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Uczestnicy plenerów należą do 
różnych konfesji, różnych naro-
dowości, ale wszystkich ich jed-
noczy Słowo Boże.
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Учасники пленерів нале-
жать до різних конфесій, 
різних національностей, але 
всіх їх єднає Слово Боже.

«Не Польща змушує українців 
їхати на заробітки, а україн-
ська економіка».

Чим на більшу суму будуть 
зроблені покупки в Польщі, 
тим на більший термін буде 
відкрита наступна віза.

Nas zjednoczyła ikona

Нас поєднала ікона

Ніна Пахомюк: 

У Польщу – на закупи
Na zakupy do Polski

Nina Pachomiuk: 

«Nie Polska zmusza Ukraińców 
do wyjazdu na zarobek, 
a ukraińska gospodarka».

«Втрачаються останні мож-
ливості втілити у життя єв-
ропейську мрію українського 
народу».

«Traci się ostatnią szansę na zreali-
zowanie w praktyce europejskiego 
marzenia narodu ukraińskiego».

Польсько-Американський 
Фонд Свободи і Польсько-
Американська Комісія Фулб-
райта  оголошують відкритий 
конкурс на  отримання сти-
пендій ім. Лейна Кіркланда у 
2012/2013 навчальному році.

Im większa będzie kwota zro-
bionych w Polsce zakupów, tym 
dłuższa będzie następna wiza.

 
 

 

Рауль Чілачава: 

Raul Chilachava:

Стипендійна програма
ім. Лейна Кіркланда

Stan wojenny w Polsce.  30. rocznica
Воєнний стан у Польщі.  30-а річниця

13 grudnia minęła 30. rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce.

W tym dniu w 1981 r. o godz. 6 rano 
w polskim radiu i telewizji nadano 
przemówienie Wojciecha Jaruzelskiego. 
Generał poinformował o utworzeniu 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego 
i wprowadzeniu stanu wojennego na te-
renie całego kraju.

Co to znaczy stan wojenny w Polsce? 
Stan wojenny to...
• ok. 70 tys. żołnierzy Wojska Pol-

skiego, 30 tys. funkcjonariuszy MSW, 
którzy wzięli udział we działaniach 
wprowadzania stanu wojennego;

• 1750 czołgów i 1400 pojazdów 
opancerzonych, 500 wozów bojowych 
piechoty, 9000 samochodów na ulicach 
miast;

• 350 funkcjonariuszy milicji i SB, 
550 żołnierzy MSW oraz około 3000 
żołnierzy na wszystkich obiektach radia 
i telewizji;

• czasowe przerwanie łączności tele-
fonicznej – w nocy z 12 na 13 grudnia 
1981 r. zostały wyłączone wszystkie te-
lefony zwykłych obywateli, placówek 
służby zdrowia, w tym pogotowia ra-
tunkowego, straży pożarnej;

• ogólnokrajowa akcja aresztowań 
działaczy opozycyjnych;

• ok. 10 000 osób internowanych w 
ok. 50 ośrodkach internowania na tere-
nie całego kraju;

• cenzura korespondencji i rozmów 
telefonicznych;

• godzina milicyjna na terenie Polski 
(w początkowym okresie od 19.00 do 
6.00, następnie od 22.00 do 6.00, zobo-
wiązywała do maja 1982);

• zamknięte granice państwa i lotni-
ska cywilne;

• zawieszenie działalności organi-
zacji społecznych i związków zawodo-
wych;

• zakaz zwoływania i odbywania 
wszelkiego rodzaju zgromadzeń, po-
chodów i manifestacji;

• czasowe zawieszenie zajęć w szkołach 
i na uczelniach (do 4 stycznia 1982 roku);

• ograniczenie w podróżach po Pol-
sce;

• wstrzymanie wydawania prasy (w 
początkowym okresie ukazywało się 
tylko dwie gazety rządowe – „Trybuna 
Ludu” i „Żołnierz Wolności”, nawet 16 
tytułów partyjnych na terenie całego 
kraju do początku 1982 roku nie ukazy-
wały się);

• prezenterzy TV ubrani w mundu-
ry wojskowe (w dniu ogłoszenia stanu 
wojennego);

• 199 strajkujących zakładów pracy 
w grudniu 1981 r.;

• organizacja podziemnego „drugie-
go obiegu” wydawniczego (według róż-
nych szacunków od 1500 do ok. 3000 
tytułów prasy podziemnej, radio „Soli-
darność”)...

Ci, którzy zadecydowali o wprowa-
dzeniu stanu wojennego nazywają go 
„mniejszym złem”. Ich zdaniem sytua-
cja wewnętrzna w Polsce w 1981 roku 
zmierzała w stronę wybuchu konfl iktu 
społecznego i gospodarczej katastro-
fy. Twierdzą nadal, że niemożliwe było 
skuteczne porozumienie między władzą 
i związkiem zawodowym „Solidarność”. 
Sugerują, że Polsce zagrażała inwazja 
wojsk Układu Warszawskiego i traktu-
ją wprowadzenie stanu wojennego jako 
wymuszony krok, mający na celu rato-
wanie podstawowych struktur państwa 
oraz obrony jego suwerenności. Nato-
miast zdaniem wielu historyków głów-
ną przyczyną takiej decyzji była obrona 
ówczesnej władzy. 

Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 
1982 r., a 22 lipca 1983 r. został znie-
siony, przy czym represyjne praktyki 
i część ustawodawstwa przetrwały do 
1989 r. W lutym 1992 r. Sejm uznał jego 
wprowadzenie za nielegalne. Podział w 
ocenie przyczyn i zasadności stanu wo-
jennego trwa do dzisiaj.

MW

13 грудня минула 30-а річниця запровадження у Польщі 
воєнного стану.

У цей день у 1981 р. о 6.00 ранку 
польське радіо та телебачення тран-
слювали виступ Войцеха Ярузель-
ського. Генерал поінформував про 
утворення Військової ради націо-
нального порятунку і запроваджен-
ня воєнного стану на усій території 
країни.

Що таке воєнний стан у Польщі? 
Воєнний стан – це...
• близько 70 тис. солдатів Поль-

ського Війська, 30 тис. функціонерів 
МВС, які взяли участь у запрова-
дженні воєнного стану;

• 1750 танків і 1400 бронетран-
спортерів, 500 бойових машин піхо-
ти, 9000 автомобілів на вулицях міст;

• 350 функціонерів міліції і Служ-
би безпеки, 550 функціонерів МВС 
та близько 3000 солдатів на всіх 
об'єктах радіо і телебачення;

• тимчасове припинення телефон-
ного зв'язку – уночі з 12 на 13 грудня 
1981 р. були вимкнені всі телефони 
звичайних громадян, закладів охо-
рони здоров'я, у тому числі швидкої 
допомоги,  пожежних команд;

• загальнодержавна акція арештів 
опозиційних діячів;

• близько 10 000 осіб, інтернова-
них у близько 50 осередках інтерну-
вання на території цілої країни;

• цензура кореспонденції і теле-
фонних розмов;

• комендантська година на тери-
торії Польщі (на першому етапі – з 
19.00 до 6.00, потім з 22.00 до 6.00, ді-
яла до травня 1982 року);

• закриті державні кордони та ци-
вільні аеродроми;

• призупинення діяльності гро-
мадських організацій та профспілок;

• заборона скликання і проведен-
ня будь-яких зборів, демонстрацій та 
маніфестацій;

• тимчасове призупинення занять 
у школах і вищих навчальних закла-
дах (до 4 січня 1982 року);

• обмеження пересування по 
Польщі;

• призупинення випуску преси (та 
початковому етапі виходили тільки 
дві урядові газети – «Трибуна Люду» 
і «Солдат Свободи», навіть 16 пар-
тійних видань на території країни до 
початку 1982 року не виходили);

• одягнені у військові мундири 
диктори телебачення (у день оголо-
шення воєнного стану);

• страйк на 199 підприємствах у 
грудні 1981 р.;

• організація підпільного видав-
ничого «другого обігу» (згідно з різ-
ними оцінками від 1500 до близько 
3000 видань підземної преси, радіо 
«Солідарність»)...

Ті, хто прийняв рішення про за-
провадження воєнного стану, нази-
вають його «меншим злом». На їхню 
думку, внутрішня ситуація в Польщі 
у 1981 році загрожувала вибухом сус-
пільного конфлікту та економічної 
катастрофи. Вони твердять, що ре-
зультативне порозуміння між владою 
і профспілкою «Солідарність» було 
неможливим. Намагаються перекона-
ти, що Польщі загрожувало вторгнен-
ня військ Організації варшавського 
договору і трактують запровадження 
воєнного стану як вимушений крок, 
що мав на меті порятунок основних 
структур держави та захист її сувере-
нітету. Натомість, на думку багатьох 
істориків, головною причиною такого 
рішення був захист тодішньої влади. 

Воєнний стан призупинено 31 груд-
ня 1982 р., а 22 липня 1983 р. було від-
мінено, при цьому репресивна прак-
тика і частина законодавства діяли до 
1989 року. У лютому 1992 року Сейм 
визнав запровадження воєнного стану 
нелегальним. Поділ в оцінках причин і 
обґрунтувань потреби запровадження 
воєнного стану триває донині.

ВМ
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1 grudnia we Lwowie wprowadzono tak zwa-
ne shopping-wizy, aby mieszkańcy obwodów 
lwowskiego i iwanofrankowskiego mogli bez 
problemów jeździć do Polski na zakupy. Taka 
innowacja czeka również łucczan, ale dopiero w 
przyszłym roku. O tym podczas konferencji pra-
sowej opowiedział Konsul Generalny Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Łucku Marek Martinek.

Jak powiedział Konsul Generalny, wprowa-
dzenie shopping-wiz we Lwowie doprowadziło 
do wielu nieporozumień, w związku z czym po-
jawia się pytanie – jeżeli jest konsulat w Łucku, to 
dlaczego łucczanie nie posiadają takiego prawa? 
Jednak, jak wyjaśnił pan Marek Martinek, prawo 
decydowania, które miasto jako pierwsze dostanie 
możliwość starania się o takie wizy, miała fi rma 
zewnętrzna, która właśnie tym będzie się zajmo-
wać.

– Wizy na zakupy, które nazywamy shopping-
-wizami – to łucka idea, która najpierw została 
zrealizowana we Lwowie. Sprawa polega na tym, 
że fi rma-pośrednik na terenie naszego okręgu 
konsularnego niestety do tej pory nie otworzyła 
punktu, w którym będą składane wnioski wi-
zowe. Ale ten system już pomyślnie pracuje we 
lwowskim okręgu konsularnym, – opowiedział 
Konsul Generalny.

Idea wprowadzenia wizy „na zakupy” ma na 
celu uproszczenie procedury wydawania wiz 
dla obywateli Ukrainy. Na przykład, żeby dostać 
pierwszą shopping-wizę, trzeba przyjść do biura 
fi rmy-pośrednika z paszportem, zdjęciem i ubez-
pieczeniem. Tam od razu pomogą wypełnić elek-
troniczną ankietę i dokonać wszystkich formal-
ności. Taka usługa będzie kosztowała około 250 
hrywien. Trzeba będzie również zapłacić 35 euro 
za wizę Schengen.

– Obywatel Ukrainy dostanie swoją pierwszą 
shopping-wizę, jeśli zadeklaruje we wniosku 
wizowym, że jedzie do Polski na zakupy. Jest to 
jednorazowa wiza na okres jednego tygodnia. 
Po dokonaniu zakupów w Polsce, żeby dostać 
ponowną wizę trzeba przedstawić rachunek 
Tax-free, na podstawie którego będzie można 
dostać wizę wielokrotną. Na jaki okres? O tym 
będzie decydować konsul, rozpatrując wniosek 
wizowy. Mówiąc prościej, im większa będzie 
kwota zrobionych w Polsce zakupów, tym dłuż-
sza będzie następna wiza – zaznaczył Marek 
Martinek.

Konsul Generalny dodał, że nie ma konkretnej 
minimalnej kwoty zakupów w Polsce. Jednak, je-
żeli Ukrainiec kupi tylko jedną parę skarpetek, to 
rocznej wizy raczej nie dostanie.

– Widzimy, że obywatele Ukrainy kupują w Pol-
sce towary na duże kwoty. Takie osoby oczywiście 
mogą liczyć na wydanie wizy wielokrotnej rocznej. 
Maksymalnie wizy będą wydawane na 90 dni po-
bytu – mówi pan Martinek. 

Konsul Generalny RP w Łucku zapewnia, że 
otwarcie punktów wizowych pozwoli uniknąć fał-
szowania dokumentów i pomoże pozbyć się fałszy-
wych pośredników.

– Wszyscy, którzy składali wnioski wizowe, 
nieraz widzieli osoby, które stoją pod konsula-
tem i proponują swoje usługi. Chcemy to zjawi-
sko zlikwidować. Zdziwiłem się, kiedy zobaczy-
łem ogłoszenie na ogrodzeniu konsulatu, że za 
500 euro można dostać wizę do Polski. Są osoby, 
które takie pieniądze płacą! Moim zdaniem, oby-
watele Ukrainy muszą dostawać wizy uczciwą 
drogą za znacznie mniejsze pieniądze, – zwrócił 
uwagę Marek Martinek. – Do nas często zwraca-
ją się ludzie, którym tacy niesumienni pośred-
nicy obiecali wielokrotne długoterminowe wizy. 
Jak później się okazuje, pośrednik wziął za to 
500-700 euro, ale złożone dokumenty pozwalają 
na wydanie tylko jednorazowej wizy. Po otrzy-
maniu takiej wizy oszukany Ukrainiec przycho-
dzi do nas z pretensją. Okazuje się, że nie dostał 
zaproszenia, a po prostu je kupił. Mamy dodat-
kową pracę, bo musimy tym osobom wytłuma-
czyć, że nie mamy na to wpływu. Więc ze wzglę-
du na to, że jedna trzecia osób korzysta z usług 
nieuczciwych pośredników, otwarcie punktów 
wizowych pozwoli na stworzenie przejrzystego 
procesu wydawania wiz.

Potencjalnych klientów będzie obsługiwać in-
dyjska fi rma, która wygrała przetarg. Ta fi rma de-
cyduje, kiedy i gdzie będą otwarte punkty wydawa-
nia shopping-wiz. Na razie wiadomo, że taki punkt 
zostanie otworzony w końcu lutego w Równem, o 
Łucku na razie dokładnie nie wiadomo, ale będzie 

to już na pewno w przyszłym roku.
Wizy „na zakupy” będą wydawane tylko w 

dwóch okręgach konsularnych, które są obsługi-
wane przez konsulaty we Lwowie i Łucku. Ogra-
niczeń dla otrzymania takiej wizy nie ma. Trze-
ba być tylko obywatelem Ukrainy i mieszkać we 
lwowskim albo w łuckim okręgu konsularnym 
(do łuckiego okręgu należą obwody wołyński i 
rówieński). Czyli mieszkaniec obwodu charkow-
skiego nie będzie miał prawa złożenia w Łucku 
wniosku o wizę kategorii „Kupno rzeczy/towa-
rów”. 

– Oprócz shopping-wiz Ukraińcy będą mieli 
jeszcze jeden sposób, aby pojechać na zakupy do 
Polski – wyjaśnia Konsul Generalny. – Mianowicie, 
na podstawie zaproszenia od sklepów lub hurtow-
ni, które znajdują się w Polsce. Takie wnioski wi-
zowe można będzie składać bezpośrednio w kon-
sulacie.

Shopping-wizę będzie można wykorzystywać 
także w celach turystycznych. Ponieważ, jak po-
wiedział Konsul, ostatnio wzrosło zapotrzebowa-
nie właśnie na turystykę w Polsce.

– W każdym państwie są ludzie bogatsi i bied-
niejsi. Bogaci mogą sobie pozwolić na skorzy-
stanie z usług turystycznej fi rmy. Biedniejsi nie 
mają takiej możliwości, ale chcą podróżować za 
granicą. Shopping-wizа pomoże tej grupie ludzi, 
ponieważ osoba podaje cel wjazdu „zakupy” i na 
pewno tam coś kupi. Zrealizuje także swój cel tu-
rystyczny – zobaczy zabytki, zapozna się z trady-
cjami innego kraju – zaznaczył Marek Martinek.

Z shopping-wizą można pojechać do innych 
krajów Europy. Jednak, jak podkreślają w konsula-
cie, przekraczając granicę, trzeba mieć dokument, 
który potwierdza cel wjazdu do tego kraju.

– Każda wiza Schengen daje prawo do przeby-
wania we wszystkich krajach „strefy Schengen”. 
Ale proszę pamiętać, że taka wiza jest wydawa-
na w 25 krajach. Oczywiście nie komplikuje to 
wjazdu do innych krajów, ale należy być świado-
mym tego, że służby przygraniczne kontrolują 
przejazd przez granicę obywateli, tak zwanych, 
państw trzecich. Jeśli mają Państwo polską shop-
ping-wizę i chcą pojechać do Czech, to muszą 
Państwo pokazać dokument, który potwierdza 
cel wjazdu, na przykład rezerwacja hotelu. W 
innym przypadku pogranicznicy mogą nie prze-
puścić was przez granicę. Niemcowi nie wystar-
czą wyjaśnienia, że chcecie pojechać do Niemiec, 
żeby kupić magnes. Wszędzie są surowe porząd-
ki – podsumował Konsul Generalny RP w Łucku 
Marek Martinek.

На часі

У Польщу – на закупи
У Генеральному консульстві РП
у Луцьку видаватимуть шопінг-візи

Із 1 грудня у Львові започаткували візо-
ве ноу-хау – так звані шопінг-візи, аби жи-
телі Львівської та Івано-Франківської облас-
тей мали можливість безпроблемно їздити у 
Польщу на закупи. Таке нововведення чекає 
і на лучан, однак у наступному році. Про це 
розповів на прес-конференції Генеральний 
консул Республіки Польща у Луцьку Марек 
Мартінек.

