2” 
10.10 Т/с “Петрівка, 
38”
11.15 “Детективи”
12.10, 02.50 “Знак 
якості”
12.40 Т/с “Агент наці-
ональної безпеки-3” 
14.00 Т/с “Меч”
15.10, 03.45 “Судові 
справи”
16.10 “Зрозуміти. 
Пробачити”
17.20, 02.25 Т/с “Су-
сіди” 
18.10 Т/с “Жінка 
бажає знати” 
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська при-
страсть” 
20.00, 01.05 “Подро-
биці”
20.25 Т/с “Обручка” 
21.25 Т/с “Історія 
льотчика” 
23.25 “Докладно з... “
23.50 Д/п “Котов-
ський. Справжня 
історія “пекельного” 
отамана”
01.35 Телевізійна 
служба розшуку 
дітей
01.40, 05.10 Т/с “Джо-
ан з Аркадії” 

05.00  Т/c “Колишня”
05.45 Служба роз-
шуку дітей
05.50  Т/c “Магічний 
народ”
06.10, 19.20  Т/c “Кур-
санти”
07.15, 19.00 Репортер
07.30, 08.30, 19.15, 
23.55 Погода
07.35, 08.35, 14.30  Т/c 
“Третя планета від 
Cонця”
09.00, 02.45  Т/c 
“Кадети”
11.00  Т/c “Щасливі 
разом”
12.00 Телемагазин 
“УСЕ для ВАС”
12.15, 22.40 Інтуїція

14.00 Кабаре.
14.25 “Дон Маттео”.
15.25 “Будинок пара-
фіяльного свяще-
ника”.
16.25 “Клан”.
17.25, 18.25 “Мода на 
успіх”.
18.00 Телеекспрес.
18.50 “Сорокаріч-
ний”.
20.05 Вечірка.
21.20 “Ранчо”.
22.15 Легка атлетика.
23.10 Справа для 
репортера.
23.55 “Післяжиття”.
00.50 На власні очі.
01.35 Ніч загадок.
02.35 Х/ф “Правда 
про Чарлі”

краще”
22.50 Трійка, Кено
23.00, 00.00 Підсумки
23.10 Погода
23.25 Від першої особи
00.15 Фільм фестивалю 
Покров
01.20 Підсумки дня
01.40 Погода
01.45 Т/с “Диявол із 
Орлі. Ангел із Орлі” 
15с. 
02.35 Д/ф “Обраний. 
Мирослав Вантух”
03.25 “Надвечір’я” з Т. 
Щербатюк
03.50 Міжнародний 
рейтинговий турнір 
європейської серії з 
пляжного волейболу 
CEV Satellite. Фінал
05.05 Т/с “Мовчання 
яструба” 8 серія (закл.)

06.10 Д/п “Котов-
ський. Справжня 
історія “пекельного” 
отамана”
06.55 “Шалені татусі”
07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 18.00 Новини
07.10, 08.10 “Ранок з 
Інтером”
09.10 Т/с “Повернен-
ня Мухтара-2” 
10.10 Т/с “Петрівка 
38”
11.15 “Детективи”
12.10 “Знак якості”
12.40 Т/с “Агент наці-
ональної безпеки-3” 
14.00 Т/с “Меч”
15.10 “Судові справи”
16.10 “Зрозуміти. 
Пробачити”
17.20, 02.50 Т/с “Су-
сіди” 
18.10 Т/с “Жінка 
бажає знати” 
19.05 Т/с “Кармеліта. 
Циганська при-
страсть” 
20.00, 01.35 “Подро-
биці”
20.25 Т/с “Обручка” 
21.25 Т/с “Історія 
льотчика” 
23.25, 03.15 Д/п “Ган-
нібал”
02.05, 04.50 Т/с “Джо-
ан з Аркадії” 

06.15 Служба роз-
шуку дітей
06.20, 06.45, 08.40, 
01.30, 03.30 Погода
06.25, 03.05 Факти
06.40, 08.35 300 сек/
год
06.50 “Термінатор. 
Хроніки Сари Кон-
нор”. Т/с
07.45, 08.45 Факти. 
Ранок
07.55, 08.55, 12.55, 
19.20, 01.25 Спорт
08.05, 13.00 Анекдоти 
по-українськи
09.00 “Леся+Рома”. 
09.30, 22.35 Comedy 
Club
10.40 “Солдати”. Т/с
11.35, 17.30 “Особис-
та справа капітана 
Рюміна”. Т/с
12.45 Факти. День
13.30 “У ліжку з 
ворогом”. Х/ф
15.30 “Братани”. Т/с
18.45 Факти. Вечір
19.15 Добрі новини
19.25, 01.00 Надзви-
чайні новини
19.50 Наша Russia
20.10 “Тупий і ще 
тупіший”. Х/ф 
23.35 Голі та смішні
00.30 Автопарк. Парк 
автомобільного 
періоду
01.35 “Пекельний 
бункер”. Х/ф 
03.35 “Сопрано”. Т/с

06.05, 00.45 “Бізнес+”
06.10 “Документаль-
ний детектив. Мара-
фон кохання”
06.35, 21.25 Т/с “Кула-
гін і Партнери” 
07.05 Т/с “Комісар 
Рекс” 
09.05 Х/ф “Смугастий 
рейс” 
11.35 “Нез’ясовно, 
але факт”
12.55 “Битва екстра-
сенсів”
14.00 “Російські сен-
сації. Гості із сутінку”
14.55 “Давай одружи-
мося”
16.55, 18.15 Т/с “Ад-
вокат”
18.00, 22.00 “Вікна-
Новини”
19.15 “Моя правда. 
Михайло Боярський. 
Повернення додому”
20.15 “Російські сен-
сації. Хвора слава”
22.20 Т/с “Адвокат” 
00.35 “Вікна-Спорт”
00.50 Х/ф “По голо-
вній вулиці з орке-
стром” 
02.25 Т/с “Медіум” 

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.15 “Фортуна 
знань”.
09.00 “Техаський 
рейнджер”.
10.00 “Безглузді”.
10.30 “Кашемірова 
мафія”.
11.30 “Прийомний 
спокій”.
12.25 “Лікарня на 
периферіях”.
12.55 “Прийомна 
родина”.
13.55 “Тещі”.
14.25 “І хто отут 
головний?”.
15.00, 19.00 “Медові 
роки”.
15.45 “Одружений, і 
з дітьми”.
16.50, 19.50 Події.
17.10, 19.25 Погода.
17.15 Втручання.
17.30 “Малановський 
і партнери”.
18.00 “Чому я?”.
20.30 “Світ очима 
сімейства Кепських”.
21.00 “Хлопець-
каратист 3”, США, 
1986.
23.10 Фестиваль 
музики в Гіжицко.
01.10 “Зникаюча точ-
ка”, бойовик, США, 
1971.
03.20 Ніч загадок.
04.30 Таємниці долі.