За словами Генерального консула, виникло 
багато непорозумінь із впровадженням шопінг-
віз у Львові, мовляв, якщо є консульство у 
Луцьку, то чому лучани не наділені таким пра-
вом. Однак, як пояснив Марек Мартінек, право 
обирати, яке місто першим отримає можливос-
ті оформляти такі візи, мала зовнішня фірма, 
яка і буде цим займатися.

- Візи для покупок, які ми називаємо шопінг-
візами – це луцька ідея, яка спершу реалізува-
лася у Львові. Справа у тому, що фірма-посе-
редник, на жаль, до цього часу ще не відкрила 
пункту прийому візових заяв на території на-
шого консульського округу. Однак ця система 
уже успішно працює у Львівському консуль-
ському окрузі, – розповів Генеральний консул.

Ідея із запровадженням візи «на закупи» 
має на меті спростити процедуру отримання 
віз для громадян України. Так, для того, аби 
отримати першу шопінг-візу, необхідно підійти 
в офіс фірми-посередника з паспортом, фото-
графією і страховкою. Там відразу допоможуть 
оформити електронну анкету та вирішити всі 
формальності. Коштуватиме така послуга для 
українців приблизно 250 гривень. Слід також 
буде сплатити за шенгенську візу 35 євро.

– Першу шопінг-візу громадянин України 
отримає, якщо задекларує у візовій заяві, що 
їде у Польщу за покупками. Це одноразова віза, 
яка дійсна протягом тижня. Після здійснення 
покупок у Польщі, для виготовлення повтор-
ної візи необхідно представити так званий чек 
Tax-free, на основі якого можна буде отримати 
багаторазову візу. На який термін? Це буде ви-
рішувати консул, розглядаючи вашу заяву. Про-
стіше кажучи, чим на більшу суму будуть зро-
блені покупки в Польщі, тим на більший термін 
буде відкрита наступна віза, – зазначив Марек 
Мартінек.

Генеральний консул додав, що немає кон-
кретної мінімальної суми, на яку потрібно ску-
питися у Польщі. Однак, якщо українець при-
дбає лише одну пару шкарпеток, то навряд чи 
йому відкриють річну візу.

– Ми бачимо, що громадяни України купу-
ють у Польщі товар на великі суми. Такі особи, 
звісно, можуть розраховувати на отримання 
річної багаторазової візи. Максимально візи бу-
дуть видаватися до 90 днів перебування, – каже 
пан Мартінек.

Генеральний консул РП у Луцьку запевняє, 
що відкриття візових пунктів дозволить уник-
нути фальшування документів і допоможе по-
збутися фальшивих посередників.

– Усі, хто подає документи на отримання віз, 
неодноразово стикалися з особами, котрі сто-
ять біля консульства і пропонують свої послуги. 

Ми хочемо це явище ліквідувати. Я здивувався, 
коли побачив оголошення біля консульства на 
паркані, що за 500 євро можна отримати візу до 
Польщі. Є особи, котрі такі гроші платять! На 
мою думку, громадяни України повинні чес-
ним шляхом отримувати візи за значно менші 
гроші, – наголосив Марек Мартінек. – До нас 
неодноразово звертаються люди, котрим такі 
недобросовісні посередники пообіцяли бага-
торазові довготермінові візи. Як виявляється 
згодом, посередник взяв за це 500-700 євро, але 
подані документи дають можливість відкрити 
лише одноразову візу. Після отримання такої 
візи обманутий українець приходить до нас із 
претензією. З’ясовується, що це не він отримав 
запрошення, а просто його придбав. Ми має-
мо додаткову роботу, адже мусимо цим особам 
пояснювати, що не маємо на це впливу. Тому 
відкриття візових пунктів дозволить створити 
прозорий процес отримання віз, адже третина 
осіб користуються послугами нечесних посе-
редників.

Обслуговувати потенційних клієнтів буде 
індійська фірма, яка виграла тендер. Саме ця 
фірма вирішує, коли і де будуть відкриті пункти 
по видачі шопінг-віз. Наразі відомо, що такий 
пункт почне роботу у кінці лютого у Рівному, 
про Луцьк поки конкретно не відомо, але це 
буде уже в наступному році.

Шопінг-візи будуть видаватися лише у двох 
консульських округах, які обслуговують кон-
сульства у Львові та Луцьку. Обмежень для 
отримання такої візи немає. Потрібно бути 
лише громадянином України і проживати у 
львівському або у луцькому консульському 
окрузі (до луцького округу належить Волин-
ська і Рівненська області). Тобто житель Хар-
ківщини не матиме права оформити візу кате-
горії «Купівля речей/товарів» у Луцьку. 

– Окрім шопінг-віз, українці матимуть ще 
один варіант поїхати на закупи до Польщі, – 
роз’яснює Генеральний консул. – А саме, на під-
ставі запрошення від магазинів або гуртівень, 
які знаходяться у Польщі. Такі візові заяви мож-
на буде подавати безпосередньо у консульстві.

Шопінг-візу українці також зможуть ви-
користовувати і з туристичною метою. Адже, 
за словами консула, останнім часом зріс попит 
саме на туризм у Польщі.

– У кожній державі є люди багатші і бідніші. 
Багаті можуть собі дозволити скористатися по-
слугами туристичної фірми. Бідніші не мають 
такої можливості, але хочуть подорожувати за 
кордоном. Шопінг-віза допоможе цій категорії 
населення. Адже особа декларує мету в’їзду як 
закупи, і вона там точно щось придбає. А та-
кож зможе реалізувати свою туристичну мету, 
побачити пам’ятки культури, ознайомитися з 
традиціями іншої країни, – зауважив Марек 
Мартінек.

Шопінг-віза не забороняє відвідувати інші 
країни Європи. Однак, застерігають у консуль-
стві, перетинаючи кордон, необхідно мати доку-
мент, який підтверджує мету в’їзду у цю країну.

- Кожна шенгенська віза дає право їзди-
ти по всіх країнах «зони Шенген». Але прошу 
пам’ятати, що таку візу видають у 25-и країнах. 
Звісно, це не ускладнює в’їзду до інших країн, 
але треба усвідомлювати те, що прикордонні 
служби контролюють переміщення через кор-
дон громадян так званих третіх держав. Якщо 
ви маєте польську шопінг-візу і хочете поїхати 
до Чехії, то повинні мати ціль в’їзду – документ, 
який це підтверджує, наприклад бронювання 
місця у готелі. В іншому разі прикордонники 
можуть не пропустити вас через кордон. Нім-
цю мало буде вашого пояснення, що ви хочете 
поїхати у Німеччину купити магніт. Усюди ді-
ють суворі порядки, – підсумував Генеральний 
консул РП у Луцьку Марек Мартінек.

Аня ТЕТ

ДОВІДКА
Станом на 7 грудня 2011 року 
від початку року Генераль-
ним консульством РП у Луць-
ку було видано 108 472 візи. 
З метою ведення бізнесу 
видано 30 579 віз.

Według danych z 7 grudnia 
2011 roku, od początku roku 
Konsulat Generalny RP w Łu-
cku wydał 108 472 wizy. W celu 
prowadzenia biznesu wydano 
30 579 wiz.

Na zakupy do Polski
W Konsulacie Generalnym RP w Łucku 
będą wydawane shopping-wizy

Ania TET

Під час прес-конференції

INFORMACJA
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Вєслав Рудзький: «Ще жоден іноземець не ставив «Камінного господаря»
Wiesław Rudzki: «Dotychczas żaden cudzoziemiec nie przedstawiał «Kamiennego Gospodarza»

У Рівному показали виставу польського режисера «Камінний господар» 
за драмою Лесі Українки. Ідея поставити п’єсу виникла невипадково, 

адже в нинішньому році святкувалося 140-річчя з дня народження поетеси.  
W Równem przedstawiono spektakl polskiego reżysera «Kamienny Gospodarz» 

na podstawie dramatu Lesi Ukrainki. Pomysł, aby zagrać tę sztukę powstał nie 
przez przypadek. W tym roku obchodzono bowiem 140. rocznicę  urodzin poetki. 

Нашій землячці, пись-
менниці Лесі Українці, ми 
завдячуємо тим, що майже 
сто років тому побачив світ 
неперекладний, а оригіналь-
ний текст на вічну тему ко-
хання, зради, жаги до влади 
та жертовності. Реалізувати 
наміри Волинського акаде-
мічного обласного театру 
ляльок допоміг польський 
режисер-постановник Вєслав 
Рудзький, котрий взявся по-
ставити цю складну п’єсу. – 

Пишаюся тим, що саме мене 
запросили стати режисером 
«Камінного господаря», – 
розповідає пан Вєслав. – На-
скільки мені відомо, ще жо-
ден іноземець не ставив цієї 
п’єси. Хоча тема Дон Жуана 
не нова, проте в інтерпретації 
Лесі Українки вона є крини-
цею, вода з якої невичерпна. 

Тема драми хвилює інтелек-
туалів уже близько чотирьох 
століть. Проте ні закоханий у 
себе Дон Жуан, ні «камінний» 
Командор не стали головни-
ми персонажами п’єси. Цен-
тральними героями є жінки. 
Саме вони, як і сотні літ тому, 
будують майбутнє чолові-
ків. Хто ж як не вони платять 
душею за кохання? Хто як 
не вони «стають жертвами 
– властиво, не Дон Жуанів, 
а власної своєї надлюдської 
екзальтації», – писала україн-
ська письменниця. Якщо по-
трудитися й прочитати листи 
Лесі Українки, то переконає-
мося, що сучасне європейське 
бачення польського режи-
сера-постановника Вєслава 
Рудзького гармоніює з розду-
мами авторки п’єси. «Драма 
(знову-таки драма!), – писала 
Леся, – зветься «Камінний 
господар», бо ідея її – перемо-
га камінного, консервативного 
принципу, втіленого у Коман-
дорі, над роздвоєною душею 
гордої, егоїстичної жінки до-
нни Анни, а через неї і над Дон 
Жуаном, «лицарем волі».

– Працювати з українськи-
ми акторами – велика для 
мене приємність, – ділиться 

враженнями режисер, – адже 
не дивлячись на те, що вони 
молоді та не мають великого 
акторського досвіду – вони 
справжні професіонали, з ко-
трими можна втілити всі ре-
жисерські задуми.

Багато десятиліть мало ми-
нути, щоб нарешті ця драма 
скинула закам’янілі пута ми-
нулої ідеології. Щоб урешті 
зажила своїм життям, жит-
тям по-новому, відкриваючи 
нам справжні задуми автор-
ки. Рухомі декорації, вишука-
ні костюми, яким позаздрить 
будь-яка модниця, музика 
та світло зробили спектакль 
живим і цікавим. А несподі-
вані рішення режисера і про-
фесійна гра акторів залишили 
глядачам місце для роздумів. 

– Є переклад драми на 
польську, проте віршована 
мова оригіналу є вартою того, 
щоб саме нею говорили герої 
п’єси. Сподіваюся, – мріє ре-
жисер-постановник Вєслав 
Рудзький, – що виставу «Ка-
мінний господар» побачать ще 
й в інших містах України, і що 
вдасться показати спектакль 
українській діаспорі у Польщі. 

Виступ акторів Волинсько-
го академічного обласного 
театру ляльок у співпраці з 
польським режисером-поста-
новником Вєславом Рудзьким 
став підсумком культурних 
заходів, що організовувало 
впродовж 2011 року Гене-
ральне консульство РП у Рів-
ненській області.

Naszej rodaczce i pisarce, 
zawdzięczamy to, że prawie sto 
lat temu, ukazał się oryginal-
ny tekst  na odwieczny temat 
miłości, zdrady, żądzy władzy 
i ofi arności.Wiesław Rudzki, 
polski reżyser, pomógł w urze-
czywistnieniu planów Wołyń-
skiego Teatru Lalek, realizując 
na deskach teatru w Równem 
sztukę według Łesi Ukrainki.  

– Jestem dumny z tego, że 
właśnie mnie zaproszono, aby 
wyreżyserować  «Kamiennego 
Gospodarza» – mówi pan Wie-
sław. – O ile mi wiadomo, żaden 
cudzoziemiec jeszcze nie przed-
stawiał tej sztuki. Chociaż temat 
Don Juana nie jest nowy, w in-
terpretacji Łesi Ukrainki, jest to 
studnia o niewyczerpanej wodzie. 

Temat dramatu porywa in-
telektualistów już od ponad 
czterech wieków. Jednak ani 
rozmiłowany w sobie Don 
Juan, ani «kamienny» Com-
mander nie stali się głównymi 
bohaterami  sztuki. Głównymi 
postaciami są kobiety. Właś-
nie one, podobnie jak sto lat 
temu, budują przyszłość męż-
czyzn. Kto, jak nie one, płacą 
duszą za miłość? Kto, jak nie 
one, «zostają ofi arami – właś-
ciwie nie Don Juanów, a swej 
własnej nadludzkiej egzalta-
cji» – pisała ukraińska pisarka. 
Jeśli zadamy sobie trud prze-
czytania listów Łesi Ukrainki, 
przekonamy się, że współczes-
na wizja europejska polskiego 
reżysera Wiesława Rudzkiego 
koresponduje z myślami au-
torki sztuki. «Dramat (a jed-
nak znowu dramat!) – pisała 

Łesia – został zatytułowany 
«Kamienny Gospodarz», bo 
jego pomysł to jest zwycięstwo 
kamiennej, konserwatywnej 
zasady zawartej w Comman-
derze nad rozwidloną duszą 
egoistycznej kobiety donny 
Anny, a za jej pośrednictwem 
również nad Don Juanem, «ry-
cerzem wolności».

– Praca z ukraińskimi akto-
rami sprawia mi wielką przy-
jemność – dzieli się wrażeniami 
reżyser –  mimo iż są młodzi i 
nie mają dużego doświadczenia 
aktorskiego, to prawdziwi fa-
chowcy, z którymi da się urze-
czywistnić wszystkie intencje 
reżyserskie.

Dziesiątki lat musiały minąć, 
żeby w końcu ten dramat zrzu-
cił więzi skamieniałości ostat-
nich ideologii, został wskrze-
szony i uzyskał nowe życie, 
odkrywając przed nami praw-
dziwe intencje autorki. Poru-
szające się dekoracje, wspaniałe 
kostiumy, których pozazdrościć 
może każda kobieta z pokazu 
mody, muzyka i światło, uczy-
niły sztukę żywą i ciekawą. A 
niespodziewane rozwiązania 
reżysera i zawodowa gra akto-
rów stworzyły widzom okazję 
do refl eksji. 

– Istnieje tłumaczenie dra-
matu w języku polskim, jed-
nak język poetycki oryginału 
jest warty tego, aby właśnie 
w nim mówili bohaterowie 
sztuki. Mam nadzieję – marzy 
reżyser Wiesław Rudzki – że 
przedstawienie «Kamiennego 
Gospodarza» ukaże się rów-
nież w innych miastach Ukra-

iny, a także uda się pokazać 
sztukę diasporze ukraińskiej w 
Polsce. 

Gra aktorów Wołyńskiego 
Obwodowego Teatru Lalek we 
współpracy z polskim reżyse-
rem Wiesławem Rudzkim, stała 
się podsumowaniem wydarzeń 
kulturalnych zorganizowanych 
w 2011 roku przez Konsulat 
Generalny RP w obwodzie ró-
wieńskim.

Тетяна КІЯК, м.РівнеTetiana KIJAK, m. Równe

Дні польської культури у Луцьку 
під патронатом Чеслава Мілоша

Dni Kultury Polskiej w Łucku pod 
patronatem Czesława Miłosza

25-27 листопада 2011 р. у Луцьку пройшли Дні польської культури, організовані 
Товариством польської культури ім. Т.Костюшка. Вони співпали із символічним 
завершенням Року Чеслава Мілоша, встановленим Сеймом Республіки Польща. 

 W dniach 25-27 listopada odbyły się w Łucku Dni Kultury Polskiej, zorganizowane przez 
Towarzystwo Kultury Polskiej im. T. Kościuszki. Zbiegły się one z symbolicznym zakoń-
czeniem Roku Czesława Miłosza, ustanowionego przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Інавгурація Днів польської культури від-
булася у луцькій гімназії № 4 ім. Модеста Ле-
вицького.

На урочистості прибули: Генеральний 
консул РП у Луцьку Марек Мартінек, консул 
Кароліна Голубєвська, директор гімназії №4 
Олександр Мишковець, голова Товариства 
польської культури ім. Тадеуша Костюшка 
Ніна Поремська, методист управління освіти 
Луцької міськради Оксана Чухнова, представ-
ник Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти Лілія Бондарук, учителі та 
учні Волинської області.

Зустріч із поезією Чеслава Мілоша прове-
ла голова Волинського об’єднання вчителів 
польської мови в Україні Світлана Зінчук. 
Твори поета презентували тридцять п’ять мо-
лодих артистів. Учасники дуже добре впора-
лися із відтворенням непростої поезії Міло-
ша. Усі учні отримали пам’ятні дипломи.

Подальше відзначення Днів польської 
культури відбулося у Волинській обласній 
універсальній науковій бібліотеці ім. Олени 
Пчілки. Доповідь «Ким був Чеслав Мілош?», у 
якій ішлося про життя та творчість видатно-
го польського поета ХХ століття, виголосила 
Ядвіга Демчук. 

Згодом студенти Інституту Польщі ВНУ ім. 
Лесі Українки під керівництвом режисера Га-
лини Кажан представили артистичну компо-
зицію творів нобелівського лауреата, причо-
му вона супроводжувалася мультимедійною 
презентацією кадрів із його життя. 