07.25 “Не перший 
погляд”
07.50, 00.30 
“Автопілот-новини”
08.20 “Досягти мети”
08.30, 11.20 “Зверни 
увагу”
09.30, 13.30, 14.30 “5 
елемент”
10.30 “Вільна гавань”
11.30, 12.30 “Прес-
конференції у прямо-
му ефірі”
15.30 “Своїми очима”
16.30 “На межі”
17.30, 04.30 “Феєрія 
мандрів”
18.30, 23.30 “Хроніка 
дня”
18.45, 05.30 “Київ-
ський час”
19.00, 00.00, 04.00 
“Час новин” (рос.)
19.20, 01.00 “Новий 
час”
21.00, 02.00 “Час”
21.50, 03.30, 05.40 
“Фактор безпеки”
00.40 “Ресторанні 
новини”

ри” Т/с.
09.30 Питання на 
сніданок.
11.45 “Клуб кабаре на 
дивані”.
12.45 “Польський 
смак”. Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15 “Л як любов”. 
Т/с.
14.05 “Тиждень Поль-
щі”. Тележурнал.
14.45, 15.40 “Бенефіс”. 
Розважальна про-
грама.
16.10 “Варшавські 
євангелістсько-
реформаторські 
родини”. Репортаж.
16.40, 07.35 Золоті 
хіти.
17.05 “Златопольські”. 
17.30 “Будинок пара-
фіяльного свяще-
ника”. 
18.00 Телеекспрес.
18.20 Фестиваль 
російської пісні в Зе-
леній Гурі. Концерт.
19.15, 19.45 “На по-
вних парах”. Т/с.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
20.55, 02.55 Спорт.
21.10 “Попелюшка”.
21.40 “Великі діти”. 
Ток-шоу.
22.35 “Життєвий іс-
пит”. Т/с.
23.20 “Шанс на успіх”.
00.15 “Клеєберг 
пішов... Клеєбергівці 
залишилися”. Д/ф.
01.10 “Мандрівник”. 
Тележурнал.
03.05 “Жадання лю-
бові”. Т/с.
03.35 Відеотека до-
рослої людини.
04.20 “Тюльпан” Т/с.
05.15 “Дочки щастя”. 
Х/ф. Польща, Ні-
меччина, Угорщина, 
1999 р.
07.10 “Кухонний ло-
ток”. Тележурнал.
08.00 Завершення 
дня.

06.00, 06.50, 05.30 
Срібний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 
03.30 Події
07.05 Т/с “Єфроси-
нія” (114 с.) 
08.05 Т/с “Слід” 
09.00 Т/с “Брудна 
робота” (19,20 с.) 
11.00 Т/с “Дикий” 
(12 с.) 
12.00, 20.20 “Нова 
хвиля в Юрмалі - 
2010”
15.35 Щиросерде зі-
знання
16.00 Федеральний 
суддя
17.10 Критична точка
17.50 Нова хвиля. 
LIVE
18.00 Т/с “Єфроси-
нія” (115 с.) 
19.20 Т/с “Дев’ятий 
відділок” (1 с.) 
00.00 Х/ф “Поцілунки 

06.00, 06.50, 05.00 
Срібний апельсин
06.30, 17.00, 19.00, 
03.30 Події
07.00 Т/с “Єфроси-
нія” (113 с.) 
08.00 Т/с “Слід” 
08.55 Т/с “Безмовний 
свідок” 
10.00 Т/с “Брудна 
робота” (18 с.) 
11.00 Т/с “Дикий”  
12.00, 20.20 “Нова 
хвиля в Юрмалі - 
2010”
15.35 Щиросерде зі-
знання
16.00 Федеральний 
суддя
17.10, 03.50 Критична 
точка
17.50 Нова хвиля. 
LIVE
18.00 “Єфросинія” 
19.20 Т/с “Дикий” 
00.00 Х/ф “Розлучен-
ня по-американськи” 
02.00 Х/ф “Політ 
фантазії” 
04.15 Т/с “Висяки” 

06.00 Програма 
передач
06.01, 22.30 “Час-
Тайм”
06.15, 08.05, 00.15, 
03.15, 05.15 “Час 
спорту”
06.25, 08.15, 10.20, 
13.20, 15.20, 17.20, 
18.25, 22.45, 00.25, 
03.20, 05.20 “Погода 
на курортах”
06.30, 08.25, 10.55, 
01.50, 02.55, 03.25, 
04.20, 05.25 “Огляд 
преси”
06.35 “Драйв”
07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 23.00, 03.00, 
05.00 “Час новин”
07.05, 09.10, 22.15, 
23.20, 02.45, 04.15 
“Бізнес-час”
07.20, 09.20, 12.20, 
14.20, 16.20, 17.50, 
22.20, 23.50, 02.50, 
04.25 “Погода в 
Україні”

05.05  Т/c “Колишня”
05.50  Т/c “Магічний 
народ”
06.10, 19.20  Т/c “Кур-
санти”
07.15, 19.00 Репортер
07.25, 07.35, 19.15, 
00.40 Погода
07.30, 08.30, 14.30  Т/c 
“Третя планета від 
Cонця”
08.35, 01.40  Т/c 
“Кадети”
11.00, 22.25  Т/c 
“Щасливі разом”
12.00 Телемагазин 
“УСЕ для ВАС”
12.15, 23.20 Інтуїція

07.00 Кава або чай.
09.00, 13.00, 16.00, 
20.30 Новини.
09.45 Мультсеріали.
10.45 “Школа роз-
битих серць”.
11.30 Кулінарний 
журнал.
11.45 “Як бути садів-
ником”.
12.20 Телекрамничка.
13.10 Агробізнес.
13.35 Ми, ви, вони.

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1+1

ІНТЕР

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

ICTV

ICTV

СТБ 

СТБ 

ТРК УКРАЇНА

ТРК УКРАЇНА

TVP POLONIA

TVP POLONIA

POLSAT

POLSAT

TVP-2

TVP-1

TVP-2

TVP-1

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

1+1

06.10 Д/п “Над-
звичайні історії. 
Пустельники. Куди 
йдуть люди”
06.55 “Шалені татусі”
07.00, 08.00, 09.00, 

06.00 Програма передач
06.01, 22.30 “Час-Тайм”
06.15, 08.05, 00.15, 03.15, 
05.15 “Час спорту”
06.25, 08.15, 10.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.25, 22.45, 
00.25, 03.20, 05.20 “По-
года на курортах”
06.30, 08.25, 10.55, 01.50, 
02.55, 03.25, 04.20, 05.25 
“Огляд преси”
06.35 “Арсенал”
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.30, 23.00, 03.00, 05.00 
“Час новин”
07.05, 09.10, 22.15, 23.20, 
02.45, 04.15 “Бізнес-час”
07.20, 09.20, 12.20, 14.20, 
16.20, 17.50, 22.20, 23.50, 
02.50, 04.25 “Погода в 
Україні”
07.25 “Фактор безпеки”
07.50, 00.30 “Автопілот-
новини”
08.20 “Досягти мети”

08.00, 08.10 “Зима у 
Вербовій затоці”. М/с.
08.30 “Сто мінут від-
починку”. Т/с.
09.00, 01.45 “Бульоне-

занепалих янголів” 
02.00 Х/ф “Розлучен-
ня по-американськи” 
03.50 Х/ф “Повернен-
ня блудного чоло-
віка” 

03.35 “Великі діти”. 
Ток-шоу.
04.30 “Життєвий іс-
пит”. Т/с.
05.20 “Польські до-
роги”. Т/с.
06.45 Ополе 2004 на 
біс.
07.10 “Подорож 
Макловича”. Теле-
журнал.
08.00 Завершення 
дня.
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06.00, 05.35 Срібний 
апельсин
06.30, 19.00, 03.30 
Події
06.55, 02.30 Шоу “Гра-
єш або не граєш”
07.50, 04.00 Х/ф “Бет-
ховен” 
09.40 Х/ф “Моя жах-
лива нянька” 
11.35 Х/ф “Поцілунки 
занепалих янголів” 
13.40, 20.20 “Нова 
хвиля в Юрмалі - 
2010”
16.55 Нова хвиля. 
LIVE
17.00 Х/ф “Двоє під 
дощем” 
19.20 Т/с “Дев’ятий 
відділок” (2 с.) 
00.00 Х/ф “Батько” 
03.15 Весняні жарти

06.30 Мультфільм
07.05, 02.30 Х/ф “Не-
приборкані серця” 
09.30 “Школа доктора 
Комаровського”
10.00 “Україно, вста-
вай!”
10.25 Л.Гузеєва “Доки 
всі вдома”
11.20 Х/ф “Любов і 
голуби” 

06.30 Телекрамнич-
ка.
06.50 “Обидва боки 
медалі”.
07.25 “Новий завіт”.
07.55 Загальний с/г 
перепис.
08.30 Рік у саду.
09.00, 13.00, 20.30 
Новини.
09.10, 21.00 Погода.
09.15 Ліс ближче до 
нас.
09.40 Зернятко.
10.10 Мультсеріали 
Діснея.
10.40 М/ф “Тарзан 
2”
12.00 “Кайл XY”.
13.10 Тварини світу.
13.50 “Лицарі і гра-
біжники”.
14.40, 15.40, 17.45, 
19.50, 23.00 Кава або 
чай?.
14.50 “Коли напада-
ють тварини”.
15.50 Х/ф “Уолліс та 

серіал, РП.
12.40 “І хто отут 
головний?”, комедій-
ний серіал, РП.
13.45 “Тещі”.
14.15 Готує Ева 
Вахович.
14.45 Формула 1.
16.15, 00.00 Крутит-
ся!.
16.50 “Турборейн-
джери”, бойовик, 
США-Японія, 1997.
18.50 “Юристи Бос-
тона”, серіал, США, 
2004.
19.50 Події.
20.25 Погода.
20.30 “Світ очима 
сімейства Кепських”.
21.00 Пікнік “кантрі”.
23.00 “Готель 52”.
01.00 “Гріх”, трилер, 
США, 1998.
03.00 Ніч загадок.
04.00 Таємниці долі.