Черговим кроком відзначення Днів поль-
ської культури була «Виставка-презентація 
прикордонних регіонів Польщі» у Лялько-
вому театрі. Глядачі мали прекрасну нагоду 
побачити цикл унікальних фотографій, які 
демонстрували місто Хелм від 1910 року до 

наших днів, тобто протягом усього століття. У 
холі театру були також представлені фотогра-
фії із життя Чеслава Мілоша, котрий лишив 
світові цінний літературний заповіт. Таку сво-
єрідну подорож у часі та просторі підготувало 
Товариство «Польська Спільнота» із Хелма 
під керівництвом Марека Ярошика. 

27 листопада у Ляльковому театрі відбувся 
фінал Днів польської культури – 2011. Гала-
концерт зібрав численну аудиторію. Концерт 
розпочали «Волинські соловейки» під прово-
дом Антоніни та Петра Мілогродських. Слова 
першої пісні «…серед гір загублені, розсипа-
ні по світі, мешкають поляки, мешкають їхні 
діти…» зворушили відвідувачів свята.

Святкову атмосферу своїми виступами 
створили: Діана Горбунова, хор «Волинські 
Пані», хор «Волинь» під проводом Валентини 
Гаврилюк, Лєра Опалко, Марія Швайц, квінтет 
Світлани Яблонської та пісенно-танцюваль-
ний гурт із Грубешівщини під керівництвом 
Ґражини Темпоровіч. Артисти із Польщі 
представили багату та цікаву програму. Пісні, 
регіональні танці, прекрасні костюми та чудо-
ва виконавча майстерність – стали справжнім 
духовним святом. Хори, солісти і гурти пода-
рували глядачам прекрасні музичні пережи-
вання, які залишаться у їхній пам’яті надовго. 

Варто подякувати усім гостям за те, що 
були присутні разом із Товариством польської 
культури ім. Т.Костюшка у ці дні, а також усім 
організаторам, котрі вклали чимало праці, 
щоб створити можливість перебування у колі 
польської поезії та пісні – польській культурі. 
Особлива подяка належить Товариству «Поль-
ська Спільнота» (Хелмське відділення) за ду-
ховну та фінансову підтримку такої цінної іні-
ціативи, що популяризує Польщу на Волині. 

Inauguracja Dni Kultury Polskiej odbyła się 
w Łuckim Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewi-
ckiego.

Na uroczystość przybyli: Konsul Generalny 
RP w Łucku – Marek Martinek, Konsul – Ka-
rolina Gołubiewska, Dyrektor Gimnazjum nr4 
– Aleksander Myszkowec, Prezes Towarzystwa 
Kultury Polskiej im. T. Kościuszki – Nina Porem-
ska, metodyk Wydziału Oświaty Rady Miejskiej 
Łucka – Oksana Czuchnowa, przedstawicielka 
Wołyńskiego Instytutu Podyplomowej Oświaty 
Pedagogicznej – Lilia Bondaruk, nauczyciele i 
uczniowie z obwodu wołyńskiego.

Spotkanie z poezją Czesława Miłosza po-
prowadziła Prezes Wołyńskiego Zjednoczenia 
Nauczycieli Polskich na Ukrainie, pani Swie-
tłana Zinczuk. Utwory poety zaprezentowało 
trzydziestu pięciu młodych artystów. Uczestnicy 
bardzo dobrze poradzili sobie z recytacją trudnej 
poezji Miłosza. Wszyscy uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.

Dalsze obchody Dni Kultury Polskiej miały 
miejsce w Wołyńskiej Bibliotece Obwodowej 
im. Oleny Pcziłki. Referat „Kim był Czesław 
Miłosz?”, w którym przypomniano życie i twór-
czość najwybitniejszego poety polskiego XX 
wieku, wygłosiła Jadwiga Demczuk.

Następnie studenci z Instytutu Polskiego 
Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki, 
pod kierunkiem animatorki pani Haliny Każan, 
przedstawili kompozycję artystyczną utworów 
noblisty, której towarzyszyła prezentacja multi-
medialna z jego życia.

Kolejnym punktem obchodów Dni Kultury 
Polskiej była „Wystawa-promocja przygranicz-
nych regionów Polski” w Teatrze Lalek. Ogląda-
jący mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć cykl 
unikatowych zdjęć, które pokazywały miasto 
Chełm od 1910 roku, do dnia dzisiejszego – to 

jest na przestrzeni całego wieku. W holu teatru 
znalazły się również fotografi e z życia Czesława 
Miłosza, który zostawił światu cenny testament 
literacki. Tę swoistą podróż w czasie i przestrzeni 
przygotowało Stowarzyszenie „Wspólnota Pol-
ska” z Chełma pod kierunkiem Marka Jaroszka.

27 listopada w Teatrze Lalek odbył się fi nał 
Dni Kultury Polskiej 2011. Koncert galowy zgro-
madził liczną publiczność. Koncert rozpoczęły 
„ Wołyńskie Słowiki” pod dyrekcją Antoniny i 
Piotra Miłogrodzkich. Słowa pierwszej piosen-
ki „… wśród gór zagubieni, rozsiani po świecie, 
mieszkają Polacy, mieszkają ich dzieci…”były 
gwarantem wielkich wzruszeń na widowni.

Galę uświetniły swoimi występami: Diana 
Gorbunowa, Chór „Wołyńskie Panie”, Chór „Wo-
łyń” pod dyrekcją Walentyny Gawryluk, Lera 
Opałko, Maria Szwajc, Kwintet Świetłany Jabłoń-
skiej oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubie-
szowskiej pod kierunkiem Grażyny Temporo-
wicz. Artyści z Polski pokazali bogaty i atrakcyjny 
program. Piosenki, tańce regionalne i przepiękne 
kostiumy oraz znakomite wykonawstwo- to była 
prawdziwa uczta duchowa. Chóry, soliści i ze-
społy zafundowały widzom wspaniałe muzyczne 
przeżycia, które na długo zostaną w ich pamięci.

Należą się gratulacje i podziękowania wszyst-
kim gościom za to, że byli obecni razem z To-
warzystwem Kultury Polskiej im. T. Kościuszki 
w tych dniach i tym wszystkim anonimowym 
organizatorom, którzy włożyli wiele pracy, aby 
stworzyć możliwość przebywania w kręgu pol-
skiej poezji i piosenki – w kręgu polskiej kultury. 
Szczególne podziękowania należą się Stowarzy-
szeniu „Wspólnota Polska” oddział w Chełmie za 
duchowe i fi nansowe wsparcie tej cennej inicja-
tywy promującej Polskę na Wołyniu.

Ядвіга ДЕМЧУКJadwiga DEMCZUK
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Ніна Пахомюк:
“Не Польща змушує українців їхати 
на заробітки, а українська економіка”

Nina Pachomiuk: 
„Nie Polska zmusza Ukraińców do wyjazdu 
na zarobek, a ukraińska gospodarka”

За статистикою українці дуже часто потрапляють до рук ра-
боторговців у Польщі, яка знаходиться на другому місці по 
експлуатації наших громадян, поступаючись тільки Росії, 
третьою є Чехія. Кожна третя повія в Ізраїлі – це українка, яка 
потрапила на чужину транзитом через Росію. Однак, кажуть 
спеціалісти, виною цьому є не звабливі пропозиції роботи, а 
нестабільна українська економіка.

У 2008 році українці все рідше почали шу-
кати кращої долі і роботи за кордоном. Зда-
валося, що на батьківщині усе стабілізувало-
ся, люди почали брати кредити, розпочинати 
власні справи… Та через фінансову кризу у 
світі розквітають масові процеси робочої 
еміграції. Українці ринули до Польщі, через 
близьке сусідство, поляки – у Німеччину, а 
німці – у Францію. Фахівці такий процес на-
зивають глобалізацією суспільства.

 Ніна Пахомюк, керівник ГО «Волинські 
перспективи», що представляє Міжнарод-
ну організацію з міграції у Волинській об-
ласті, каже, що торгівля людьми з 2009 року 
знову набрала великих обертів.

- Ніно Володимирівно, ваша громадська 
організація вже 9 років займається проти-
дією торгівлі людьми на Волині. Яка нині 
ситуація з цією проблемою?

- Процес торгівлі людьми відбувається 
хвилями. Якщо до 2008 року ця хвиля спада-
ла і люди більше зупинялися на такому варі-
анті, аби розпочати бізнес в Україні, знайти 
стабільну роботу, то фінансова криза все це 
зламала, і українці знову були змушені ви-
їжджати. Коли людина впевнена, що за кор-
доном заробить багато грошей, то навіть не 
допускає думок, наприклад, що може стати 
жертвою шахрайства, або може раптом за-
хворіти, або як може повернутися додому, 
коли у чужій країні є нелегалом. Це як «син-
дром водія» – ти щодня бачиш аварії на доро-
зі, але навіть не допускаєш, що подібне може 
статися із тобою. Аналогічно людина думає, 
коли їде працювати за кордон. Нині ситуація 
не дуже втішна. Адже за останні роки процес 
торгівлі людьми набув значного прогресу: 
правоохоронці набувають усе більшого до-
свіду у розкритті таких справ, але водночас 
работорговець удосконалює свої можливості 

у вербуванні людини, яка працює 
за безцінь, а на ній заробляють чи-
мало грошей.

- Чим українців так приваблю-
ють закордонні заробітки?

- Справа у тому, що не лише українці виїж-
джають за кордон. Якщо ми їдемо до Польщі, 
то поляки – до Німеччини. Міграційні про-
цеси є невідворотними у нашому сучасному 
світі. У кожній країні хтось повинен викону-
вати чорнову роботу і це, зазвичай, роблять 
іноземці. Але якщо за цю чорнову роботу в 
Польщі платять 200-300 доларів у місяць, то 
у Німеччині – 800-1000 євро. Тому полякам 
у себе вдома працювати невигідно, а укра-
їнців влаштовують такі зарплати, бо у себе 
вони заробляють 100 доларів за ту ж роботу. 
В Україну приїжджають китайці, палестинці, 
котрі працюють за 100 доларів, або навіть за 
саму їжу.

- Чи багато українців потрапляє до рук 
закордонних работорговців?

- Від торгівлі людьми потерпає 3-5 % 
українців, котрі виїжджають на роботу за 
кордон. Однак 50-70 % страждають від еле-
ментарного шахрайства, що теж негативно 
відбивається на психологічному стані лю-
дини. Кожен заробітчанин, котрий починав 
працювати за кордоном, на перших порах 
мусив себе переламати – звикнути, що над 
ним є господар, який пальцем показує, що 
і як робити, що його обзивають, що він не-
доїдає, недосипає, працює понаднормово, у 
нього можуть забрати паспорт, начебто для 
реєстрації, а насправді, аби не втік. Подібне 
триває до тих пір, доки накопичиться пев-
ний фінансовий капітал, коли людина зможе 
бути незалежною за кордоном і вибрати собі 
роботу.

Запитайте будь-яку жінку чи чоловіка, 
котрі були на заробітках будь-де, про по-
чатковий період перебування за кордоном. 
Люди вам не розкажуть, тому що це був 
найважчий період їхнього життя. Це згодом 
вони пристосовуються і починають працю-
вати.

- Що робити тим 5 % українським заро-
бітчанам, котрі потрапляють у рабство?

- Потрапити до рук работорговців може 
кожна людина, від цього ніхто не застрахо-
ваний, просто треба знати як діяти у тій чи 
іншій ситуації. Якщо загрожує небезпека, то 
потрібно, в першу чергу, думати про те, як 
зберегти своє життя. Якщо забрали паспорт, 
то треба мати кілька його копій. Ще краще, 
я завжди раджу, засканувати паспорт і віді-
слати на кілька електронних скриньок. Якщо 
раптом потрапили у небезпеку, то можна від-
творити копії документів, звернутися у по-
сольство чи до правоохоронців, які зможуть 
допомогти. Наскільки я знаю, у Польщі люди 
найчастіше звертаються до священиків, ко-
трі їм допомагають.

Найкраще перед поїздкою проконсуль-
туватися з фахівцями. Як кажуть, поін-
формований – значить озброєний. Наша 
громадська організація безкоштовно кон-
сультує потенційних заробітчан. Ми може-
мо перевірити, куди людина їде, розшукати 
найближчі адреси консульства або посоль-
ства, адреси громадських організацій, які 
зможуть допомогти. До того ж, за кордо-
ном дуже розвинена мережа притулків для 
людей, котрі потрапили до рук работоргов-
ців. 

- Як не потрапити до рук работорговців?
- У першу чергу, слід перед поїздкою до-

бре вивчити з юристом трудовий договір, 
дізнатися, де може бути «підводне каміння». 
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Według statystyk Ukraińcy bardzo często trafi ają w ręce handla-
rzy niewolnikami w Polsce, która znajduje się na drugim miejscu 
ze względu na eksploatacje naszych obywateli, ustępując tylko 
Rosji, trzecie miejsce zajmują Czechy. Co trzecia prostytutka w 
Izraelu – to Ukrainka, która trafi ła na obczyznę tranzytem przez 
Rosję. Jednak, jak mówią specjaliści, winne temu są nie atrakcyj-
ne propozycje pracy, a niestabilna ukraińska gospodarka. 

W 2008 roku Ukraińcy zaczęli coraz rza-
dziej szukać lepszego losu i pracy za granicą. 
Wydawało się, że w ojczyźnie wszystko się 
ustabilizowało, ludzie zaczęli brać kredyty, 
rozpoczynać własny biznes... Ale kryzys fi nan-
sowy w świecie spowodował masowe procesy 
migracji osób pracujących. Ukraińcy pojechali 
do Polski, przyczyną tego – bliskie sąsiedztwo, 
Polacy – do Niemiec, a Niemcy – do Francji. 
Fachowcy taki proces nazywają globalizacją 
społeczeństwa.

 Nina Pachomiuk, przewodnicząca organi-
zacji pozarządowej „Wołyńskie Perspektywy”, 
która jest przedstawicielem Międzynarodowej 
Organizacji ds. Migracji w obwodzie wołyń-
skim mówi, że handel ludźmi w 2009 roku zno-
wu wzrósł. 

– Pani Nino, organizacja pozarządowa, 
której Pani przewodniczy, już od 9 lat zajmu-
je się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi na 
Wołyniu. Jaka obecnie jest sytuacja w tej dzie-
dzinie?

– Proces handlu ludźmi odbywa się falami. 
Jeżeli do 2008 roku ta fala spadła i ludzie częściej 
postanawiali rozpocząć biznes na Ukrainie, zna-
leźć stabilną pracę, to kryzys fi nansowy wszyst-
ko to złamał, i Ukraińcy znów byli zmuszeni do 
wyjazdu. Kiedy człowiek jest pewny, że za grani-
cą zarobi dużo pieniędzy, to nawet nie dopusz-
cza myśli, na przykład, że może stać się ofi arą 
oszustwa, albo może nagle zachorować, albo że 
nie może wrócić do domu, bo przebywa w ob-
cym kraju nielegalnie. To jak „zespół kierowcy” 
– codziennie widzisz wypadki na drodze, ale na-
wet nie dopuszczasz, że podobnie może się stać 
z tobą. Analogicznie człowiek myśli, gdy jedzie 
pracować za granicę. Obecnie sytuacja jest nie-
zbyt pocieszająca, ponieważ w ciągu ostatnich 
lat proces handlu ludźmi znacznie się rozwinął: 
pracownicy organów spraw wewnętrznych zdo-
bywają coraz większe doświadczenia w ujaw-
nieniu takich spraw, ale jednocześnie handlarze 
ludźmi doskonalą swoje możliwości dotyczące 
werbunku osoby, która pracuje za bezcen, a ktoś 
przez to zarabia sporo pieniędzy.

– Dlaczego Ukraińcom wydają się tak atrak-
cyjne zagraniczne zarobki?

– Problem polega na tym, że nie tylko Ukra-
ińcy wyjeżdżają za granicę. Jeśli my jedziemy do 
Polski, to Polacy – do Niemiec. Procesy migra-
cyjne są nieodwracalne w naszym współczesnym 
świecie. W każdym kraju ktoś musi wykonywać 
czarną robotę i zazwyczaj robią to cudzoziemcy. 
Ale jeżeli za taką pracę  w Polsce płacą 200-300 
dolarów na miesiąc, to w Niemczech – 800-1000 
euro. Więc Polakom nie opłaca się pracować w 
swoim kraju, a Ukraińcy godzą się na takie pen-
sje, bo u siebie zarabiają 100 dolarów za podobną 
pracę. Na Ukrainę przyjeżdżają Chińczycy, Pa-
lestyńczycy, którzy pracują za 100 dolarów albo 
nawet za jedzenie.

– Czy dużo Ukraińców trafi a do rąk zagra-
nicznych handlarzy niewolnikami?

– Ofi arami handlu ludźmi staje się 3-5 proc. 
Ukraińców, którzy wyjeżdżają pracować za gra-
nicę. Jednak 50-70 proc cierpi wskutek oszustwa, 
co też negatywnie wpływa na stan psychologicz-
ny człowieka. Każdy, kto pracował za granicą, 
na początku musiał się przyzwyczaić do tego, że 
nad nim jest gospodarz, który palcem pokazu-
je, co i jak robić, że jego wyzywają, że on mało 
je, nie dosypia, pracuje ponad normę, mogą mu 
zabrać paszport niby dla rejestracji, ale w rzeczy-

wistości żeby nie uciekł. Tak jest do tej pory, póki 
zgromadzą się jakieś środki, gdy człowiek potrafi  
być niezależnym za granicą i wybrać sobie pracę.

Zapytajcie ludzi, którzy gdzieś pracowali, o 
początkowym okresie pobytu za granicą. Oni nie 
dadzą opowiedzi, ponieważ był to bardzo ciężki 
okres ich życia.  Później przystosowują się i za-
czynają pracować.