15.35 “Коли Сонце 
втрачає блиск”. Т/с.
16.30 “Чарівники 
трансу”. Репортаж.
17.00 Сніданок на 
полуденок.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Попереду 
Ягідна”. Тележурнал.
18.35 Відеотека до-
рослої людини.
19.20 “Пристань”. 
Т/с.
20.15, 02.15 На до-
браніч, малюки.
20.50, 02.50 Спорт.
21.10 “Я вам пока-
жу!” Т/с.
22.05, 23.00 Фести-
валь студентської 
пісні. Гала-концерт.
23.55 “Холостяцьке 
життя на чужині”. 
Х/ф. Польща, 1992 
р.
01.40 “Ласковік і 
Маліцкі”. Розва-
жальна програма.
03.00 “Батько Мате-
уш”. Т/с.
03.45 “Хіт декади”. 
Розважальна про-
грама.
04.50 “Захоплені”. 
Х/ф. Польща, 1967 
р.
05.35 “Шанс на 
успіх”.
06.30 “Місце про-
живання”. Т/с.
08.00 Завершення 
дня.

06.00 Луна Панора-
ми.
06.30 “Людина серед 
людей”.
07.00 “Тільки Кась-
ка”.
07.35 “Домашня 
війна”.
08.30 “Подорож за 
посмішку”.
09.05 “Сім бажань”.
10.00 “Історія зо-
опарку”.
10.25 Клуб “Кем-
пінг”.
10.35 Телетурнір.
12.05 Босоніж сві-
том.
12.35 Кулінарний 
журнал.
13.10 Х/ф “Саме 
вчасно”
15.00 Сімейний 
турнір.
15.30 “Чотири тан-
кісти і собака”.
17.35 “Родина, яка 
кинула виклик 
Гітлеру”.
18.30 Слово на не-
ділю.
18.35 Фестиваль 
“Два береги”.
19.00 Панорама.
19.30 Легка атлетика.
20.10 Кабаре.
01.00 Х/ф “Факуль-
тет”
02.55 “Новий день”.
03.40 “Клан мафіозі”.

15.20 Ти не повіриш!
16.05 Під прицілом
17.05 Провокатор
18.00 Максимум в 
Україні
18.45 Факти. Під-
сумок дня
19.00 Спорт
19.20 “Залюднений 
острів. Фільм пер-
ший”. Х/ф
21.55 Велика різниця
23.00 Прожектор 
Перісхілтон
23.45 Голі та смішні
00.30 “Двері до Еде-
му”. Х/ф 
02.40 “Сяйво”. Х/ф 
04.40 “Жіночий де-
тектив-2: Фотографія 
убивства”. Х/ф 

06.00 “Літаючий 
будинок”
06.20 Х/ф “Юні 
мутанти ніндзя-
черепашки 3”
08.00 “Ремонт +”
09.05 Лотерея “Лото-
забава”
10.15 М/с “Клуб Мік-
кі Мауса”
10.40 Кулінарне шоу 
“Смакуємо”
11.15 М/ф “Сірий 
Вовк енд Червона 
Шапочка”
11.50 М/ф “Пригоди 
мишеняти Переса - 2”
13.40 Х/ф “І гримнув 
грім”
15.40 Х/ф “Привіт, 
кіндер”
17.45 Х/ф “Звідки 
беруться діти”
19.30, 02.25 “Телеві-
зійна служба новин”
20.05 “Криве дзер-
кало”
22.10 “Світське 
життя”
23.10 Х/ф “Війна 
драконів” 
01.00 Х/ф “Стрибок 
угору”
03.00 Т/с “День наро-
дження Буржуя - 2”

08.45 Анекдоти по-
українськи
09.05 Прожектор 
Перісхілтон
09.50 Квартирне 
питання
10.45 Ти не повіриш!
11.40 Козирне життя
12.10 Інший футбол
12.40 Спорт
12.50 Музична пре-
мія...По-нашому!
13.50 Під прицілом
14.50 Провокатор
15.45 Наша Russia
16.05 “Залюднений 
острів. Фільм пер-
ший”. Х/ф
18.45 Факти. Підсу-
мок тижня
19.20 Країна має 
знати!
19.50 “Залюднений 
острів: Сутичка. 
Фільм другий”. Х/ф
21.55 “Інший світ”. 
Х/ф 
00.30 Голі та смішні
00.50 Епоха футболу
01.45 Інтерактив. 
Тижневик
02.00 “Двері до Еде-
му”. Х/ф 
03.50 “Жіночий 
детектив-3: Це вбив-
ство, мадам”. Х/ф 

06.15, 08.10, 11.20, 
13.15, 15.20, 17.20, 
19.20, 21.50, 00.20, 
03.20, 05.20 “Погода 
на курортах”
06.20, 08.15, 00.25, 
02.20, 04.50 “Тема 
тижня”
06.30, 18.45, 05.30 
“Київський час”
06.45, 11.30 
“Автопілот-тест”
07.00, 07.30, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 05.00 “Час 
новин”
07.05, 00.15, 03.15, 
05.15 “Час спорту”
07.15, 09.15, 12.20, 
14.15, 16.20, 17.50, 
20.20, 22.55, 23.50, 
01.20, 04.25 “Погода в 
Україні”
07.35, 08.50, 22.50, 
23.20, 04.15 “Бізнес-
час”
08.30 “Бістро-ТБ”
09.20 “Своїми очима”
09.45 “Улюблена 
робота”
10.15 “Здорові іс-
торії”
10.35 “Не перший 
погляд”
11.45 “Технопарк”
12.30, 18.20 “Хроніка 
тижня”
13.30 “Драйв”
14.20 “Страва від 
шефа”
14.40 “Гра долі” 
(Таємниця кохання. 
Олександрія)
15.30 “Зверни увагу”
16.30 “Арсенал”
17.30, 04.30 “На межі”
19.00, 00.00, 04.00 
“Час новин” (рос.)
19.30, 20.30, 01.30, 
02.30 “Час інтерв’ю”
21.20 “Народний 
контроль”
22.00, 03.30, 05.40 
“Територія закону”
22.30 “Вікно в Аме-

05.55  Т/c “Бальза-
ківський вік, або Всі 
чоловіки сво...”
07.45 Церква Хрис-
това
08.00 Руйнівники 
міфів
09.20  М/с “Доброго 
ранку, Міккі!”
10.00  М/с “Нові при-
годи Вінні Пуха”
10.20  Х/ф “Весела 
ферма”
12.30 Кліпси
12.55 Шоуманія
13.40 Ексклюзив
14.25 Аналіз крові
15.05 Info-шок
16.05  Х/ф “Людина 
епохи Відродження”
19.00  Х/ф “Поліцей-
ська академія - 6”
20.45  Х/ф “Якось у 
Вегасі”
22.45 Файна Юкрайна
23.25 Спортрепортер
23.30  Х/ф “Клас-
на поїздочка, або 
Обійматимуться 
завжди”
01.25  Т/c “Серцеїд-
ки”

Субота, 
31 липня

Недiля, 
1 серпня

06.00 Ранкова молитва
06.05 Світ православ’я
06.35 Крок до зірок
07.20 Світ моєї любові 
- 1 ч.
08.20 Олімпіада: від 
малого до великого
08.40 Корисні поради
09.05 Доки батьки 
сплять
09.40 Погода
09.45 Хто в домі хазяїн?
10.15 Коло Олімпіади
10.50 Автоакадемія
11.20 Погода
11.30 ХІХ міжнародний 
фестиваль мистецтв 
“Слов’янський базар 
у Вітебську”. Урочисте 
закриття
13.50 Погода
14.00 Наша пісня
14.50 В гостях у 
Д.Гордона
15.50 Погода
16.00 Нове українське 
кіно. Прем’єра. Х/ф 
“Ван Гог не винний”
17.45 Погода
17.55 Футбол. Чемпіонат 
України. Прем’єр - ліга. 
“Севастополь” (Се-
вастополь) -”Динамо” 
(Київ)
20.00 Фінал Національ-
ного відбору ДПКЄ-
2010
21.00 Підсумки дня
21.10 Фінал Національ-
ного відбору ДПКЄ-
2010
22.10 Підсумки (спец-
випуск). До візиту 
Святійшого Патріарха 
Московського і всієї 
Русі Кирила в Україну
22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Трійка, 
Кено
23.00 Акваторія бізнесу
23.30 Світ моєї любові 
- 1 ч.
00.30 Фільм фестивалю 
Покров
01.20 Підсумки дня
01.30 Погода
01.35 Odessa holiday 
fаshion week
01.50 Фінал Національ-
ного відбору ДПКЄ-
2010
03.30 “Знайдемо вихід” з 

06.00 Ранкова мо-
литва
06.05 Шлях до свя-
тині
06.20 Мультфільм
06.40 Софія
06.50 DW. Новини 
Європи
07.20 Родом з Украї-
ни. В.Серова
07.50 Сільський час
08.20 Укравтоконти-
нент
08.40 Акваторія 
бізнесу
09.05 Погода
09.10 Здоров’я
09.40 У дні шкільних 
канікул. Х/ф “Сніда-
нок на траві” 
12.10 Крок до зірок
12.55 Погода
13.05 Нове українське 
кіно. Х/ф “Ван Гог не 
винний”
14.50 В гостях у 
Д.Гордона
15.50 Погода
16.00 Нове україн-
ське кіно. Х/ф “Сьома 
пелюстка”
18.05 Ювілейний 
концерт М. Поплав-
ського “Світ моєї 
любові”
20.30 Точка зору
21.00 Підсумки 
тижня
21.40 Чоловічий клуб. 
Бокс. Бій за титул ін-
терконтинентального 
чемпіона за версією 
WBO. Юрій Воронін 
- Олег Єфімович
22.50 Трійка, Кено, 
Максима
23.30 Оперативний 
об’єктив
23.00 Родом з Украї-
ни. В.Серова
00.00 Фільм фестива-
лю Покров
01.20 Підсумки 
тижня

06.25 “Літаючий 
будинок”
06.50 “Справжні 
лікарі”
07.50 “Світське 
життя”
09.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Клуб Мік-
кі Мауса”
10.40 М/ф “День на-
родження бабусі”
10.50 Х/ф “Юні 
мутанти ніндзя-
черепашки 3”
12.45, 04.40 Х/ф “Лан-
селот - охоронець 
часу”
14.30 Х/ф “Стрибок 
угору”
16.15 “Анатомія 
слави”
17.10 Х/ф “Кохання 
трапляється”
19.30 ТСН: “Телеві-
зійна служба новин”
20.05 Х/ф “Привіт, 
кіндер”
22.15 Х/ф “Звідки 
беруться діти”
00.00 Х/ф “Фальшива 
вдова”
01.45 Х/ф “Ті, що 
живуть біля озера” 
03.15 Х/ф “Бінго”

06.00 Мультфильм
07.10, 03.40 Х/ф “Ка-
пітан Зум” 
09.00 “Формула лю-
бові” Є.Миронов.
10.00 “Городок”
11.10 “Позаочі” 
Д.Малахова.
12.10 Х/ф “Важко 
бути мачо”
14.20 Т/с “Чудо” 
закл.с. 
17.20 Концерт М. 
Баскова “Корабель 
долі”
20.00, 00.50 “Подро-

05.10, 15.00, 02.30  
Т/c “Бальзаківський 
вік, або Всі чоловіки 
сво...”
06.45 Репортер
07.00  Х/ф “Пенело-
па”
09.00  М/с “Дональд 
Дак”
09.40  М/с “Нові при-
годи Вінні Пуха”
10.00 Зіркові драми
11.00 Інтуїція
12.10 Info-шок
13.10 Файна Юкрайна
14.20 Даєш молодь
18.10  М/ф “Феї”
19.55  Х/ф “Гаррі По-
ттер і Кубок Вогню”
22.55  Х/ф “Випадко-
вий чоловік”
00.45 Спортрепортер
00.50  Х/ф “Затягни 
мене до пекла”

05.30 “Наші улюблені 
мультфільми” 
07.05 Х/ф “Садко” 
09.00 “Їмо вдома”
10.05 “ВусоЛапоХ-
віст”
10.45 “Наші улюблені 
мультфільми” 
12.45 Х/ф “Боббі” 
16.00 “Україна має 
талант! Найкраще”
18.00 “Неймовірні 
історії кохання”
19.00 Х/ф “За сімей-
ними обставинами” 
22.05 “За сімейними 
обставинами” Не-
відома версія
23.05 “Моя правда. 
Михайло Боярський. 
Повернення додому”
00.05 “Зіркове життя. 
Втрачені за 2009 рік” 
ч.1
01.05 “Паралельний 
світ”
02.00 Х/ф “Отрути, 
або Світова історія 
отруєннь” 
03.40 “Мобільна 
скринька”

06.00 Програма передач
06.01, 09.30 “Вікно в 
Америку”
06.15, 08.20, 10.10, 13.20, 
15.20, 17.20, 18.25, 19.20, 
21.20, 00.20, 03.20, 05.20 
“Погода на курортах”
06.20, 08.10, 00.25, 02.20, 
04.50 “Тема тижня”
06.30, 05.30 “Київський 
час”
06.45 “Технопарк”
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 05.00 
“Час новин”
07.05, 00.15, 03.15, 05.15 
“Час спорту”
07.15, 09.15, 14.15, 
16.15, 17.50, 20.20, 
22.50, 23.50, 01.20, 04.25 
“Погода в Україні”
07.35, 08.50, 22.45, 
23.20, 04.15 “Бізнес-час”
08.30 “Бістро-ТБ”
10.15 “Відверта меди-
цина”
10.35 “Феєрія мандрів”
11.20, 12.20, 19.30, 
20.30, 01.30, 02.30 “Час 
інтерв’ю”
13.30 “Життя в задо-
волення”
14.20 “Страва від 
шефа”
14.40 “Гра долі” 
(Таємниця кохання. 
Олександрія)
15.30 “Мотор-ТБ”
16.20 “Фактор безпеки”
17.30, 04.30 “Не перший 
погляд”
18.30 “Народний 
контроль”
19.00, 00.00, 04.00 “Час 

06.00, 05.30 Срібний 
апельсин
06.30, 19.00, 03.30 
Події
06.55, 02.30 Шоу “Гра-
єш або не граєш”
07.50, 03.15 Весняні 
жарти
08.45 Х/ф “Двоє під 
дощем” 
10.40, 04.00 Х/ф 
“Весна на Зарічній 
вулиці” 
12.40 “Нова хвиля в 
Юрмалі - 2010”
15.55 Нова хвиля. 
LIVE
16.00 Т/с “Дев’ятий 
відділок” (1,2 с.) 
18.00 Т/с “Дев’ятий 
відділок” (3 с.) 
19.20 Т/с “Дев’ятий 
відділок” (4 с.) 
20.20 “Нова хвиля в 
Юрмалі - 2010”. Гала-
концерт. Закриття 
фестивалю
00.00 Футбольний 
вік-енд
01.05 Х/ф “Моя жах-
лива нянька” 