– Co musi zrobić tych 5 proc. ukraińskich 
pracowników, którzy trafi ają do niewoli?

–  Do rąk handlarzy niewolnikami może tra-
fi ć każdy człowiek, od tego nikt  nie jest ubez-
pieczony. Należy po prostu wiedzieć, co uczynić 
w tej sytuacji. Jeśli zagraża niebezpieczeństwo, to 
trzeba w pierwszej kolejności myśleć o tym, jak 
zachować swoje życie. Jeżeli odebrano paszport, 
należy mieć kilka jego kopii. Jeszcze lepiej, i ja to 
zawsze doradzam, zeskanować paszport i wysłać 
na kilka skrzynek elektronicznych. Jeżeli zagraża 
wam niebezpieczeństwo, to można odtworzyć 
kopie dokumentów, zwrócić się do ambasady czy 
na policję, gdzie mogą pomóc. Z tego zo wiem, w 
Polsce ludzie najczęściej zwracają się do księży, 
którzy im pomagają.

Najlepiej przed podróżą skonsultować się z 
fachowcami. Jak mówią, poinformowany znaczy 
uzbrojony. Nasza organizacja pozarządowa bez-
płatnie konsultuje potencjalnych pracowników 
za granicą. Możemy sprawdzić, gdzie człowiek 
jedzie, znaleźć adresy najbliższych konsulatów 
albo ambasady, adresy organizacji społecznych, 
które potrafi ą pomóc. Oprócz tego za granicą 
dobrze rozwinięta sieć przytułków dla ludzi, któ-
rzy trafi li do rąk handlarzy ludźmi. 

– Jak nie trafi ć w ręce handlarzy ludźmi?
– Przed podróżą trzeba dobrze zapoznać się za 

pomocą prawnika z umową o pracę, dowiedzieć 
się, gdzie mogą być „podwodne kamienie”. Czy-
tając umowę, warto zwrócić uwagę na takie zda-
nia, jak np. „wykonywanie wszystkich rodzajów 
prac na wymóg pracodawcy” albo „wykonywanie 
prac, których wymaga pracodawca” 
itd. W umowie musi być wyraźnie za-
znaczono, jaki zawód człowiek będzie 
wykonywać i na jakich warunkach. 
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Польська преса про Україну
Janukowycz: Ukraina liczy na umowę stowarzyszeniową

Ukraina liczy na to, że umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską zostanie parafowana do 
końca bieżącego roku – oświadczył ukraiński prezydent Wiktor Janukowycz.

– Pragnę potwierdzić naszą jasną wolę polityczną co do zakończenia w 2011 roku skompliko-
wanego procesu negocjacyjnego w sprawie umowy o stowarzyszeniu między Ukrainą a UE – po-
wiedział prezydent, występując na międzynarodowej konferencji inwestycyjnej w Kijowie.

Janukowycz pozytywnie ocenił rozmowy z UE, dotyczące politycznej części umowy stowarzy-
szeniowej, a także części, odnoszącej się do stworzenia strefy wolnego handlu między Ukrainą i 
UE. – Choć z gospodarczego punktu widzenia decyzja ta nie jest dla Ukrainy łatwa –podkreślił.

Ukraińskie władze, a także polska prezydencja w UE liczą, że umowa stowarzyszeniowa może 
być parafowana podczas zaplanowanego na 19 grudnia szczytu Ukraina – UE w Kijowie.

Rzeczpospolita, 9 grudnia 2011 roku

Янукович: «Україна розраховує на Договір про асоціацію»
«Україна розраховує на те, що Договір про асоціацію із Європейським Союзом буде під-

писаний до кінця нинішнього року», – заявив Президент України Віктор Янукович.
– Хочу підтвердити нашу зрозумілу політичну волю щодо закінчення у 2011 році важко-

го переговорного процесу у справі Договору про асоціацію між Україною та ЄС, – сказав 
президент, виступаючи на Міжнародній інвестиційній конференції у Києві.

Янукович позитивно оцінив переговори із ЄС, які стосувалися політичної частини До-
говору про асоціацію, а також частини, яка стосується створення зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС. «Хоча з економічної точки зору таке рішення є непростим для України», 
– підкреслив він.

Українська влада, а також польська, яка головує у ЄС, розраховують, що Договір про асоці-
ацію може бути укладений під час запланованого на 19 грудня саміту «Україна – ЄС» у Києві.

Rzeczpospolita, 9 грудня 2011 року

Sąd aresztował siedzącą w więzieniu Tymoszenko
Sąd rejonowy dzielnicy Peczersk w Kijowie zdecydował o powtórnym aresztowaniu skazanej 

już na siedem lat więzienia i przebywającej w areszcie byłej premier Ukrainy Julii Tymoszenko – 
poinformowała jej obrona. 

Swą decyzję sąd podjął podczas wyjazdowej sesji, którą przeprowadzono w celi Tymoszenko w 
areszcie śledczym w kijowskiej dzielnicy Łukianiwka. Była premier uczestniczyła w posiedzeniu 
sądu leżąc w łóżku, z którego od jakiegoś czasu nie wstaje z powodu problemów z kręgosłupem. 

Po wyjściu z rozprawy adwokat Tymoszenko Serhij Własenko zaprezentował zebranym przed 
aresztem śledczym dziennikarzom wniosek o aresztowanie, wniesiony do sądu przez Służbę Bez-
pieczeństwa Ukrainy (SBU). 

«Charakter przestępstw, o popełnienie których oskarża się J. Tymoszenko, oraz dane, znajdują-
ce się w materiałach śledztwa świadczą, że przebywając na wolności J. Tymoszenko może negatyw-
nie wpływać na świadków i zbieranie dowodów» – napisano we wniosku. 

«To całkowity marazm» – oświadczył Własenko, informując, że podczas procesu starał się udo-
wodnić sądowi, że Tymoszenko nie może być aresztowana ponownie, gdyż i tak przebywa pod 
strażą. «Oni robią z ukraińskiego narodu debili. Uważają każdego Ukraińca za idiotę» – powie-
dział obrońca. 

Polska Agencja Prasowa, 9 grudnia 2011 roku

Суд заарештував Тимошенко, яка перебуває у в’язниці
Печерський районний суд у Києві прийняв рішення повторно заарештувати вже засу-

джену на сім років ув’язнення колишню Прем’єр-міністр України Юлію Тимошенко, про 
що проінформували її юристи. 

Таке рішення суд прийняв під час виїзного засідання, яке було проведено у слідчому 
ізоляторі київського Лук’янівського СІЗО, де перебуває Тимошенко. Колишня прем’єр-
міністр брала участь у засіданні лежачи на ліжку, з якого уже певний час не встає у зв’язку 
із проблемами з хребтом.

Після засідання адвокат Тимошенко Сергій Власенко представив зібраним перед СІЗО 
журналістам подання про арешт, направлене до суду Службою безпеки України (СБУ).

«Характер злочинів, у вчиненні яких обвинувачується Ю.Тимошенко, а також дані, що 
знаходяться у матеріалах слідства, засвідчують, що, перебуваючи на волі, Ю.Тимошенко 
може негативно впливати на свідків та на збір доказів», – написано у поданні. 

«Це абсолютний маразм», – заявив Власенко, інформуючи, що під час процесу він нама-
гався довести судові, що Тимошенко не може бути заарештованою повторно, оскільки і так 
перебуває під вартою. «Вони роблять із українського народу «дебілів». Вважають кожного 
українця за ідіота», – заявив захисник. 

Polska Agencja Prasowa, 9 грудня 2011 року

W przyszłym roku zostanie podpisana umowa o Litpolukrbrig 
Polska, Ukraina i Litwa podpiszą na początku przyszłego roku umowę o utworzeniu wspólnej 

brygady wojskowej Litpolukrbrig – poinformowali w Kijowie ministrowie obrony Polski i Ukrai-
ny, Tomasz Siemoniak i Mychajło Jeżel. 

«Popieramy ten projekt i mamy nadzieję, że na drodze jego realizacji nie będzie przeszkód» – 
powiedział Siemoniak na konferencji prasowej ze swym ukraińskim odpowiednikiem. 

Prócz Litpolukrbrig-u, szefowie resortów obrony rozmawiali m.in. o współpracy Ukrainy z 
NATO i UE, współpracy wojskowej i wojskowo-technicznej, oraz bezpieczeństwie podczas orga-
nizowanych wspólnie przez Polskę i Ukrainę piłkarskich mistrzostw Europy w przyszłym roku. 

List intencyjny w sprawie utworzenia Litpolukrbrig przedstawiciele resortów obrony trzech 
państw podpisali w listopadzie 2009 roku. Zaangażowanie w tworzenie i działanie brygady mia-
ło wspierać starania Ukrainy o integrację z NATO, zacieśnić współpracę wojskową tych trzech 
państw i stworzyć podstawy do powołania na bazie brygady kolejnej Grupy Bojowej UE. 

Gazeta.pl, 8 grudnia 2011 roku

У наступному році буде підписано 
Договір про «ЛитПолУкрбриг» 

«Польща, Україна та Литва на початку наступного року підпишуть Договір про ство-
рення спільної військової бригади «ЛитПолУкрбриг», – проінформували у Києві міністри 
оборони Польщі та України Томаш Сємоняк і Михайло Єжель. 

«Підтримуємо цей проект і маємо надію, що на шляху до його реалізації не буде пере-
шкод», – сказав Сємоняк на прес-конференції зі своїм українським колегою. 

Окрім діяльності «ЛитПолУкрбриг», керівники міністерств оборони говорили також 
про співпрацю України із НАТО та ЄС, військову та військово-технічну співпрацю, а також 
безпеку під час Чемпіонату Європи з футболу у наступному році, який спільно організову-
ють Польща та Україна.

Вступний лист у справі створення «ЛитПолУкрбриг» представники міністерств оборо-
ни трьох країн підписали у листопаді 2009 року. Ангажування у створення та діяльність 
бригади мали б допомогти Україні в інтеграції із НАТО, посилити військову співпрацю 
трьох держав та створити основу для створення на базі бригади чергової бойової групи ЄС. 

Gazeta.pl, 8 грудня 2011 року

Читаючи договір, варто звернути увагу на 
такі пункти, як «виконувати усі види робіт 
на вимогу роботодавця», або «виконувати 
роботу, яку вимагає роботодавець» тощо. 
У контракті має чітко бути вказано, ким 
людина буде працювати і на яких умовах. 
Коли фірма зобов’язується оплатити усі ви-
трати, то це може бути борговою кабалою, 
з якої вибратися дуже проблематично, адже 
доведеться довго відпрацьовувати борг. 
І ні в якому разі не підписувати жодних до-
кументів на незрозумілій вам мові, або в 
яких є пропущені слова (рядки), які хтось 
може заповнити після того, як ви підпишете 
документ. Обов’язково зберігайте примірник 
угоди із підписами. Адже, в разі проблем, з 
усіма документами потрібно звернутися у 
посольство України у тій країні, де ви пра-
цевлаштовані.

- Зараз в оголошеннях можна прочитати 
про звабливі пропозиції про працевлашту-
вання за кордоном. Чи можна довіряти та-
ким фірмам-посередникам?

- Кожна людина повинна пам’ятати, що 
їде за кордон на свій страх і ризик. Тому 
що жодне агентство чи підприємець із пра-
цевлаштування не займається прямим пра-
цевлаштуванням українця за кордоном, він 
просто виконує посередницькі функції, тоб-
то надає лише інформацію, куди ви можете 
поїхати. Український підприємець підписує 
з іноземним міжнародний договір, на осно-
ві якого Міністерство праці та соціальної 
політики України видає йому ліцензію на 
посередницькі послуги із працевлаштуван-
ня українців за кордоном. Така ліцензія по-
винна бути засвідчена «мокрою» печаткою. 
Ксерокопії чи заскановані ліцензії, якими 
полюбляють користуватися філіали фірм, не-
дійсні – вони теж повинні мати копію, заві-
рену печаткою міністерства. До того ж, одна 
ліцензія видається лише для роботи по одній 
країні, тобто якщо вам пропонують 5 країн, 
то повинно бути 5 ліцензій. І як тільки люди-
на перетинає кордон, то це агентство за неї 
відповідальності не несе.

- Чи має право агентство з працевлашту-
вання брати у людини значно більшу суму 
за виготовлення візи, аніж потрібно на по-
дібні види послуг?

- Найцікавіше, що агентство із працевла-
штування бере гроші за інформаційну кон-

сультацію, а не за роботу чи виготовлення 
візи. Наприклад, якщо вам пропонують ви-
готовити трудову візу за 600 євро, то у до-
говорі буде зазначено, що ви сплачуєте за 
інформаційно-консультаційні послуги з ви-
готовлення візи у певну країну. Коли візу вам 
не відкриють і ви захочете повернути гроші, 
то вам скажуть, що ви заплатили за кон-
сультацію, яку вам надали. Запам’ятайте, що 
згідно із чинним законодавством України, 
агентство із працевлаштування не має пра-
ва вимагати від потенційного заробітчанина 
кошти за працевлаштування за кордоном, 
доки не буде укладений трудовий договір 
між громадянином України та закордонним 
підприємством. Тобто за посередницькі по-
слуги фірма не має права брати кошти до мо-
менту укладення трудового договору, а ось 
за консультації – будь ласка, 300 євро. Жодна 
фірма не буде працювати собі у збиток і, го-
туючи договір про надання консультаційних 
послуг, себе перестраховує, аби потім люди-
на не пред’явила претензій. 

- Чому, на Вашу думку, волиняни найчас-
тіше виїжджають на заробітки до Польщі? 
Це пов’язано лише із близьким сусідством?

- Сусідство відіграє важливу роль, але 
вагомим фактором є наявність консульства 
у Луцьку. До того ж законодавство Польщі 
дуже лояльне до іноземних працівників. На-
приклад, українець може працювати у сусід-
ній країні протягом 6 місяців без трудової 
візи, лише за реєстрацією (тобто відкриває 
гостьову візу, їдучи до Польщі на запрошен-
ня, а на місці роботодавець його реєструє у 
відповідних інституціях). І ніхто в такому 
разі не порушує законодавство.

Проте не Польща змушує українців їхати 
на заробітки, а українська економіка. Люди 
брали кредити, коли долар коштував п’ять 
гривень, а виріс до восьми. Тому українці ма-
сово почали шукати допомогу за кордоном. І 
їх не цікавило, де і ким вони будуть працю-
вати. Вони хотіли віддати кредити і вберег-
ти житло, яке заставили, і сім’ю, якій нічого 
було їсти.

Вихід у цій ситуації один – зменшення по-
питу, а саме усунення причин виїзду. Головна 
причина –  нестабільність нашої економіки.

Аня ТЕТ

(Zakończenie. Początek na str.4)

(Закінчення. Початок на 4-й сторінці)

Gdy fi rma zobowiązuje się zapłacić wszystkie 
koszty, może to spowodować dług, który będzie 
bardzo trudno oddać, ponieważ w zamian za 
jego skasowanie trzeba będzie długo pracować. 
I w żadnym wypadku nie można podpisywać 
żadnych dokumentów sporządzonych w nie-
zrozumiałym dla nas języku, albo takich, gdzie 
są opuszczone słowa (linijki), które ktoś może 
wypełnić po podpisaniu przez was dokumen-
tu. Obowiązkowo trzeba zachować egzemplarz 
umowy z podpisami. W przypadku pojawienia 
się problemów, trzeba zwrócić się ze wszystkimi 
dokumentami do ambasady Ukrainy w tym kra-
ju, gdzie osoba jest zatrudniona.

– Obecnie w ogłoszeniach można przeczy-
tać o atrakcyjnych propozycjach zatrudnienia 
za granicą. Czy można ufać takim fi rmom-
-pośrednikom?

– Każdy człowiek musi pamiętać, że jedzie 
za granicę na własne ryzyko. Żadna agencja czy 
przedsiębiorca zajmujący się zatrudnieniem, nie 
zatrudnia Ukraińca za granicą bezpośrednio, on 
po prostu wykonuje funkcje pośrednicze, czyli 
tylko nadaje informację o tym, dokąd możecie 
pojechać. Ukraiński przedsiębiorca podpisuje 
z zagranicznym międzynarodową umowę, na 
podstawie której Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej Ukrainy wydaje mu licencję pozwa-
lającą na wykonywanie pośredniczych usług w 
zakresie zatrudnienia Ukraińców za granicą. 
Taka licencja musi być opatrzona „mokrą” pie-
częcią. Kserokopie czy zeskanowane licencje, z 
których uwielbiają korzystać oddziały fi rm, nie 
mają wagi – one też muszą mieć kopię, opatrzo-
ną pieczęcią ministerstwa. Oprócz tego, jedna 
licencja jest wydawana tylko na współpracę z 
jednym krajem, czyli jeśli ktoś proponuje do wy-
boru 5 krajów, to musi mieć 5 licencji. Natomiast 
gdy człowiek przekracza granicę, to agencja nie 
ponosi za niego odpowiedzialności.

– Czy agencja za zatrudnienie ma prawo do 
pobierania od człowieka znacznie większych 
opat za otrzymanie wizy, niż pobierane za po-
dobne rodzaje usług?