ти і собака”. Т/с.
11.20 Ополе 2009 на 
біс.
11.35 “Етнічні кліма-
ти”. Репортаж.
11.55, 01.35 “Пригоди 
пана Михайла”. Т/с.
12.25 “Сто тисяч 
лелек”. Д/с.
12.55, 13.15 “Між 
небом і землею”. 
Тележурнал.
13.00 Янгол.
13.45 “Місце в іс-
торії”. Цикл репор-
тажів.
14.00 Трансляція 
святої меси.
15.15 “Таємниця 
Енігми”. Т/с.
16.05 “Загадкова 
блондинка”. Теле-
турнір.
17.00 “Конспиратор-
ши” Д/ф.
18.00 Телеекспрес.
18.20 “Мотоманія”.
18.30 “Кревні узи”. 
Т/с.
19.00 “Твої золоті 
хіти”.
19.15 “Місце пере-
бування”. Т/с.
20.10, 02.10 На до-
браніч, малюки.
20.30, 02.30 Новини.
20.50, 02.50 Спорт.
21.10 “Батько Мате-
уш”. Т/с.
22.00 “Варшава 2010”. 
Концерт присвячені 
66-й річниці Варшав-
ського повстання.
22.55, 04.40 “Дефект”. 
Т/с.
23.55 “Серце б’ється”. 
Включення з фес-
тивалю пам’яті А. 
Заухи.
00.30 “Чарівники 
трансу”. Репортаж.
00.50 “Супермоделі”. 
Т/с.
03.00 “Я вам пока-
джу!”. Т/с.
03.45 “Терцет екзо-
тичний”. Концерт.
05.40 Сніданок на 

06.00 Слово на не-
ділю.
06.05 “Екстремальне 
паломництво”.
07.10 Сто тисяч 
лелек.
07.35 “Домашня ві-
йна”.
08.20 “Подорож за 
посмішку”.
09.00 Х/ф “Пригода 
на Марієнштадті”
11.00 “Час “В” - РП, 
1979.
12.25 Босоніж світом.
12.55, 18.50 Фести-
валь “Два береги”.
13.00 Х/ф “Принц і 
жебрак”
15.00 Сімейний 
турнір.
15.30 “Златопольські”.
16.00 Шанс на успіх.
17.05 “І в горі, і в 
радості”.
18.05 Кабаре.
19.00 Панорама.
19.30 Телетурнір.
20.25 Легка атлетика.
22.15 Хіти у часі.
00.10 Х/ф “Я 
зав’язав”
02.05 Концерт до річ-
ниці Варшавського 
повстання.

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини Пол-
сат”.
08.10 “Селезень До-
нальд представляє”.
08.45 “Скубі Ду”.
09.15 “Стрибучі вед-
медики”.
10.15 “Качині історії”.
11.15 “Леді-яструб”, 
пригодницький 
фільм, США, 1985.
13.45, 17.15 “Містер 
Квасолина”.
14.15 Формула 1.
17.45 Кабаре.
19.50 Події.
20.20 Погода.
20.30 “Світ очима 
сімейства Кепських”.
21.00 “С.S.I.”.
22.00 “Цифри”.
23.00 “Кістки”.
00.00 “Відчайдушні 
домогосподарки”.
02.00 Спортивний 
журнал.
04.00 Таємниці долі.

14.00, 20.30 Новини.
14.10 “Лицарі і гра-
біжники”.
15.00 Х/ф “Перстень з 
орлом у короні”
16.55 Концерт до 66 
річниці Варшавсько-
го повстання.
18.00 Телеекспрес.
18.25 Шосейні вело-
перегони.
20.00 Вечірка. “Чфп і 
Дейл”.
21.15 “Будинок над 
затокою”.
22.05 Легка атлетика.
23.35 Х/ф “Футболь-
ний покер”
01.30 Х/ф “Амадей”
04.15 “Внутрішній 
стан”.

06.30 Телекрамничка.
06.55 “Обидва боки 
медалі”.
07.25 Мультсеріал.
08.00 Богослужіння.
09.00 Тиждень.
09.30 “Південна час-
тина Тихого Океану”.
10.25 “Канікули з 
духами”.
11.00 Х/ф “Джой”
12.45 Патріотич-
ний збірник пісень. 
“Варшав’янка”.
12.55, 13.15 Між не-
бом і землею.
13.00 Янгол Госпо-
день.

05.10 “Наші улюблені 
мультфільми” 
07.10 Х/ф “Стережись 
автомобіля” 
09.10 “Їмо вдома”
11.00 “Караоке на 
Майдані”
12.00 “ВусоЛапоХ-
віст”
14.00 “У пошуках 
істини. Олекса 
Довбуш: кохання 
карпатського роз-
бійника”
15.00 “Слідство вели. 
Брати по крові”
16.00 “Правила жит-
тя. Жертви краси”
17.00 “Нез’ясовно, 
але факт”

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

1+1

1+1

ІНТЕР

ІНТЕР

НОВИЙ КАНАЛ

НОВИЙ КАНАЛ

5 КАНАЛ

ICTV

ICTV

СТБ 

СТБ 

ТРК УКРАЇНА

ТРК УКРАЇНА

TVP POLONIA

TVP POLONIA

POLSAT

POLSAT

TVP-2

TVP-1

TVP-2

TVP-1

5 КАНАЛ

06.20, 07.25 Погода
06.25 Факти
06.55 Автопарк. Парк 
автомобільного 
періоду
07.30 Добрі новини
07.45 Козирне життя
08.10 “Голий пістолет: 
Із файлів поліцей-
ського відділку”. Х/ф
10.00 “Смак”
10.30 Люди, коні, 
кролики і...домашні 
ролики
11.50 Квартирне 
питання
12.40, 19.05 Наша 
Russia
13.05 “Друге дихан-
ня”. Х/ф

08.00 “Притулок”. 
Тележурнал.
08.25 “Між нами, 
лелеками”. М/с.
08.55 “Ранчо під зе-
леною сімкою”. Т/с.
09.30 “Подорож із 
жартами”. Розва-
жальна програма.
10.25 “Чотири тан-
кісти і собака”. Т/с.
11.25 “Войтек Че-
ровський - босоніж 
крізь світ”. Цикл 
репортажів.
12.05 Шопен 2010.
12.30 “Кухонний 
лоток”. Тележурнал.
13.00, 20.30, 02.30 
Новини.
13.15 “Секретар 
казначейства”. Т/с.
13.40, 01.55 “Твої 
золоті хіти”.
14.00 “Тюльпан”. Т/с.
15.05, 07.30 Золоті 
хіти.

06.15 Вставай! Гра-
ємо!.
07.00 “Новини 
Полсат”.
08.00 “Скубі Ду”.
08.25 “Ромео і Джу-
льєтта. Скріплено 
поцілунком тюленя”
09.55 “Каспер: поча-
ток”, США, 1997.
11.55 “Дупло Це-
заря”, комедійний 

Едуард”
18.00 Телеекспрес.
18.25 “Копальні 
царя Соломона”. 
20.00 Вечірка. 
“Вінні-Пух”
21.10 Легка атле-
тика.
23.15 Х/ф “Дев’ять 
десятих”
01.05 Х/ф “Доказ 
неправди”
02.45 “День четвер-
тий” - РП, 1984.

06.05, 06.25 Погода
06.10 Факти
06.35 “Космічний 
джем”. Х/ф
08.15 “Смак”

биці”
20.20 Фестиваль гу-
мору “Юрмала 2009”
22.20 Х/ф “Кіднеп-
пінг” 
01.20, 05.45 Т/с “Джо-
ан з Аркадії” 
02.15 Х/ф “Народже-
ний поганим” 
05.05 Позаочі

рику”
23.30 “Хроніка дня”
00.40 “Мотор”

17.55 “Паралельний 
світ”
19.00 “Битва екстра-
сенсів”
20.05 “Наше Нове 
Кіно. Х/ф “Здрастуй-
те Вам!” 
22.15 Х/ф “Арфа для 
коханої” 
00.10 “Неймовірні 
історії кохання”
01.15 Х/ф “Боббі” 

13.30 Х/ф “Принцеса 
на бобах” 
16.00 “Вечірній 
квартал”
18.00 Х/ф “Ванька 
Грозний” 
20.00, 01.05 “Подро-
биці”
20.20 Х/ф “Терапія 
коханням” 
22.30 Х/ф “Висока 
мода” 
01.40, 05.00 Т/с “Джо-
ан з Аркадії” 
04.20 “Формула 
любові”

Н. Розинською
04.20 Д/ф “Боспорські 
агони”
05.00 Коло Олімпіади
05.30 Хто в домі хазяїн?

06.00 Програма 
передач
06.01 “Час-Тайм”

02.00 Погода
02.05 Аудієнція
02.35 Право на захист
03.05 “Сільська прав-
да” з Т.Метерчук
03.35 Х/ф “Сніданок 
на траві” 

полуденок.
06.40 “Пристань”. Т/с.
07.25 День на пере-
гонах.
08.00 Завершення 
дня.

08.00 “Рок в городі”.
08.25 “Родина Лес-
невских”. Т/с.
08.55 “Зерно”. Теле-
журнал.
09.25 “Великі діти”. 
Ток-шоу.
10.05, 01.15 Блакитні 
канікули.
10.25 “Чотири танкіс-

новин” (рос.)
21.25 Д/ф “Зворотній 
відлік”
22.00, 03.30, 05.40 “Осо-
бливо небезпечно”
22.30 “Час-Тайм”
23.30 “Хроніка дня”
00.40 “Смачні подо-
рожі”
04.20, 05.25 “Огляд 
преси”
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РОБОТА: Луцьк. Волинь. Україна. Польща
PRACA: Łuck. Wołyń. Ukraina. Polska.

Луцький міський центр зайнятості
Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги Посада З/П Вимоги

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

Сагайдачного, 6а, тел. (8-252) 7-11-40, 7-11-38

м.Луцьк вул. Станіславського 11
Тел: 0332 789899: 096 83 00900

e-mail: lkalina@itt.net

www.eurorabota.com
ПРОПОНУЕМО: роботу для швачок; закрійниць 
для роботи в ателье, різноробочі для роботи в те-
плицях, будівельники з різними спеціальностями.

ТЕРМІНОВО: робота для будівельної бригади
(5 чол.) з досвідом роботи з клінкерною цеглою

Ліцензія МСПіП серія АВ № 327011 від 20.04.2007 по 20.04.2012

СПД Сверчевська Лариса Олександрівна
РОБОТА В ПОЛЬЩІ

агент торговельний 2000 наявність власного автомобіля

апаратник повітро-
поділу

888 монтаж кисневих балонів в відділенні 
анастезіології,мати дозвіл для роботи з 
кисневими балонами

архітектор 1500 Оплата праці відрядно-преміальна

бармен 1000 Відповідальне ставлення до роботи

бетоняр 1200 без шкідливих звичок

бетоняр 1500 без шкідливих звичок,заливка бетону 
для установки надгробних плит

бетоняр 2500 Робота на висоті

буфетник 890 Знання касового апарата,робота тиж-
день через тиждень

бухгалтер 900 вільне володіння 1-с бухгалтерія, мож-
ливість навчити нових користувачів та 
проконсультувати по програмі

бухгалтер 1200 Зняння 1С бухгалтерії, досвід роботи в 
закл.громадського харчування

верстатник дерево-
обробних верстатів

1000 бажано досвід на деревообробному 
виробництві

водій автомобіля 2, 1 
класу (автобуси)

1000 робота на автобусі ЛАЗ

водій автомобіля 
3, 2, 1 класу (важкі 
вантажні автомобілі 
з великою ванта-
жопідйом- ністю та 
вантажні

1800 Відповідальне ставлення до роботи

водій автотранспорт-
них засобів

1704 автобус “Богдан”, можна направляти з 
числа квотної категорії

водій автотранспорт-
них засобів

1000 водій категорії “В”(бути готовим до не-
довготривалих відряджень)

водій автотранспорт-
них засобів

2500 перевезення вантажів по Україні та за 
кордон, експедиторське супроводження 
вантажу

водій автотранспорт-
них засобів

1000 робота у будівельній галузі,без шкідли-
вих звичок

водій навантажувача 900 без шкідливих звичок

водій тролейбуса 1540 можливе навчання

водій-випробувач 1300 відповідальність

водолаз 1341 Наявність посвідчення.

В’язальник трико-
тажних виробів та 
полотна

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

геодезист 1500 Оплата праці відрядно-преміальна

годувальник 888 Годувальник тварин в зоопарку

головний архітектор 
(архітектура та будів-
ництво)

3190 Попередньо телефонувати

головний бухгалтер 1500 Попередньо телефонувати

головний геодезист 2415 Попередньо телефонувати

головний конструк-
тор

3360 Попередньо телефонувати

головний технолог 2000 досвід роботи на посаді головного тех-
нолога, бажано м’ясовиробництво

головний фахівець із 
сантехнічного устат-
кування

2750 Попередньо телефонувати

двірник 888 бажано проживання в районі ДПЗ

директор комерцій-
ний

5500 Попередньо телефонувати

економіст 900 режим роботи з 9-13 год.

економіст з 
матеріально-
технічного забезпе-
чення

1500 відповідальність, порядність

експедитор 970 Індивідуальна матеріальна відповідаль-
ність

електрик дільниці 1500 Наявність допуску до 1000 Вольт

електрик цеху 900 попередньо телефонувати, проектант-
електрик

Електрогазозварник 1500 робота у будівельній галузі

Електрозварник руч-
ного зварювання

2200 без шкідливих звичок

Електрозварник руч-
ного зварювання

1200 відповідальність

Електрозварник руч-
ного зварювання

1500 робота у будівельній галузі

електромеханік з 
ліфтів

1200 попередньо телефонувати, наявність 
посвідчення

електромонтажник з 
освітлення та освіт-
лювальних мереж

1200 світлорежисер (бажанопосвідчення 
електрика)

електрослюсар буді-
вельний

1500 відповідальне ставлення до роботи

енергетик 2500 Наявність 5 групи допуску

завідувач залу 1275 завідувач торгового залу

завідувач кафедри 992 Комунікабельність,.кваліфікованість.
попередньо телефонувати

закрійник 888 Індивідуальний пошив одягу

закрійник 1000 на співбесіду звертатись з 9.00 до 12.00

інженер 1100 Сантехнік-проектувальник

інженер з якості 1300 інженер з якості, досвід роботи на 
виробництві,відповідальність

інженер-конструктор 
(електротехніка)

1300 електротехніка

інженер-програміст 1200 Знання програм PHP, Perl

інженер-програміст 2500 знання програми 
1С(версія8),відповідальність

інженер-технолог 1300 відповідальність, порядність

інженер-технолог 
(хімічні технології)

1200 хімічні технології

касир (на підпри-
ємстві, в установі, 
організації)

1030 касир-операціоніст магазину “Фуршет”, 
відповідальність, порядність

касир торговельного 
залу

888 Відповідальність.

касир торговельного 
залу

1200 робота в гіпермаркеті “ТАМ-
ТАМ”,відповідальність

Квіткар 1000 виготовлення вінків, корзин із хвої та 
штучних квітів

керуючий магазином 888 Відповідальність.

коваль ручного 
кування

2000 Попередньо телефонувати

комірник 895 знання складського обліку

Кондуктор громад-
ського транспорту

1170 можна направляти із числа квотної 
категорії

кухар 1000 Відповідальне ставлення до роботи

кухар 910 Робота в кафе

листоноша 900 матеріальна відповідальність, доставка 
пенсій,пошти,товарів народного спо-
живання

лікар загальної 
практики-сімейний 
лікар

1400 Кваліфікованість.компетентність.