– Najciekawsze jest to, że agencja zatrudnie-
nia bierze opłaty za konsultacje informacyjne, a 
nie za miejsce pracy czy opłaty wizowe. Na przy-
kład, jeśli Państwu proponują wizę z prawem 
do pracy za 600 euro, to w umowie będzie za-

znaczone, że trzeba zapłacić za usługi informa-
cyjno-poradnicze dotyczące otrzymania wizy. 
Gdy wizy nie dostaniecie i poprosicie o zwrot 
pieniędzy, to dostaniecie odpowiedź, że byla 
to opłata konsultacji, których wam udzielono. 
Proszę pamiętać, że według ukraińskiego usta-
wodawstwa agencja zatrudnienia nie ma prawa 
do wymagania od potencjalnego pracownika 
za granicą pieniędzy za zatrudnienie za grani-
cą, póki nie zostanie podpisana umowa o pracę 
między obywatelem Ukrainy i zagranicznym 
przedsiębiorstwem. Czyli fi rma nie ma prawa 
do pobierania opłat za usługi pośrednicze, do 
momentu zawarcia umowy o pracę, natomiast 
za konsultacje proszę bardzo – 300 euro. Żad-
na fi rma nie będzie pracować sobie na szkodę i 
przygotowując umowę o nadanie usług konsul-
tacyjnych ubezpieczy się, aby później człowiek 
nie miał pretensji. 

– Dlaczego Pani zdaniem, wołynianie naj-
częściej wyjeżdżają za zarobkami do Polski? 
Czy jest to związane tylko z bliskim sąsiedz-
twem?

– Sąsiedztwo odgrywa ważną rolę, ale istot-
nym czynnikiem jest obecność w Łucku kon-
sulatu. Oprócz tego, ustawodawstwo Polski jest 
bardzo lojalne dla pracowników-cudzoziemców. 
Na przykład, Ukrainiec może pracować w są-
siednim kraju  6 miesięcy bez wizy z prawem do 
pracy, tylko posiadając rejestrację (czyli dostaje 
wizę udając się w odwiedziny do Polski na za-
proszenie, a na miejscu pracodawca rejestruje go 
w odpowiednim urzędzie). I nikt w takim przy-
padku nie narusza ustawodawstwa.

Ale to nie Polska zmusza Ukraińców do wy-
jazdu na zarobek, a ukraińska gospodarka. Lu-
dzie brali kredyty, kiedy dolar kosztował pięć 
hrywien, a obecnie – osiem. Więc Ukraińcy za-
częli masowo szukać pomocy za granicą. Ich nie 
interesowało, gdzie i jak oni będą pracować. Oni 
chcieli oddać kredyty i uchronić znajdujące się 
pod zastawem mieszkanie oraz rodzinę, która 
nie miała środków do wyżywienia.

Wyjście z tej sytuacji jest jedno –  usunięcie 
przyczyn wyjazdu, a główna przyczyna –to nie-
stabilność naszej gospodarki.

Ania TET
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Прошу не ображатися на 
мене за слово «звичайне». Воно 
характеризує лише те, що диво, 
насправді, творять звичайні, 
прості і скромні у повсякденні 
люди. Звичайне диво, бо для 
його створення використову-
ються доступні матеріали та 
традиційні для образотворчого 
мистецтва техніки. Тож щиро 
була вражена, побачивши пло-
ди цієї праці на виставці са-
крального мистецтва у луцькій 
Галереї мистецтв. Звичайні по-
лотна та дошки за допомогою 
людей, наділених справжнім 
талантом, можна сказати, «по-
цілованих» Богом, стали шедев-
рами. Як відбулася ця чудова 
трансформація? Коли звичайні 
речі у руках художника пере-
творюються на диво?

Старий Завіт забороняв тво-
рити ідола чи зображати Бога, 
а уже Новий Завіт дав мож-
ливість побачити Бога – Ісуса 
Христа, почути його, доторкну-
тися до нього, а тому й зобра-
зити. Згідно з християнськими 
переказами, найдавнішими іко-
нами є «Нерукотворний Спас» 
– лик Христа, відбитий на по-
лотні, а також ікона Богоро-
диці, написана апостолом та 
євангелістом Лукою, небесним 
покровителем усіх іконопис-
ців. Вважається, що ікона є 
образним вираженням вчення 

Церкви і тому її слід писати 
не довільно, а згідно з іконо-
писними канонами. Насправді 
ж, ці закони потрібні для того, 
щоби лики Христа, Богородиці 
та святих були пізнаваними за-
вжди і всюди. «Побачити» Бога, 
який з ікони з любов’ю дивить-
ся на нас, відчути на собі його 
благодать і заступництво – ось, 
що є основним критерієм для 
митця при створенні образу. 
Тому іноді дивує часом думка 
деяких представників церкви 
чи фахових знавців сакраль-
ного мистецтва, котрі піддають 
сумніву правильність написан-
ня сучасних ікон, мовляв, лінія 
не так виведена чи кольорова 
гама не відповідає тисячолітнім 
канонам. 

Ще років 30-40 років тому у 
міських помешканнях годі було 
побачити на стіні святий образ. 
Не було його у мене в домі, не 
бачила я його і в квартирах, де 
мешкали мої однокласники. 
Мої батьки та батьки моїх дру-
зів не були безбожниками, але 
якось прийнято було тримати 
маленький образок десь подалі 
від стороннього ока. Та й ходи-
ли на екскурсії до музею атеїз-
му, а не до музею ікони, існу-
вання якого взагалі було на той 
час неможливим. Радянська 
ідеологія вичищала усе духо-
вне з наших піонерсько-комсо-

мольських голів. Хоча сусідня 
Польща у той же час, перебу-
ваючи у соціалістичному та-
борі, залишалася католицькою 
державою. Духовність у нашій 
країні винищували, руйнуючи 
храми, розстрілюючи свяще-
ників, спалюючи святі книги та 
ікони. Сьогодні, дякувати Богу, 
ми маємо можливість відро-
дити втрачене. У кожному по-
мешканні облаштоване покут-
тя – місце для святих образів. 
У важливі хвилини сімейного 
життя ними благословляють на 
щасливу подорож чи одружен-
ня, до них звертаються у скрут-
ні часи та з вдячністю до Бога.

Сьогодні ікона – невід’ємна 
частина нашого духовного 
життя. Тому, такі знані май-
стри сакрального мистецтва, 
як професор Роман Василик 
та його творчі колеги з Укра-
їни та Польщі, які продемон-
стрували у Луцьку свої ро-
боти, заслуговують на щиру 
подяку та шану. Адже з-під їх 
пензля не виходять штампо-
вані конвеєрні картинки. Ці 
роботи достойно займають 
своє місце у храмах, домівках, 
музеях. Ікона для цих людей – 
джерело та натхнення, а у ро-
боті їх завжди супроводжує 
Любов та Бог.

Співпраця

Звичайне диво
Звичайним дивом я назвала для себе результат роботи, початок якої 

мені пощастило побачити нинішнього літа у Замлинні, де відбувався I 
Міжнародний пленер іконопису. 

Ольга ГОРЯЧЄВА

Zwykły cud
Zwykłym cudem mogę nazwać wynik pracy, której początek miałam szczęś-

cie oglądać tego lata w Zamłyniu, gdzie odbywał się I Międzynarodowy 
Plener Ikonografi i. 

Proszę na mnie się nie obra-
żać z powodu wyrazu «zwykły». 
Świadczy on tylko o tym, że 
w rzeczywistości cuda tworzą 
zwykli, prości i skromni  ludzie. 
Zwykły cud-  bo do jego two-
rzenia zostały wykorzystane  
dostępne materiały i tradycyjne 
techniki artystyczne. Wielkie 
wrażenie zrobiła na mnie wy-
stawa sztuki sakralnej w łuckiej 
Galerii Sztuki. Zwykłe płótna 
i deski, dzięki talentowi ludzi,  
rzec można, «ucałowane» przez 
Boga, stały się arcydziełami. Jak 
doszło do tej cudownej trans-
formacji? Kiedy zwykłe rzeczy 
w rękach artysty zamieniają się 
w cud?

Stary Testament zakazywał 
tworzenie idoli i przedstawia-
nie Boga. Według  Nowego 
Testamentu można było zoba-
czyć  Boga – Jezusa Chrystusa, 
jak również  go  przedstawić. 
W tradycji chrześcijańskiej, 
najstarszą ikoną jest Całun 
Turyński – odbicie na płót-
nie oblicza Chrystusa oraz 
ikona Bogurodzicy napisana 
przez Apostoła i Ewangelistę 
Łukasza, niebieskiego patro-
na wszystkich twórców ikon. 
Uważa się, że ikona jest obra-
zowym odzwierciedleniem 
nauki Kościoła i dlatego na-
leży ją pisać nie dowolnie, a 
odpowiednio do kanonów 

ikonografi i. W rzeczywistości 
te wszystkie reguły potrzebne 
są po to, aby oblicza Chry-
stusa, Bogurodzicy i świętych 
były rozpoznawane zawsze i 
wszędzie. «Zobaczyć» Boga, 
który z ikony patrzy na nas z 
miłością, odczuć w sobie Jego 
łaskę i wstawiennictwo – to  
podstawowe kryterium  arty-
sty w tworzeniu obrazu. Dlate-
go czasem bywam zaskoczona 
z powodu opinii niektórych 
przedstawicieli Kościoła czy 
fachowców sztuki sakralnej, 
którzy kwestionują napisania 
ikon współczesnych, twier-
dząc, że tam nie w ten sposób 
są wyrysowane linie czy kolo-
rystyka nie odpowiada tysiąc-
letnim kanonom. 

Jeszcze 30-40 lat temu, w 
miejskich mieszkaniach nie 
było na ścianach obrazów 
świętych. Nie było ich i w 
moim domu, nie widziałam 
ich też u moich kolegów z kla-
sy. Moi rodzice i rodzice moich 
przyjaciół, nie byli ludźmi nie-
wierzącymi, a jednak  przecho-
wywano mały obrazek, gdzieś 
z dala od obcego oka.  Udawali 
się na wycieczki do muzeum 
ateizmu, a nie do muzeum iko-
ny, o istnieniu którego w tym 
czasie nie mogło być mowy.  
Ideologia radziecka całkiem 
wyniszczała duchowość w 

naszych pionierskich i kom-
somolskich głowach, chociaż  
sąsiednia Polska w tym sa-
mym czasie, będąc w obozie 
socjalistycznym, pozostawała 
krajem katolickim. Niszczono 
duchowość w naszym kraju, 
burzono świątynie, zabijano 
księży, palono święte księgi i 
ikony. Obecnie, dzięki Bogu, 
jesteśmy w stanie wskrzesić 
utracone. W każdym miesz-
kaniu znajdzie się miejsce dla 
świętych obrazów. W ważnych 
momentach życia rodzinnego 
ikoną błogosławią szczęśliwą 
podróż lub ślub, do nich zwra-
cają się w trudnej chwili i dzię-
kują Bogu.

Dzisiaj ikona jest nieod-
łączną częścią naszego życia 
duchowego. Dlatego też słynni 
mistrzowie sztuki sakralnej, 
tacy jak profesor Roman Wa-
syłyk i jego koledzy z Ukrai-
ny i Polski, którzy zaprezen-
towali w Łucku swoje dzieła, 
zasługują na wielkie uznanie i 
szacunek. Spod ich pędzla nie 
wyszły  obyczajowe, pospolite 
obrazki, ale prace, które zaj-
mują godne miejsce w świąty-
niach, domach czy muzeach. 
Ikona dla tych ludzi jest źród-
łem i inspiracją, a procesowi 
twórczemu towarzyszy Miłość 
i Bóg.

Olga GORIACIEWA

Усіх поєднала ікона

Нас поєднала ікона
У Луцьку показали польсько-українську виставку ікон. Її відкриття 
відбулося 25 листопада 2011 року у луцькій Галереї мистецтв. 

На виставці були представлені ікони, що 
були створені під час двох пленерів. У липні 
у с. Замлиння (Волинська область) відбувся 
І Міжнародний пленер іконопису на Волині 
«Покровителі Польщі та України. Ікона як 
джерело натхнення». У вересні в селі Новиця 
(Малопольське воєводство) було проведено 
ІІІ Міжнародний пленер іконопису «Божі 
посланці Старого Завіту». Кожен пленер 
тривав понад 10 днів, у ході яких учасники 
написали по 2-3 ікони.  

Традиція пленеру зародилася у Польщі, 
у селі Новиця («ВМ» у минулому році при-
святив цій темі публікацію «Ікони з Новиці», 
№ 23 від 9 грудня 2010 року).

– Оскільки Новиця знаходиться на при-
кордонні Польщі та України, Польщі та Сло-
ваччини, нам видалося цікавим зібрати у цьо-
му місці митців зі Сходу і Заходу, створити їм 
умови для спільної молитви та спільної пра-
ці. Протягом трьох років у пленерах взяли 
участь понад 50 художників із Польщі, Укра-
їни, Словаччини та Білорусі. Завдяки Гене-
ральним консульствам РП у Луцьку та Львові 
ми можемо сьогодні показати те, що створю-
валося протягом тих двох тижнів, – говорить 
один із організаторів пленерів Матеуш Сора.

Після пленерів організовуються вистав-
ки, зокрема, у Перемишлі, Любліні та інших 
містах, які завжди завершуються у Варшаві. 
У минулому році до цих міст приєднався 
Луцьк, а в липні 2011 року пленер іконопису 

вперше було організовано на Волині. Відбув-
ся він у селі Замлиння, в Центрі інтеграції, 
яким опікується і який від самого початку 
творить о. Ян Бурас. Організаторами плене-
ру у Замлинні стали Генеральне консульство 
РП у Луцьку, майстерня «Дорога Ікони» (Вар-
шава), Волинська організація Національної 
спілки художників України та Львівська на-
ціональна академія мистецтв. Участь у пле-
нері взяли художники з Польщі та України. 

– Коли вирішили організовувати пленер 
також на Волині, потрібно було знайти міс-
це, яке б відповідало вимогам. Таким місцем 
стало Замлиння. Власне, завдяки отцю Яну 
Бурасу, котрий сприяв нашій роботі, доклав 
надзвичайні зусилля, щоб цей пленер орга-
нізувати якнайкраще, ми не мали там жод-
них клопотів. Перший пленер у Замлинні, в 
Україні, на мою думку, вдався, – розповідає 
професор Роман Василик, завідувач кафе-
дри сакрального мистецтва Львівської на-
ціональної академії мистецтв. – Учасники 
пленерів належать до різних конфесій, різ-
них національностей, але всіх їх єднає Сло-
во Боже, Святе Письмо і бажання творити у 
цьому Слові. Як говорить отець Ян Піпка з 
Новиці, це ікони, творені на колінах. Це дій-
сно так, у прямому і відносному розумінні. 
Кожен день починався і завершувався мо-
литвою. Нас поєднала ікона.

Наталя ДЕНИСЮК

Nas zjednoczyła ikona
W Łucku pokazano polsko-ukraińską wystawę ikon. Jej otwarcie odbyło się 25 
listopada 2011 roku w łuckiej Galerii Sztuki.

Na wystawie przedstawiono ikony, które po-
wstały podczas dwóch plenerów. W lipcu b.r. w 
Zamłyniu (obwód wołyński) odbył się I Mię-
dzynarodowy Plener Ikonopisów na Wołyniu 
„Patroni Polski i Ukrainy. Ikona jako źródło i 
inspiracja”. We wrześniu we wsi Nowica (wo-
jewództwo małopolskie) przeprowadzono III 
Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów „Boży 
Posłańcy Starego Przymierza”. Każdy plener 
trwał około 10 dni, podczas których uczestnicy 
napisali 2-3 ikony.

Tradycja pleneru powstała w Polsce we wsi 
Nowica (MW w zeszłym roku poświęcił temu 
tematowi artykuł „Ikony z Nowicy”, nr 23 z 9 
grudnia 2010 r.).

– Ponieważ Nowica znajduje się na pograni-
czu pomiędzy Polską a Ukrainą i Polską a Sło-
wacją, interesujące wydało się nam zgromadzić 
w tym miejscu twórców ze Wschodu i Zachodu, 
stworzyć im warunki do wspólnej modlitwy i 
wspólnej pracy. W ciągu trzech lat w warszta-
tach wzięło udział ponad 50 malarzy z Polski, 
Ukrainy, Słowacji i Białorusi. Dzięki zaangażo-
waniu Konsulatu Generalnego RP w Łucku oraz 
Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, możemy 
dzisiaj pokazać to, co przez te dwa tygodnie po-
wstawało, – mówi jeden z organizatorów plene-
rów Mateusz Sora.

Po plenerach jest organizowany jest cykl wy-
staw (m.in. w Przemyślu, Lublinie), który zawsze 
kończy się w Warszawie. Od ubiegłego roku 
dołączył się do tych miast także Łuck, a w lipcu 

2011 roku po raz pierwszy plener ikonopisów 
zorganizowano na Wołyniu. Odbył się on we wsi 
Zamłynie, w Centrum Integracji, którym opie-
kuje się i które od samego początku tworzy ks. 
Jan Buras. Organizatorami pleneru w Zamłyniu 
były Konsulat Generalny RP w Łucku, pracow-
nia „Droga Ikony” (Warszawa), Wołyńska Orga-
nizacja Narodowego Związku Artystów Ukrainy 
oraz Narodowa Akademia Sztuk Pięknych we 
Lwowie. W plenerze uczestniczyli malarze z Pol-
ski i Ukrainy.

– Kiedy podjęliśmy decyzję o organizowaniu 
pleneru także na Wołyniu, trzeba było znaleźć 
miejsce, które odpowiadałoby wymaganiom. 
Takim miejscem stało się Zamłynie. I właśnie 
dzięki ks. Janowi Burasowi, który sprzyjał naszej 
pracy, dokładał dużych wysiłków, żeby ten ple-
ner zorganizować jak najlepiej, nie mieliśmy tam 
żadnych kłopotów. Pierwszy plener w Zamłyniu 
na Ukrainie moim zdaniem udał się, – opowia-
da profesor Roman Wasylyk,  kierownik Katedry 
Sztuki Sakralnej na Lwowskiej Akademii Sztuki. 
– Uczestnicy plenerów należą do różnych kon-
fesji, różnych narodowości, ale wszystkich ich 
jednoczy Słowo Boże, Pismo Święte i pragnienie 
aby tworzyć w tym Słowie. Jak mówi ks. Jan Pip-
ka z Nowicy, są to ikony tworzone na kolanach. 
To rzeczywiście tak, w znaczeniu dosłownym i 
przenośnym. Każdy dzień zaczynał się i kończył 
się modlitwą. Nas zjednoczyła ikona.

Natalia DENYSIUK
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Матеуш Сора – один із орга-
нізаторів пленерів.

ВМ: Новиця – це місце дуже реф-
лексивне, надзвичайно тепле для 
кожного. Як виникла ідея організу-
вати пленери саме там?

Матеуш Сора: Після першого фес-
тивалю «INNOWICA» у 2008 р. ра-
зом із головою Братства греко-като-
лицької молоді «Sarepta», ксьондзом 
Яном Піпкою думали над тим, що ще 
можемо зробити разом у Новиці. Які 
важливі події могли б вдруге протя-
гом року зібрати в осередку «Sarepta» 
поляків, українців та словаків. Маючи 
на увазі як релігійне відродження на 
Сході, так і зріст зацікавлення іко-
ною на Заході, вирішили запросити 
художників, котрі пишуть ікони. У 
перший рік з’явилися ікони, які пред-
ставляють Спасителя, у другий – Бо-
городицю. Роздумуючи над майбут-
нім, дійшли до висновку, що варто 
було б розпочати такий цикл, який би 
представляв Божих посланців. У ни-
нішньому році створювалися постаті 
зі Старого Завіту. У наступному році 
будуть зображені апостоли, пізніше 
– мученики і послідовники. Неочіку-
ваним для нас стало те, що таких іні-
ціатив не існує. Я вражений чергови-
ми запрошеннями на виставки, які до 
нас надходять, а також кількістю ху-
дожників, котрі хочуть взяти участь у 
такому заході. 

ВМ: Що буде пізніше із усім до-
робком?

M.С.: Ми не є власниками усіх 
презентованих ікон. Організатори 
залишають за собою право вибрати 
одну роботу кожного із художників. 
Частина таких робіт потрапляє до 
святинь та каплиць, стаючи культо-
вими об’єктами, частину передаємо 
тим, хто нам допомагає. Після кіль-
кох років виникне колекція, яка могла 
б стати частиною зібрання однієї із 
культурних інституцій. Маємо навіть 
ідею про те, де могли б експонуватися 
роботи, які створилися у Новиці. 

ВМ: Може, відкриєте нам цю 
ідею?

M.С.: Хотів би, щоб в одному зі 
створюваних музеїв ця колекція стала 
зародком свідомо твореної колекції, 
яка б представляла сучасні ікони. 

Катажина Якубовська-Крав-
чик – викладач Варшавського 
університету, пов’язана із 
Варшавською іконографічною 
майстернею «Дорога Ікони». 

ВМ: Є Дорога Ікони. Чи люди ви-
йшли на цю дорогу разом із іконою 
чи за іконою?

Катажина Якубовська: Думаю, 
що люди потрапляють на цю доро-
гу, шукаючи певні духовні цінності, 
які у західній культурі інколи десь 
зникають. Ікона – це значно більше, 
аніж звичайний святий образ. Ікона 

– це, передусім, присутність і спо-
глядання. Особи, котрі приходять до 
нашої майстерні при парафії св. Ще-
пана у Варшаві, часто небагато зна-
ють про ікони. Вони приходять тому, 
що ікона на певному етапі життя 
притягнула їх. Хочуть довідатися чо-
гось більше, хочуть пережити про-
цес написання ікони. Такий досвід 
часто веде і до певних змін у житті. 
Як особи, котрі на «Дорозі Ікони» 
провели кілька років, дуже виразно 
бачимо як ідучи за іконою чи ідучи 
з іконою, наше внутрішнє життя до-
зріває і змінюється. 

ВМ: Я мав товариша, котрий був 
козацьким старшиною. Ще у дитя-
чому віці він пройшов усі жахи ві-
йни та комунізму. Тітка, виряджаю-
чи його у дорогу в Радянську Армію, 
дала йому вирвану із альбому іконку 
Сікстинської Мадонни Рафаеля. Він 
казав, що впродовж усього життя ця 
іконка була при ньому завжди і обе-
рігала його. Чи форма є настільки 
важливою в іконі? 

K.Я.: Форма важлива, однак не 
найважливіша. Найважливішим є 
зміст, який в собі несе ікона. Ми, як 
група «Дорога Ікони», є особами, ко-
трі, у більшості, не мають спеціальної 
художньої освіти. Сам процес творен-
ня ікони є, передусім, духовним пере-
живанням, який змінює самого авто-
ра. Звичайно, маємо надію і про це 
молимося під час роботи, що писання 
нами ікон змінювали також глядачів. 
Форма в іконі виконує службову роль 
до змісту, хоча сама становить еле-
мент змісту на рівні канону.

Тетяна Єлісєєва – завідувач 
Музею волинської ікони

ВМ: Сьогодні у Луцьку відбула-
ся нетипова подія. Ви, зазвичай, 
маєте справу з іконами, про процес 
створення яких можна тільки здо-
гадуватися. Сьогодні ж ми бачили 
навіть творців ікон. Це добрий екс-
перимент?

Тетяна Єлісєєва: На нинішній ви-
ставці можна побачити сучасний 
іконопис, який втілює національні 
традиції України та Польщі. Ці ікони 
мають ім'я автора, на відміну від ікон 
давніх, які не підписувалися. Вони 
мають досить високий мистецький 
рівень, цікаві з огляду на втілення не 
лише візантійських традицій, але й 
модерних ідей. Кожна епоха продукує 
того художника, котрий працює, і за 
кожною іконою стоїть сучасне філо-
софське і релігійне розуміння.

ВМ: Я колись прочитав польське 
оповідання про те, як у 1939 році, 
коли почалася війна, невіруюча лю-
дина з кола польських декадентів 
була призвана на фронт. Цей солдат 
потрапив до Катині. Його родина 
зберегла від нього сторінку, вирвану 
з журналу, де у декадентському сти-
лі було написано про модерністичну 
ікону. На ньому було навіть не на-
писано, видряпано, такі слова: «Це 
єдине, що мене не залишило». Ска-
жіть, чи форма настільки важлива?

Т.Є.: Думаю, що для церкви форма 
важлива, але людина віруюча може 
молитися біля будь-якої ікони, в якій 
вона вбачає якийсь певний релігій-
ний зміст, яку вона бачить як об'єкт 
своєї молитви, де розкривається її 
душа. Наприклад, не дивлячись на те, 
що ми працюємо з традиційним, дав-
нім іконописом, мені, як людині су-
часного періоду, надзвичайно близькі 
саме модерні ікони. Коли ти дивишся 
на цю ікону, бачиш не тільки моли-
товний образ, а й те, що за ним сто-
їть: ідею автора, те, що ти її відчува-
єш, можеш її розглядати, думати про 
якісь серйозні речі.
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Луцьк приєднався до 
всесвітньої акції «Мара-
фон написання листів». 
Учасники марафону пи-
сали два види листів: 
лист-петицію до уряду 
країни, у якій порушують-
ся права людей, та лист-
солідарності, що скерова-
ний до ув’язнених та їхніх 
родичів.

Садиба родини Липин-
ських у селі Затурці (Лока-
чинський район) стала ла-
уреатом ХІ Міжнародного 
конкурсу на кращу інвес-
тицію у сфері будівництва 
по обидві сторони східно-
го кордону Європейського 
Союзу.

На Волині до Євро-2012 
планують видати спеціаль-
ний довідник про область 
під назвою «Welcome. 
About Volyn Region».

Волинська 
інформація

Informacja 
wołyńska

.......

.......

.......

.......

.......

Łuck dołączył się do świa-
towej akcji «Maraton pisania 
listów». Uczestnicy marato-
nu pisali dwa rodzaje listów: 
list-petycję do rządu kraju, 
w którym łamane są prawa 
człowieka, i list solidarności, 
skierowany do więźniów i 
ich rodzin.

Dom rodziny Lipińskich 
we wsi Zaturce (rejon łoka-
czyński) został laureatem XI 
Międzynarodowego konkur-
su na lepszą inwestycję w za-
kresie budownictwa po obu 
stronach wschodniej granicy 
Unii Europejskiej.

Na Wołyniu do Euro-2012 
planują wydanie specjalnego 
informatora o obwodzie pod 
tytułem «Welcome. About 
Volyn region».

Zamek Lubarta zwycię-
żył w akcji «Siedem cudów 
Ukrainy». W związku z tym 
w Łucku zorganizowano ak-
cję «Siedem dni w Łuckim 
Zamku», w ramach której 
od 12 do 18 grudnia można 
bezpłatnie odwiedzić niektó-
re ekspozycje i imprezy.

Волинські пластуни у 
рамках проекту «Від Ми-
колая до Василя – казкові 
дні для дітвори» прове-
дуть протягом різдвяного 
періоду мистецькі заняття, 
екскурсії та громадські за-
ходи для дітей із неповних 
та малозабезпечених ро-
дин Луцька.

Wołyńscy płastuni w ra-
mach projektu «Od Mikoła-
ja do Wasyla – bajeczne dni 
dla dzieci» przeprowadzą 
w okresie bożonarodzenio-
wym zajęcia artystyczne, wy-
cieczki i akcje społeczne dla 
dzieci z niepełnych i nieza-
możnych rodzin Łucka.

Замок Любарта переміг 
у акції «Сім чудес Укра-
їни». У зв’язку з цим у 
Луцьку влаштували акцію 
«Сім днів у Луцькому зам-
ку», у ході якої з 12 до 18 
грудня можна безкоштов-
но відвідати деякі експози-
ції та заходи.

Дорога до ікони
Під час виставки ікон у Луцьку розмовляли про до-
рогу до ікони та саму ікону в нашому житті із гостя-
ми заходу. На наші запитання відповідали:

Розмовляв Валентин ВАКОЛЮК

Droga do ikony
Podczas wystawy ikon w Łucku rozmawialiśmy o 
drodze do ikony, o ikonie w naszym życiu z gośćmi 
wystawy. Na nasze pytania odpowiadali:

Mateusz Sora – jeden z 
organizatorów plenerów.

MW: Nowica to miejsce bardzo re-
fl eksyjne, bardzo ciepłe dla każdego. 
Jak powstał pomysł aby zorganizować 
plenery właśnie tu?

Mateusz Sora: Po pierwszym fe-
stiwalu INNOWICA, w 2008 r., wraz 
z prezesem Bractwa Młodzieży Gre-
ckokatolickiej Sarepta, księdzem Ja-
nem Pipką, zastanawialiśmy się, co 
jeszcze możemy w Nowicy zrobić ra-
zem. Jakie ważne wydarzenie mogło-
by po raz drugi w roku zgromadzić w 
ośrodku Sarepty Polaków, Ukraińców 
i Słowaków. Mając na uwadze zarów-
no odrodzenie religije na Wschodzie 
jak i wzrost zainteresowania ikoną 
na Zachodzie zdecydowaliśmy się za-
prosić malarzy ikon. W pierwszym 
roku powstały ikony, przedstawiające 
Zbawiciela, w drugim – Bogurodzi-
cę i doszliśmy do wniosku, że warto 
byłoby rozpocząć cykl, przedstawień 
bożych posłańców. W tym roku były 
malowane postacie starotestamento-
we, w następnym roku będą malowa-
ni apostołowie, później męczennicy 
i wyznawcy. Nieoczekiwanie dla nas 
okazało się, że takich inicjatyw brak. 
Jestem zaskoczony kolejnymi zapro-
szeniami na wystawy, które do nas 
docierają i liczbą artystów, którzy chcą 
wziąć udział w tym przedsięwzięciu.

MW: Co będzie później z tym ca-
łym dorobkiem?

M.S.: Nie jesteśmy właścicielami 
wszystkich prezentowanych ikon. Or-
ganizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
wyboru jednej pracy każdego z arty-
stów. Część tych prac trafi a do świątyń 
i kaplic stając się obiektami kultu, część 
przekazujemy tym, którzy nam poma-
gają. Po kilku latch powstanie kolekcja, 
która mogłaby stać się częścią zbiorów 
jednej z instytucji kultury. Mamy już 
nawet pewien pomysł na to, gdzie mo-
głyby być eksponowane prace, które w 
Nowicy powstały. 

MW: Może Pan zdradzi ten pomysł?
M.S.: Chciałbym, aby w jednym z 

powstających muzeów ta kolekcja stała 
się zalążkiem świadomie tworzonej ko-
lecji prezentującej współczesne ikony. 

Katarzyna Jakubowska-Kraw-
czyk – wykładowca Uniwersy-
tetu Warszawskiego, związa-
na z Warszawską Pracownią 
Ikonografi czną Droga Ikony. 

MW: Jest Droga Ikony. Czy ludzie 
weszli na tę drogę po ikonę czy razem 
z ikoną?

Katarzyna Jakubowska: Myślę, że 
ludzie trafi ają na tę drogę poszukując 
pewnych wartości duchowych, które 
w kulturze zachodniej czasami gdzieś 
umykają. Ikona to znacznie więcej, niż 
zwykły obraz święty. Ikona to przede 
wszystkim obecność i kontemplacja. 
Osoby, które trafi ają do naszej pracowni 
przy parafi i św. Szczepana w Warszawie, 
często niewiele wiedzą o ikonach. Przy-
chodzą ponieważ na jakimś etapie życia 
ikona ich pociągnęła. Chcą dowiedzieć 
się czegoś więcej, chcą doświadczyć 
samego procesu pisania ikony. To do-
świadczenie często prowadzi i do pew-
nej przemiany życia. Jako osoby, które 
na "Drodze Ikony" spędziły już kilka lat 
bardzo wyraźnie widzimy jak idąc za  
ikoną czy idąc z ikoną nasze życie we-
wnętrzne dojrzewa i się zmienia.

MW: Miałem przyjaciela, który na-
leżał do starszyzny kozackiej. On jako 
dziecko przeszedł całą gehennę wo-
jenną i komunistyczną. Ciocia na dro-
gę, puszczając go do Armii Sowieckiej, 
dała mu wyrwany z albumu obrazek 
Madonny Sykstyńskiej Rafaela. I to 
przy nim zostało. Mówił, że całe życie 
wiedział, że  ten obrazek był przy nim 
zawsze i chronił go. Czy forma jest aż 
tak ważna w ikonie? 

K.J.: Forma jest ważna, ale nie jest 
najważniejsza. Najważniejsze są treści, 
które ikona w sobie niesie. Jako grupa 
"Droga Ikony" jesteśmy osobami, któ-
re w większości nie mają specjalnego 
wykształcenia plastycznego. Sam pro-
ces tworzenia ikony jest dla nas prze-
de wszystkim przeżyciem duchowym, 
które przemienia samego tworzącego. 
Mamy oczywiście nadzieję i o to się 
modlimy podczas pracy, aby pisane 
przez nas ikony przemieniały również 
odbiorców. Forma w ikonie pełni więc 
rolę służebną wobec treści chociaż sama 
stanowi element treści na poziomie ka-
nonu.

Tetiana Jelisiejewa – dyrektor 
Muzeum Wołyńskiej Ikony 

MW: Dzisiaj w Łucku odbyło się 
nietypowe wydarzenie. Pani zazwyczaj 
ma do czynienia z ikonami, o procesie 
tworzenia których można tylko domy-
ślać się. Natomiast dzisiaj widzieliśmy 
nawet twórców ikon. Czy to jest dobry 
eksperyment?

Tetiana Jelisiejewa: Na tej wystawie 
możemy zobaczyć współczesny iko-
nopis, który łączy narodowe tradycje 
Ukrainy i Polski. Te ikony mają imię au-
tora, w odróżnieniu od dawnych ikon, 
które nie były opatrzone podpisem. One 
mają bardzo wysoki poziom artystycz-
ny, są ciekawe ze względu na wcielenie 
nie tylko tradycji bizantyjskich, ale też 
pomysłów modernistycznych, każda 
epoka produkuje tego malarza, który 
pracuje, i za każdą ikoną jest współczes-
na myśl fi lozofska i religijna.

MW: Kiedyś przeczytałem opowia-
danie o tym, jak w 1939 roku, kiedy 
zaczęła się wojna, człowiek niewierzą-
cy z koła polskich dekadentów został 
powołany do wojska. Ten żołnierz tra-
fi ł do Katynia. Jego rodzina zachowała 
po nim wyrwaną z czasopisma stronę 
z obrazkiem religijnym w moderni-
stycznym stylu. Na tym skrawku zo-
stały nawet nie napisane, lecz wydra-
pane takie słowa: „To jedyne, co mnie 
nie pozostawiło” . Czy forma jest na 
tyle ważna?

T.J.: Myślę, że dla Cerkwi forma 
jest ważna, ale człowiek wierzący 
może modlić się przy różnych iko-
nach, w których widzi jakąś treść reli-
gijną, które on uznaje za obiekt swojej 
modlitwy otwierającej jej duszę. Na 
przykład mimo to, że pracujemy z 
tradycyjnym, dawnym ikonopisem ja, 
jako człowiek z okresu współczesne-
go uznaję za bardzo bliskie dla mnie 
właśnie ikony modernistyczne. Gdy 
patrzysz na tę ikonę, widzisz nie tylko 
obraz modlitewny, ale także to, co za 
nim jest: ideę autora, to, że ty ją rozu-
miesz, możesz obejrzeć, myśleć o rze-
czach poważnych.