лікар загальної 
практики-сімейний 
лікар

1400 Кваліфікованість.компетентність.

лікар загальної 
практики-сімейний 
лікар

1150 Кваліфікованість.попередньо телефо-
нувати.

лікар загальної 
практики-сімейний 
лікар

1074 Наявність сертифіката спеціаліста.

лікар загальної 
практики-сімейний 
лікар

1360 наявність сертифіката спеціаліста.

лікар-інфекціоніст 1328 Наявність сертифіката 
спеціаліста,заброньовано для випускни-
ка ВУЗУ.

лікар-лаборант 1155 Наявність сертифіката.

лікар-отоларинголог 1237 наявність сертифіката спеціаліста.

лікар-педіатр 1150 Комунікабельність,кваліфікованість.
попередньо телефонувати

майстер 1000 бажано досвід на деревообробному 
виробництві

майстер з експлуата-
ції та ремонту машин 
тамеханізмів

1640 обслуговуання обладнання по виробни-
цтву картону та руберойду

майстер з ремонту 
приладів та апара-
тури

2000 майстри з ремонту аудіо, відео, 
телеапаратури, заробітна пла-
та орієнтована(залежить від 
виробітку),можливе стажування

Маляр 2000 Маляр по дереву та металу

манікюрниця 888 робота в перукарні (нарощування нігтів, 
манікюр,педікюр)

масажист 888 режим роботи згідно з роботою салону 
краси,бажання навчатися

машиніст автовишки 
та автогідропідіймача

900 Комунікабельність.попередньо теле-
фонувати.

машиніст автовишки 
та автогідропідіймача

1000 наявність посвідчення машиніста, на 
співбесіду звертатись у офіс р-н Вишків

машиніст екскаватора 900 без шкідливих звичок

машиніст екскаватора 1000 Комунікабельність.попередньо теле-
фонувати.

Машиніст крана авто-
мобільного

1100 Можливе стажування ,з подальшим 
працевлаштуванням по дотації.

Машиніст крана авто-
мобільного

2500 Наявність відповідного посвідчення

машиніст-кранівник 1200 робота на гусиничному крані,без шкід-
ливих звичок

Менеджер (упра-
витель) в оптовій 
торговлі

3000 досвід роботи в торгівлі, бажано на-
явність автомобіля

менеджер (управи-
тель) з постачання

1600 менеджер з постачання магазину, про-
довольчі товари

Менеджер (управи-
тель) з реклами

1500 комунікабельність

Менеджер (управи-
тель) з реклами

1500 Комунікабельність. обов’язковий досвід 
роботи у сферах реклами.торгівлі. по-
передньо телефонувати

Менеджер (управи-
тель) з реклами

1400 Направляти комунікабельних молодих 
жінок,вміння спілкуватися з людьми. 
Співбесіда щодняз16-до18 години.

монтажник 1000 відповідальність

монтажник 1200 монтаж дверей, відповідальність

монтажник зовнішніх 
трубопроводів

1500 проведення водовідводів та водопідво-
дів (робота з трубами ПВХ,поліетелен. 
поліпропілен), сезонна робота

монтажник зовнішніх 
трубопроводів

1500 проведення водовідводів та водопідво-
дів (робота з трубами ПВХ,поліетелен. 
поліпропілен), сезонна робота

монтажник 
санітарно-технічних 
систем і устаткування

2000 Попередньо телефонувати

муляр 1200 відповідальність

муляр 2500 Робота на висоті

начальник бюро 
організації праці та 
заробітної плати цеху

2200 бюро заробітної плати, тарифікації і об-
ліку робочого часу

начальник виробни-
чого відділу

3003 досвід роботи на комбікормових за-
водах європейського зразка

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

начальник відділення 
зв’язку

1260 можливе навчання в місячний термін, 
робота в с.Баїв

Начальник лабора-
торії

1300 заводська лабораторія

Начальник цеху 1000 бажано досвід на деревообробному 
виробництві

начальник юридично-
го відділу

1070 вміння працювати на ПК, відповідаль-
ність, самоорганізованість

оператор верстатів 
з програмним керу-
ванням

1450 читання креслень

Potrzebujesz pomocy prawnej
na terenie Polski, Niemiec...!?

Adwokaci i radcy prawni są pod twoją
ręką na Ukrainie.Dzwoń ! 

Służymy pomocą
Kancelaria Prawna

Król i Partnerzy
Spółka Partnerska

Adwokatów Prawnych

Infolinia: 0 801 00 33 45
www. kancelaria-krol.pl

Punkt informacyjny:
+ 38 067 730 61 84
+ 38 63 794 70 09
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Славетна Конча-Заспа

Вже кілька років поспіль випадає нагода побувати неподалік Києва 
на відомих чи не кожному українцеві землях Кончі-Заспи. Територія 
Конча-Заспи, Кончі-Озерної віддавна славилася своєю неповторною 
природою, силою-силенною риби у ставках-заплавах Дніпра, багат-
ством різноманітних тварин та птахів, дивовижним рослинним світом.

Унікальна природа за царської Росії ціну-
валася більше, аніж при радянській та неза-
лежній Україні. Недаремно ще за царської Ро-
сії цю місцевість було проголошено першим 
природним заповідником, а до цього монахи 
Введенського і Видубицького монастирів тут 
заготовляли лікувальні трави для прочан, що 
йшли до Києва і шукали зцілення не лише для 
душі, а й тіла.

У далекому 1921 році урочище «Конча-
Заспа» стало Державним рибним заповідни-
ком, оскільки тут особливо сприятливе серед-
овище для нересту риби.

Недаремно у час перенесення столиці Украї-
ни із Харкова до Києва тодішні партійні чинов-
ники особливо вподобали це райське місце для 
службових дач. Заповідник, рибне господарство 
були ліквідовані, а на їх місці виросли кам’яні 
склепіння для мирських утіх радянської еліти. 
З часом тут почали надавати дачні ділянки не 
лише для чиновників, а й для видатних худож-

ників, скульпторів, письменників. Тут полюбля-
ли проводити свій вільний час Андрій Головко, 
Микола Бажан. Купався у цілющій воді Олесь 
Гончар, ще зовсім недавно ловив рибу Юрій 
Мушкетик, прогулюється зі своїм вірним това-
ришем, вівчаркою Рексом, Іван Драч. 

Із приходом незалежності на землі Кончі-
Заспи, Кончі-Озерної прийшли ринкові відно-
сини та аморальні закони захоплення унікальної 
лісової, ставкової землі для палаців олігархів, 
політиків, чиновників. Спочатку було вирубано 
унікальні насадження вздовж траси Київ – Ко-
зин. Далі земля закінчилася, а жити в чудовій 
природі біля самого Києва хочеться багатьом. 

Замість сірих чапель тут «гніздяться» олігархи 
та політики. У 2006 році підприємливі товсто-
суми примудрилися заграбастати навіть болота, 
ставки, озера, що входять до екосистеми Дніпра. 
Завдяки цим водоймам Київ уникав підтоплень 
кожної надміру вологої весни. Зайва вода не вихо-
дила із берегів Дніпра, а природним шляхом ішла 
до колись повноводної річечки Кончі, а звідти на-
повнювала ставки, озера, заплави. Нині цього не 
буде. Практично весь природний водний простір 
разом із кількасотлітніми дубами, соковитим вер-
болозом, унікальними травами і квітами, хатками 
бобрів, видр був похований під кількаметровим 
шаром піску, який величезними трубами під тис-
ком діставали із дна Дніпра, засипаючи багатющу 
природу Кончі. Вжахнувся, коли побачив три роки 
тому на місці гектарів нетронутих боліт, ставків, 
очеретяних карт справжнісіньку Сахару. Скільки 
око сягало – навколо піски. І це за якийсь десяток 
кілометрів від столиці. Могильник для приро-
ди, рай для олігархічно-політичної еліти. На цих 

пісках будівельна фірма 
збудувала десяток різних 
показових кількаповерхо-
вих «будиночків» і тепер 
пропонує потенційним 
покупцям вибрати палац 
до смаку, облюбувати міс-
це для нього, а фірма все 
зробить «під ключ» у най-
коротші терміни. 