Rozmawiał Walenty WAKOLUK

Розмова про ікони
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Рауль Чілачава: 
«Втрачаються останні можливості втілити у 
життя європейську мрію українського народу»

Рауль Чілачава вже давно став сином українського народу, хоча народився і 
продовжує належати також до грузинської культури. Він – доктор філологічних 
наук, професор, академік, почесний доктор Академії наук Латвії, заслужений діяч 
мистецтв України, член Спілок письменників України, Грузії і Латвії, Міжнародної 
асоціації письменників і публіцистів, член Спілки театральних діячів України. Був 
заступником міністра України у справах національностей, заступником голови 
Державного комітету в справах національностей та міграції, професором бага-
тьох університетів. Лауреат багатьох премій різних європейських держав. Автор 
близько 100 книг: поетичних, перекладних, наукових, публіцистичних. У 2005-2010 
роках обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Латвії. Сьо-
годні відомий поет, учений, дипломат та публіцист – гість «Волинського Монітора».

– Пане Раулю! Ви не-
втомно розповідаєте, що всі 
роки, проведені в Україні 
(від 1970 року, – авт.), пере-
буваєте у відрядженні. Не-
вже плануєте повернутися 
на Батьківщину?

– Мені нема куди повер-
татися, бо насправді нікуди 
не виїздив. Про це я написав 
колись у сонеті «Земля Ві-
тчизни»: «Я й нині працьо-
витий, бо грузин. Зугдіді і 
Тбілісі, я – ваш син! Я з вами 
був і з вами буду завжди. Що 
б не було – метіль чи дощ, чи 
сніг – «Вітчизни землю на 
підошвах ніг не понесеш!..». 
Зрозуміло, що це метафора, 
але водночас і суща правда 
– яке б громадянство не мав 
поет, він вічний підданий 
лише своєї Батьківщини. 
Після багаторічного перебу-
вання і служби в Україні я, 
нарешті, дістав можливість, 
як і колись, жити на дві сто-
лиці. Сподіваюся, право на 
таку «розкіш» я чесно заслу-
жив.

– Розкажіть, як доля 
пов’язала Вас саме з Укра-
їною, де прекрасно опану-
вали мову, зрослися із укра-
їнцями духовно, ставши 
повноцінним її громадяни-
ном.

– Я приїхав до Києва у 
відрядження, на дворічне 
студентське стажування, яке 
розтяглося на чотири деся-
тиліття. Випадковість, збіг 
обставин, доля… – можна по 
різному трактувати мій шлях 
в Україну, але сталося так, 
як сталося, і я результатом, 
скажу відверто, не дуже роз-
чарований.

– Ви довгий час працюва-
ли у Державному комітеті з 
питань національностей та 
міграції, тож добре знаєте 
проблеми людей, котрі ет-
нічно походять з інших кра-
їн, проте встигли стати ще й 
українцями. Нашим чита-
чам цікаво знати, з якими 
труднощами мусять, у пер-
шу чергу, боротися поль-
ські національні меншини в 
Україні.

– Україна – одна з небага-
тьох пострадянських респу-
блік, яка створила найкращу 
законодавчу базу для етніч-
них меншин, забезпечивши 
тим самим міжнаціональний 
мир у державі. Зрозуміло, 
що міноритарні групи, як 
і самі українці, мають чи-
мало спільних проблем, які 

гуртом і треба вирішувати. 
Щодо специфічних трудно-
щів, то в кожної меншини 
вони свої. Українським поля-
кам чи польським українцям 
про них краще за мене знати. 
Загалом скажу, що, передов-
сім, це – проблеми збережен-
ня національної, релігійної 
і мовно-культурної ідентич-
ності, реалізація права отри-
мання освіти рідною мовою 
тощо. В цьому сенсі, безпере-
чно, роботи непочатий край.

– Наскільки міграційні 
процеси можуть загрожу-
вати потенційному майбут-
ньому України? Чи маємо 
загрозу у вигляді масового 
переселення жителів із Ки-
таю, Індії, Пакистану тощо?

– Будь-яка держава по-
винна жорстко регулювати 
природні для демократич-
ного суспільства міграційні 
процеси. Україна має спе-
ціальний орган державного 
управління, який і покли-
каний цим займатися. На 
даному етапі і навіть у най-
ближчому майбутньому за-
грози перенасичення країни 
мігрантами я не бачу.

– У студентські роки Ви 
ледь не стали дисидентом, 
коли Ваша поезія з промо-
вистою назвою «Київ про-
ти Москви» вийшла друком 
у Німеччині, за межами 
СРСР.

– То, власне, відбулося без 
моєї участі, але зі зрозумілих 
причин ледь не закінчилося 
для мене плачевно. Лише піс-
ля з’ясування компетентни-
ми органами моєї невинності 
зникла реальна загроза суво-
рого покарання.

– Розкажіть як Ви при-
йшли у літературу, стали 
членом Спілки письменни-
ків України.

– Я все життя мріяв ста-
ти письменником, віршував 
змалку. Страшно сказати: 
мій перший вірш був надру-
кований півстоліття тому (у 
березні 1962 року) і відтоді, 
вважайте, я в літературі. Моя 
перша книжка перекладів 
вийшла у 1970 році, перша 
збірка поезій – у 1972 році. 
Отже, наступного року я – 
подвійний ювіляр. Даруйте, 
навіть потрійний, бо ось-ось 
має вийти моя сота книжка.

– Завдяки Вашим профе-
сійним перекладам найкра-
щих українських письмен-
ників нині знають у Грузії, а 
грузинських – в Україні. За 

яким принципом вибираєте 
авторів і їхні твори для пе-
рекладацької роботи?

– Принцип один – худож-
ньо-естетична цінність тво-
ру, значущість його автора 
в історії національної літе-
ратури. Звичайно, не остан-
ню роль відіграють особисті 
симпатії, творча і духовна 
спорідненість, схожість сти-
лів, образного мислення 
тощо. Перекладати мож-
на лише той твір, який тобі 
дуже подобається, який би 
ти сам із задоволенням напи-
сав, якби це вже не зробили 
до тебе.

– Ви встигли попрацюва-
ти на дипломатичній робо-
ті, будучи послом незалеж-
ної України у Латвії. Ще Ви 
об’їздили багато країн світу, 
тому, мабуть, можете оціни-
ти європейські перспективи 
України.

– Найголовнішим завдан-
ням моєї дипломатичної місії 
було якраз просування і від-
стоювання євроатлантичних 
інтересів України на тере-
нах окремо взятої держави 
ЄС. За п’ять років, проведе-
них у Ризі, я написав книгу 
«Приближение к Латвии. 
Откровение Посла». В ній 
я без прикрас розповів про 
надзвичайні шанси України 
стати гідним членом євро-
пейського співтовариства, 
які, внаслідок прикрих між-
усобних чвар помаранчевих 
керманичів, були бездарно 
упущені. Я вже не кажу про 
те, як втрачаються останні 
можливості втілити у життя 
європейську мрію україн-
ського народу. Я глибоко пе-
реконаний – вона здійснен-
на, і вона збудеться, але коли 
– ось питання, ціна якого є 
неймовірно високою.

– У час Помаранчевої ре-
волюції український та гру-
зинський народи особливо 
зблизилися. Чи вигідна така 
дружба нашому «старшому» 
братові – Росії?

– Питання настільки ри-
торичне, що не потребує від-
повіді. «Старшому братові» 
поза його спиною невигідна 
нічия дружба, й грузинсько-
українська зокрема, бо в кож-
ному такому альянсі йому 
ввижається змова, учасників 
якої, на його думку, слід не-
гайно суворо покарати.

Розмовляв Віктор ЯРУЧИК

Raul Chilachava: 
«Traci się ostatnią szansę na zrealizowanie w prak-
tyce europejskiego marzenia narodu ukraińskiego»

Raul Chilachava już dawno stał się synem narodu ukraińskiego, chociaż urodził się i 
nadal nie przestaje należeć również do kultury gruzińskiej. Jest doktorem habilito-
wanym fi lologii, profesorem, akademikiem, doktorem honoris causa Akademii Nauk 
Łotwy, Honorowym Artystą Ukrainy, członkiem Związku Pisarzy Ukrainy, Gruzji i Łotwy, 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy i Publicystów, członkiem Związku Aktorów 
Ukrainy. Pełnił obowiązki Ministra Ukrainy ds. Narodowości, Wiceprezesa Komitetu 
Krajowego ds. Narodowości i Migracji, profesor wielu uniwersytetów. Laureat wielu 
nagród różnych krajów europejskich. Autor około 100 książek: poetyckich, naukowych, 
publicystycznych, przekładów. W latach 2005-2010 piastował urząd Ambasadora Nad-
zwyczajnego i Pełnomocnego Ukrainy w Łotwie. Dzisiaj słynnego poetę, naukowca, 
dyplomatę i publicystę  gości «Monitor Wołyński».

– Panie Raulu! Niestrudze-
nie opowiada Pan, że przez 
wszystkie lata spędzone na 
Ukrainie (od 1970 roku – 
Aut.) przebywa Pan w podró-
ży służbowej. Czy zamierza 
Pan wrócić do ziemi ojczystej?

– Nie mam gdzie wracać, bo 
tak naprawdę nigdzie nie wy-
jeżdżałem. O tym napisałem 
kiedyś w sonecie «Ziemia Oj-
czyzny»: «Jam dzisiaj pracowity, 
bom Gruzin. Zugdidi i Tbilisi, 
jam – wasz syn! Byłem z wami 
i zawsze z wami będę. Cokol-
wiek będzie – zawieja, deszcz 
lub śnieg – «Ojczyzny ziemię 
na podeszwach nóg nie unie-
siesz!..». Oczywiście, to jest me-
tafora, ale jednocześnie rzeczy-
wista prawda – bez względu na 
obywatelstwo poety, pozostaje 
on wiecznym poddanym tylko 
swojej Ojczyzny. Po wielolet-
nim pobycie i służbie na Ukra-
inie w końcu mam możliwość, 
podobnie jak kiedyś, mieszkać 
w dwóch stolicach. Mam na-
dzieję, że na ten «luksus» uczci-
wie zasłużyłem.

– Proszę opowiedzieć, jak 
los powiązał Pana właśnie z 
Ukrainą, gdzie Pan doskona-
le opanował język ukraiński, 
zrósł się z Ukraińcami ducho-
wo, stając się pełnoprawnym 
obywatelem naszego kraju.

– Przyjechałem do Kijowa w 
sprawie służbowej, na dwa lata 
stażu studenckiego, który roz-
ciągnął się na cztery dziesięcio-
lecia. Przypadek, zbieg okolicz-
ności, los… – można na różny 
sposób odbierać moją drogę 
na Ukrainę, ale złożyło się tak, 
jak się złożyło, i tym wynikiem, 
prawdę mówiąc, rozczarowany 
nie jestem.

– Przez dłuższy czas pra-
cował Pan w Komitecie Kra-
jowym ds. Narodowości i Mi-
gracji, tak więc dobrze Pan 
zna problemy ludzi, którzy et-
nicznie przynależą do innych 
krajów, jednak nie do końca 
stali się też Ukraińcami. Na-
szych czytelników interesu-
je to, z jakimi trudnościami 
przede wszystkim borykają się 
polskie mniejszości narodowe 
na Ukrainie.

– Ukraina jest jedną z nie-
wielu byłych republik radzie-
ckich, które stworzyły najlepszą 
podstawę prawną dla mniej-
szości etnicznych, zapewniając 
w ten sposób międzynarodo-
wościowy pokój w kraju. Oczy-
wiście, grupy mniejszościowe, 
podobno jak sami Ukraińcy, 
mają dużo wspólnych proble-

mów, które wspólnie należy też 
rozwiązywać. Co dotyczy trud-
ności specyfi cznych, to każda 
mniejszość ma swoje. Ukraiń-
scy Polacy czy polscy Ukraiń-
cy wiedzą o tym więcej  niż ja. 
Ogólnie mówiąc, muszę zauwa-
żyć, że przde wszystkim są to 
problemy zachowania narodo-
wej, religijnej i językowo-kul-
turalnej tożsamości, realizacja 
prawa do edukacji w języku oj-
czystym i tak dalej. W tym sen-
sie nie ma wątpliwości, że pracy 
jest bezmiar.

–  W jakim stopniu procesy 
migracyjne mogą grozić po-
tencjalnej przyszłości Ukra-
iny? Czy mamy zagrożenie 
w postaci masowej migracji 
ludzi z Chin, Indii, Pakistanu 
itd.?

– Każde państwo musi ściśle 
regulować naturalne dla spo-
łeczeństwa demokratycznego 
procesy migracyjne. Ukraina 
ma specjalny zarząd, który jest 
do tego powołany. Na tym eta-
pie i w niedalekiej przyszłości 
zagrożenia z powodu napływu 
migrantów do kraju ja nie wi-
dzę.

– W latach studenckich 
niemal nie stał się Pan dysy-
dentem, kiedy Pana wiersz 
o znaczącym tytule «Kijów 
przeciwko Moskwie» został 
wydany w Niemczech, poza 
granicami Związku Radzie-
ckiego.

– Właśnie to się stało bez 
mego udziału, jednak ze zrozu-
miałych powodów prawie nie 
skończyło się dla mnie tragicz-
nie. Dopiero po wyjaśnieniu 
przez właściwe władze mojej 
niewinności zniknęło realne 
zagrożenie surową karą.

– Proszę opowiedzieć o 
swojej drodze do literatury, 
jak Pan stał się członkiem 
Związku Pisarzy Ukrainy.

– Przez całe życie marzyłem 
o tym, aby zostać pisarzem, od 
dziecięcych lat pisałem wiersze. 
Strach powiedzieć: mój pierw-
szy wiersz został wydrukowany 
pół wieku temu (w marcu 1962 
roku) i od tego czasu uważam, 
że trafi łem do literatury. Mój 
pierwszy zbiór przekładów 
został wydany w 1970 roku, 
pierwszy zbiór poetycki – w 
1972 roku. Tak więc w następ-
nym roku będę obchodził po-
dwójny jubileusz. Przepraszam, 
nawet potrójny, bo w najbliż-
szym czasie ma się ukazać moja 
setna książka.

– Dzięki Pana fachowym 
tłumaczeniom najlepsi ukra-

ińscy pisarze są obecnie zna-
ni w Gruzji, a gruzińscy – na 
Ukrainie. Według jakich za-
sad wybiera Pan autorów i ich 
dzieła dla swoich tłumaczeń?

– Zasada jest jedna – arty-
styczna i estetyczna wartość 
utworu, znaczenie jego autora 
w dziejach literatury narodo-
wej. Oczywiście, istotną rolę 
mają sympatie osobiste, twór-
cze i duchowe powinowactwo, 
podobne style, kreatywne my-
ślenie itd. Tłumaczyć można 
tylko to dzieło, które bardzo ci 
się podoba, które sam z przy-
jemnością napisałbyś, gdyby 
tego nie uczyniono przed tobą.

– Ma Pan już doświadcze-
nie w służbie dyplomatycznej, 
był Pan Ambasadorem nie-
podległej Ukrainy w Łotwie. 
Zwiedził Pan również wiele 
krajów świata, dlatego chyba 
jest Pan w stanie ocenić euro-
pejskie perspektywy Ukrainy.

– Najważniejszym zadaniem 
mojej misji dyplomatycznej 
było właśnie promowanie i 
obrona euroatlantyckich inte-
resów Ukrainy na terenach jed-
nego z krajów członkowskich 
UE. Przez pięć lat spędzonych 
w Rydze napisałem książkę 
«Zbliżenie ku Łotwie. Wyzna-
nia Ambasadora». W niej, bez 
ubarwień opowiedziałem o 
niezwykłych szansach Ukrainy 
na zostanie godnym członkiem 
stowarzyszenia europejskiego, 
które wskutek przykrych kłótni 
domowych pomarańczowych 
przywódców zostały bezdarnie 
stracone. Już nie wspominam o 
tym, jak traci się ostatnią szan-
sę na zastosowanie w praktyce 
europejskiego marzenia naro-
du ukraińskiego. Jestem głę-
boko przekonany, że da się je 
urzeczywistnić i ono się spełni, 
jednak kiedy – oto jest pytanie, 
którego cena jest niezwykle wy-
soka.

– Podczas Pomarańczowej 
Rewolucji naród ukraiński i 
gruziński w szczególny sposób 
stały się sobie bliskie. Czy ta 
przyjaźń jest na rękę naszemu 
«starszemu» bratu – Rosji?

– Pytanie jest o tyle retorycz-
ne, że nie wymaga odpowiedzi. 
«Starszemu bratu» nie jest na 
rękę niczyja przyjaźń obok, a 
gruzińsko-ukraińska w szcze-
gólności, ponieważ w każdym 
takim sojuszu  podejrzewa spi-
sek, którego uczestników, jego 
zdaniem, należy natychmiast 
surowo ukarać.

Rozmowę prowadził Wiktor JARUCZYK
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Ukraińska prasa o Polsce
Туск задоволений завершенням переговорів 

з Україною про асоціацію
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск задоволений завершенням переговорів із Україною 

щодо Угоди про асоціацію. 
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив на прес-

конференції після засідання Європейської ради, характеризуючи основні здобутки поль-
ського головування в ЄС. 

Серед інших досягнень польського головування Д.Туск назвав підписання угоди про член-
ство Хорватії в ЄС, а також проведення саміту «Східного партнерства» у вересні у Варшаві. 

 «УНІАН», 9 грудня 2011 року

Tusk jest zadowolony z powodu zakończenia negocjacji
z Ukrainą o stowarzyszeniu

PPremier Polski Donald Tusk jest zadowolony z powodu zakończenia negocjacji z Ukrainą w 
sprawie Umowy o Stowarzyszeniu. 

Według informacji specjalnego korespondenta UNIAN w Brukseli, o tym on oznajmił na konferencji 
prasowej po posiedzeniu Rady Europejskiej, wyliczając główne osiągnięcia prezydencji Polski w UE. 

Wśród innych osiągnięć polskiej prezydencji, Donald Tusk wymienił podpisanie Umowy 
o Stowarzyszeniu Chorwacji z UE oraz zorganizowanie szczytu Partnerstwa Wschodniego we 
wrześniu w Warszawie.