Місцеві письменни-
ки, природоохоронці 
намагалися боротися із 
таким хаосом. Відкри-
ті листи до президента, 
прем’єра, чиновників 
усіх рівнів рад і мініс-
терств не дали позитив-
ного результату. Навіть 
Генеральна прокурату-
ра не знайшла власни-
ка усього цього колись 
природного багатства. 
Очевидно, ім’я занадто 
відоме, щоб озвучувати 
для звичайних людей.

Єдиною перервою, 
щоб перепочити приро-
ді стала всесвітня еко-
номічна криза. За остан-
ні два роки небагато 
охочих знайшлося аби 
придбати у Кончі новий 
будинок. Щоправда, за 
останні місяці тут зно-
ву зачастили землеміри, 
котрі рахують і ділять 
штучну сахару на сотки 
наділів для товстосумів. 
За ними знову прийдуть 
будівельники. 

Поодинока сіра чапля пролітає над залишка-
ми всихаючих дубів та очерету і жалісливо ви-
крикує прощальні слова прикиївським, колись 
багатим на зелень, землям. Можливо, наступно-
го року доведеться гніздитися в іншому місці. 
У суголос чаплі з-під верболозу бобер висунув 
свою тосту голову і, немов свариться із пере-
хожими. Певно, хоче, щоб його слова передали 
найвищим посадовцям: «Рятуйте від черствих і 
ницих людців. Ми помираємо!». Щоправда його 
голос навряд чи коли-небудь буде почутим.

Віктор Яручик

Sławna Koncza-Zaspa

Już kilka lat z rzędu mam możliwość bywać w okolicach Kijowa, 
na terenach znanych chyba każdemu Ukraińcowi, terenach Kon-
cza-Zaspy. Okolice te od dawna słyną ze swej niepowtarzalnej 
przyrody, z obfitych w ryby stawów i rozlewisk Dniepru, z boga-
ctwa rozmaitych zwierząt i ptaków, z osobliwego świata roślin.

Za czasów carskiej Rosji unikalna przyroda 
była bardziej ceniona niż za władzy radzieckiej, 
czy w niezależnej Ukrainie. Nie bez powodu, jesz-
cze za carskiej Rosji, to miejsce nazwano pierw-
szym rezerwatem przyrody. Poza tym, zakonnicy 
z klasztorów Wwedeńskiego і Wydubickiego za-
opatrywali się tu w lecznicze zioła dla pielgrzy-
mów, którzy podążali do Kijowa w poszukiwaniu 
uzdrowienia duszy i ciała. 

W 1921 roku uroczysko «Koncza-Zaspa» stało 
się Narodowym Rezerwatem Rybnym, ponieważ 
w tym miejscu panowały wyjątkowo sprzyjające 
warunki dla ich rozmnażania. 

Kiedy przeniesiono stolicę Ukrainy z Charko-
wa do Kijowa, ówcześni działacze partyjni upo-
dobali sobie to rajskie miejsce dla służbowych 
dacz. Rezerwat, rybne gospodarstwo, zostały zli-
kwidowane, a w ich miejscu wyrosły kamienne 
sklepienia dla świeckich uciech radzieckiej elity. 
Z czasem, zaczęto wydzielać tu działki letnisko-
we nie tylko urzędnikom, ale także wybitnym 
malarzom, rzeźbiarzom 
i pisarzom. Swój wolny 
czas uwielbiał spędzać tu 
Andrij Hołowko i Myko-
ła Bażan. W leczniczych 
wodach kąpał się Oleś 
Honczar. Całkiem nie-
dawno łowił ryby Jurij 
Muszketyk, a Iwan Dracz 
spaceruje ze swoim wier-
nym towarzyszem, ow-
czarkiem Reksem. 

Wraz z niezależnością 
pojawiły się nowe stosunki 
rynkowe i amoralne prawa, 
które umożliwiły zagarnię-
cie tych terenów pod budo-
wę pałaców dla oligarchów, 
polityków, czy urzędników. 
Na początku wycięto uni-
kalną roślinność wzdłuż 
trasy Kijów – Kozin. Póź-
niej grunty skończyły się, a 
mieszkać wśród wspaniałej 
przyrody, blisko samego 
Kijowa nadal chciałoby 
wielu. 

Zamiast czapli siwej, 
gnieżdżą się tu oligarcho-
wie i politycy. W 2006 roku 
przedsiębiorczy bogacze 
postanowili zawłaszczyć 
nawet bagna, stawy i je-
ziora, które wchodzą do 
ekosystemu Dniepru. 
Dzięki tym zbiornikom 
wodnym, Kijów unikał 
podtopień podczas każdej 
nadmiernie mokrej wios-
ny. Zbędna woda nie wy-
chodziła z brzegów Dniepru, zatapiając stolicę, ale 
naturalną drogą wpływała do kiedyś pełnowodnej 
rzeczki Konczy, a stamtąd napełniała stawy, jeziora 
i rozlewiska. Teraz tak nie będzie. Praktycznie cały 
naturalny obszar wodny razem z wiekowymi dęba-
mi, soczystymi łegami wierzbowymi, unikalnymi 
trawami i kwiatami, chatkami bobrów i wydr zo-
stał zasypany kilkumetrową warstwą piasku, który 
ogromnymi rurami pod ciśnieniem wydobywano 
z dna Dniepru, zasypując niezwykle bogatą przyro-
dę Konczy. Przeraziłem się, kiedy trzy lata temu w 
miejscu hektarów gęstych bagien, stawów, sitowia 
zobaczyłem najprawdziwszą Saharę. Gdzie okiem 
sięgnąć - wszędzie piasek. I to około 10 km od sto-

licy. Cmentarzysko przyrody, raj dla oligarchiczno
-politycznej elity. Na tym piasku firma budowlana 
wybudowała kilka różnych kilkupiętrowych poka-
zowych «domków» i proponuje potencjalnym na-
bywcom wybrać pałac według gustu, upatrzyć dla 
niego miejsce, a firma zrobi wszystko «pod klucz» w 
jak najkrótszym czasie. 

Miejscowi pisarze i obrońcy przyrody starali 
się walczyć z tym chaosem. Listy otwarte do pre-
zydenta, premiera, wszystkich możliwych rad i 
ministerstw nie przyniosły pozytywnego rezultatu. 
Nawet Prokuratura Generalna nie znalazła właści-
ciela tego, niegdyś, bogactwa naturalnego. Oczywi-
ście jest to zbyt znane nazwisko, żeby je wymieniać. 

Jedynym okresem odpoczynku dla przyrody 
stał się światowy kryzys ekonomiczny. W ciągu 
ostatnich dwóch lat nie znalazło się wielu chęt-
nych do postawienia nowego budynku na Kon-
czy. Wprawdzie w ciągu ostatnich kilku miesięcy 
znów pojawili się geodeci, którzy liczą i dzielą 
sztuczną pustynię na setki działek dla bogaczy. A 

po nich znów przyjdą budowniczy. 
Pojedyncza siwa czapla przelatuje nad pozostałoś-

ciami usychających dębów i sitowia i litościwie wy-
krzykuje pożegnalne słowa niegdyś bogatym w zieleń 
okolicom Kijowa. Być może, w następnym roku trze-
ba będzie budować gniazdo w innym miejscu. Czapli 
wtóruje bóbr, który wychylił spod wierzby głowę i 
niby sprzecza się z przechodniami. Prawdopodobnie 
chce, by jego słowa przekazano najwyższym urzędni-
kom: «Ratujcie przed bezdusznymi i niecnymi ludź-
mi. Umieramy!». Najprawdopodobniej jego wołanie 
nigdy nie zostanie usłyszane.

Wiktor Jaruczyk

Раніше тут розкошувала приро-
да, а нині – олігархи і політики

Kiedyś – zachwycająca przyroda, 
dziś –oligarchowie i politycy