 «UNIAN», 9 grudnia 2011 roku

Польща не скасує візи для українців на Євро-2012
Польщa не буде вводити безвізовий режим для українців і громадян інших країн на час 

проведення фінальної частини Євро-2012. Про це повідомив представник прес-служби Мі-
ністерства закордонних справ Польщі.

МЗС планує видавати на час чемпіонату візи громадянам країн, що можуть їх отримувати, 
за спрощеною процедурою.

Зокрема, футболісти, судді, лікарі, діячі УЄФА і ФІФА зможуть отримати безкоштовну 
довготермінову «мультивізу» тільки на підставі оригіналу листа Європейської футбольної 
федерації чи національних футбольних федерацій країн, що беруть участь у Євро-2012. При 
цьому вони зможуть отримати візу без особистої появи в консульстві.

Уболівальники зможуть отримати візу, показавши квиток на один із матчів Євро-2012. 
Ukranews.com, 9 грудня 2011 року

Polska nie zrezygnuje z wiz dla Ukraińców na Euro-2012
Polska nie przejdzie do systemu bezwizowego dla Ukraińców i obywateli innych krajów w czasie 

przeprowadzenia części fi nałowej Euro-2012, poinformował rzecznik służby prasowej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Polski.

MSZ planuje podczas mistrzostw wydawać wizy obywatelom krajów, które mogą je otrzymywać 
według uproszczonych procedur.

W szczególności, zawodnicy, sędziowie, lekarze, organizatorzy UEFA і FIFA otrzymają bezpłatną 
długoterminową «Multivisa» wyłącznie na podstawie oryginału listu Europejskiej Federacji 
Piłkarskiej czy narodowych federacji piłkarskich krajów uczestniczących w Euro-2012.  Mogą oni 
otrzymać wizę bez osobistego stawiennictwa w konsulacie.

Kibice otrzymają wizę po ukazaniu biletu na jeden z meczów Euro-2012. 
Ukranews.com, 9 grudnia 2011 roku

Безкоштовні «шенгени» отримуватимуть 
ще три категорії українців  

Тепер шенгенські візи можуть безкоштовно отримувати ще три категорії громадян України.
Про це заявив директор Департаменту консульської служби МЗС України Андрій Олефіров. 

Він зазначив, що до існуючих 14-ти категорій громадян України приєдналися ще три.
За словами дипломата, тепер шенгенські візи можуть отримувати ще представники професій-

них об’єднань, члени релігійних організацій і представники недержавних організацій.
Також А.Олефіров повідомив, що з посольством Польщі було досягнуто низку угод щодо лібе-

ралізації візового режиму: «У вересні нинішнього року під час подачі документів на візу Польща 
відмовилася від кількох документів, серед яких – звіт по банківському рахунку, довідка з роботи і 
копія трудової книжки», – зазначив дипломат.

Golosua.com, 8 грудня 2011 року

Bezpłatne wizy «Schengen» otrzymają
jeszcze trzy kategorie Ukraińców 

Teraz wizy Schengen będą bezpłatnie otrzymywać jeszcze trzy kategorie obywateli Ukrainy.
O tym poinformował Dyrektor Departamentu Służby Konsularnej MSZ Ukrainy Andrij Olefi row. 

Zauważył on, że do isniejących już czternastu kategorii obywateli Ukrainy dołączono jeszcze trzy.
Według dyplomaty, wizy Schengen będą mogli otrzymywać jeszcze przedstawiciele spółek zawo-

dowych, członkowie organizacji religijnych і przedstawiciele organizacji pozarządowych.
 A. Olefi row poinformował również, że z Ambasadą Polski podpisano cały szereg umów w sprawie 

liberalizacji reżimu wizowego: «We wrześniu bieżącego roku podczas składania dokumentów na uzy-
skanie wizy Polska zrezygnowała z kilku dokumentów, w tym ze sprawozdania o koncie bankowym, 
zaświadczenia z pracy i kopii książeczki o pracy» – opowiedział dyplomata.

Golosua.com, 8 grudnia  2011 roku

Україна на Євро-2012 заробить більше за Польщу?   
Жеребкування груп фінального турніру Євро-2012 призвело до того, що на Чемпіонат Європи 

до польських міст приїдуть вболівальники з країн, яких найбільше торкнулася фінансова криза, а 
відтак, і заробити на туристах країні навряд чи вдасться.

Таку думку висловила експерт Групи економічних радників «TOR» Адріан Фурґальський. У 
Польщі свої матчі проводитимуть, зокрема, Греція, Іспанія, Ірландія та Італія. За словами А. Фур-
гальського, власники польських ресторанів та готелів можуть заробити менше, ніж передбачалося.

Поляки, греки, росіяни і чехи розіграють свої групові матчі у Варшаві та Вроцлаві. Іспанці, іта-
лійці, хорвати та ірландці — в Познані та Ґданську. Решта команд – Німеччина, Франція, Англія, 
Швеція, Нідерланди, Данія та Португалія – їдуть в Україну.

Golosua.com, 11 грудня 2011 року

Ukraina w czasie Euro-2012 zarobi więcej od Polski?
Losowanie grup turnieju fi nałowego Euro-2012 doprowadziło do tego, że na Mistrzostwa Europy 

do polskich miast przybędą kibicie z krajów, które w największym stopniu dotknął kryzys fi nansowy. 
Tak więc, jest mało prawdopodobne, że zarobi się na turystach z tych krajów.

Taką opinię wypowiedział Ekspert Grupy Radców Gospodarczych «TOR» Adrian Furgalski. W 
Polsce swoje mecze zagra Grecja, Hiszpania, Irlandia i Włochy. Według A. Furgalskiego, właściciele 
polskich restauracji i hoteli mogą zarobić mniej, niż  przewidywano.

Polacy, Grecy, Rosjanie i Czesi zagrają  swoje mecze grupowe w Warszawie i Wrocławiu. Hiszpa-
nie, Włosi, Chorwaci i Irlandczycy – w Poznaniu i Gdańsku. Inne drużyny – z Niemiec, Francji, 
Anglii, Szwecji, Holandii, Danii i Portugalii – pojadą na Ukrainę.

Golosua.com, 11 grudnia 2011 roku

Пам'ятаючи про Голодомор

Pamiętając o Wielkim Głodzie

Скорботна хода, покладання квітів до пам’ятного знака Християнському 
милосердю волинян, молитва, хвилина мовчання, акція «Запали свічку» – 
так лучани вшанували пам'ять про жертви Голодомору. 

Pochód ku pamięci ofi ar, złożenie kwiatów pod pomnikiem Chrześcijańskiemu 
Miłosierdziu Wołynian, modlitwa, chwila ciszy, akcja „Zapal świecę” - tak łuccza-
nie uczcili pamięć ofi ar Wielkiego Głodu.

26 листопада Волинь долучилася до від-
значення Дня пам'яті жертв голодомору 
та політичних репресій. Учасники скор-
ботної ходи пройшли від Театрального 
майдану до Замкової площі. На Замковій 
площі архієпископ Луцький і Волинський 
Михаїл провів поминальне богослужіння. 
З короткою промовою звернувся до при-
сутніх міський голова Луцька Микола Ро-
манюк. Після хвилини мовчання лучани 

виклали на площі символічний хрест із 
лампадок.

Захід не мав політичного забарвлення, під 
час ходи не було видно жодного прапора по-
літичної партії, не було теж промов політи-
ків. У спільній скорботній акції взяли участь 
жителі міста, представники православної та 
католицької церков, місцевої влади та націо-
нальних меншин, які проживають у Луцьку.

26 listopada Wołyń dołączył się do obchodów 
Dnia Pamięci Ofi ar Wielkiego Głodu i Represji 
Politycznych. Uczestnicy pochodu przeszli od 
Placu Teatralnego do Placu Zamkowego. Na Pla-
cu Zamkowym arcybiskup Łucki i Wołyński My-
chaił odprawił mszę św. w intencji ofi ar. Z krótkim 
przemówieniem do zgromadzonych zwrócił się 
przewodniczący Łuckiej Rady Miejskiej Mykoła 
Romaniuk. Po chwili ciszy łucczanie wystawili na 
placu znicze w postaci symbolicznego krzyża.

Akcja nie była przedsięwzięciem politycznym, 
w czasie pochodu nie było widać żadnej fl agi ja-
kiejkolwiek partii politycznej, nie przemawiali też 
politycy. We wspólnym pochodzie uczestniczyli 
mieszkańcy miasta, przedstawiciele kościołów 
prawosławnego oraz katolickiego, władz miejsco-
wych i mniejszości narodowych, którzy mieszkają 
w Łucku.
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Журналісти польських медіа 
з України та Литви навчалися у Варшаві

Dziennikarze mediów polskich 
z Ukrainy i Litwy szkolili się w Warszawie

Правила інтерактивності порталів, громадянська журналістика, вміст 
Інтернет-сторінки газети, правила написання новини – це головні теми на-
вчання для редакторів Інтернет-порталів польських медіа на Сході.

Zasady interaktywności portali, dziennikarstwo obywatelskie, zawartość strony 
internetowej gazety, zasady napisania newsa – to główne tematy szkolenia dla 
redaktorów portali internetowych mediów polskich na Wschodzie.

Навчання відбулося у Варшаві протягом 5-9 
грудня нинішнього року. Група з 13 учасників скла-
далася із журналістів польських медіа з України 
(«Monitor Wołyński», «Dziennik Kijowski» i «Kurier 
Galicyjski») та Литви («Kurier Wileński», «Wilnoteka», 
«Tygodnik Wileńszczyzny», «Nasza Gazeta»).

У рамках навчання відбулися візити у редак-
ції Інтернет-порталів «Polskatimes.pl» та «rp.pl». 
Учасники навчання зустрілися із редактором 
порталу «Polskatimes.pl» Арленою Сокальською, 
котра розповіла про роботу редакції, правила 
інтерактивності порталів, створення новини 
та заголовків. Головний редактор «Wiadomości 
24» Томаш Ковальський поділився таємницями 
«кухні» громадянської журналістики. Зустріч із 
Міхалом Прошовським, заступником керівника 

редакції інформаційних сервісів «Rzeczpospolitа», 
стосувалася Інтернет-сторінки газети.

Відбулися також майстер-класи, які вела тре-
нер із журналістики Агнєшка Новінська. Під час 
занять аналізували Інтернет-сторінки медіа, пред-
ставники яких брали участь у майстер-класі, а та-
кож портали регіональних ЗМІ у Польщі. Частина 
занять стосувалася написання новин, лідів та за-
головків. Окрім того кожна редакція опрацьову-
вала і представляла плани змін на порталах, які 
настануть після повернення журналістів додому.

Навчання організувала Фундація «Демокра-
тичне товариство «Схід» на замовлення Фунда-
ції «Допомога полякам на Сході».

Szkolenie odbyło się w Warszawie w dniach 5-9 
grudnia b.r. 13-osobowa grupa uczestników szko-
lenia składała się z dziennikarzy mediów polskich 
z Ukrainy (Monitor Wołyński, Dziennik Kijowski 
i Kurier Galicyjski) i Litwy (Kurier Wileński, Wil-
noteka, Tygodnik Wileńszczyzny, Nasza Gazeta).

W ramach szkolenia odbyły się wizyty w redak-
cji dwóch portali internetowych – Polskatimes.
pl oraz rp.pl. Uczestnicy szkolenia spotkali się z 
redaktorem portalu Polskatimes.pl Arleną Sokal-
ską, która opowiedziała o pracy redakcji, zasa-
dach interaktywności portali, budowania newsów 
i tytułów. Redaktor naczelny Wiadomości24 To-
masz Kowalski podzielił się tajemnicami „kuchni” 
dziennikarstwa obywatelskiego. Spotkanie z Mi-
chałem Proszowskim – zastępcą kierownika redak-

cji serwisów informacyjnych „Rzeczypospolitej” 
– dotyczyło zawartości strony internetowej gazety.

Odbyły się także zajęcia warsztatowe, które 
prowadziła trener dziennikarstwa Agnieszka No-
wińska. W czasie zajęć analizowano strony inter-
netowe mediów, które były reprezentowane na 
szkoleniu oraz portale mediów lokalnych w Pol-
sce. Część zajęć dotyczyła pisania newsów, lidów 
i tytułów. Oprócz tego każda redakcja opracowy-
wała i prezentowała plany zmian na portalach, 
które nastąpią po powrocie dziennikarzy do kraju.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Funda-
cję Towarzystwo Demokratyczne Wschód na zle-
cenie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Наталя ДЕНИСЮК

Natalia DENYSIUK
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Біловезька пуща
Біловезька пуща – це один із найбільших лісових комплексів Централь-

ної Європи і єдиний у Європі низовинний натуральний ліс, у якому 
живе найбільша у світі вільна популяція зубрів. 

Цей лісовий комплекс, 
розташований на території 
Польщі та Білорусі, займає 
площу 150 тис. га. Його за-
хідна частина, яка знахо-
диться у Польщі, займає 62,5 
тис. га, а східна, на терито-
рії Білорусі, – 87,5 тис. га. 
По обидва боки кордону на 
території Біловезької пущі 
діють національні парки: 
Біловезький національний 
парк у Польщі та Національ-
ний парк «Біловезька пуща» 
у Білорусі.

Фауна Біловезької пущі 
нині нараховує близько 11 
тис. видів тварин, найбіль-
шою з яких є зубр. Зубр, 
найкрупніший наземний 
ссавець Європи, став симво-
лом Біловезького національ-
ного парку. Зображення цієї 
тварини знаходиться на гер-
бі парку. Нині у Біловезькій 
пущі, з обох боків кордону, 
нараховується близько 700 
особин зубрів (із приблизно 
3 тис., які зараз живуть у ці-
лому світі). Причому зубри 
у Біловезькій пущі – відро-
джений вид.

Останнього вільного 
зубра на її території було 
вбито ще у 1919 р.. З метою 
повернення цих тварин у 
Біловезьку пущу та для їх 
охорони у всьому світі в 
1923 р. було створено Між-
народне товариство охо-
рони зубра. Ця організація 
встановила, що у світі ли-
шилося лише 54 особини 

зубрів (усі вони жили в не-
волі). З них придатними до 
розмноження були лише 12. 
Восени 1929 р. двох зубрів 
привезли до Біловезької 
пущі та випустили до спеці-
альних загонів. Через 10 ро-
ків, перед початком Другої 
світової війни, у пущі жило 
вже 16 зубрів.

Тварини, на щастя, пере-
жили війну. Після її закін-
чення справу відродження 
виду було продовжено. У 
1952 р. перших зубрів ви-
пустили на волю. Ще через 
п’ять років зафіксовано 
перше народження зубра 
на волі. Зараз стада цих 
тварин можна зустріти у 
будь-якому закутку Біло-

везької пущі. Крім зубрів 
у пущі живуть лосі, олені, 
дикі кабани, вовки, рисі та 
багато інших менших тва-
рин.

У Біловезькій пущі можна 
також спостерігати 228 видів 
птахів, 120 з яких гніздяться 
на її території, а 40 – вписа-
ні до Червоної книги. Серед 
останніх – підорлик малий, 
беркут, журавель, лелека, те-
терук та багато інших птахів. 
Живуть у Біловезькій пущі 
також рептилії (11 видів), 
земноводні (7 видів) і риби 
(27 видів). Багатоманітність 
їх видів там досить низька, 
багато з них має тенденцію 
до зменшення чисельності 
популяції (зокрема, земно-
водні). Не бракує у Біловезь-
кій пущі і комах, яких там 
нараховується близько 10 
тис. видів.

Біловезька пуща також 
належить до найцінніших 
місць світу через багатство 
місцевої флори. В обох час-
тинах пущі, польській і біло-
руській, росте близько 2 тис. 
дерев-гігантів, серед яких є 
600-літні дуби, 350-літні ясе-
ни і сосни, 250-літні смере-
ки. Загалом, у пущі нарахо-
вується понад тисяча видів 
дерев, кущів і трав. Понад 60 
із них занесені до Червоної 
книги. У Біловезькій пущі 
росте також 260 видів мо-
хів, багато з яких збереглося 
лише там, і близько 4 тис. 
видів грибів.

Охорона Біловезької 
пущі сприяла не лише збе-
реженню окремих видів 
рослин, але й цілих лісових 
насаджень. Тут залиши-
лись останні на європей-
ській низовині фрагменти 
первісних лісів. Ліси різ-
ного типу займають 96% 
території Біловезької пущі. 
Найрозповсюдженішим 
там типом лісу (займає 47% 
лісової поверхні) є широко-
листяний ліс. Бори займа-
ють 37%, а болотні листяні 
та мішані ліси – 14,5% по-
верхні пущі.

Деревостан складається, 
переважно, з ялини звичай-
ної, сосни звичайної, вільхи 
чорної, дуба звичайного, бе-

різ – бородавчатої та пухнас-
тої. Часто у Біловезькій пущі 
можна натрапити і на такі 
види дерев, як ясен звичай-
ний, липа серцелиста, клен 
звичайний, осика, в’яз, граб 
звичайний. Майже 40% лісо-
вої поверхні пущі покрива-
ють деревостани віком понад 
80 років. Середній вік дерев 
сягає 73 роки у використо-
вуваній для господарства 
частині пущі і 130 років – 
на території Біловезького 
національного парку.

Проблема охорони Бі-
ловезької пущі постала 
вже у середньовіччі. На 
межі XIV i XV століть Вла-
дислав ІІ Ягайло проголо-
сив пущу територією, яка 
охороняється. Саму назву 
«Біловезька пуща» уперше 
вжито у ті ж часи, а саме – у 
1409 р. у листах, якими об-
мінялися польський та ли-
товський двори. У 1538 р. 
король Сигізмунд ІІІ Ваза 
видав закон про охорону лі-
сів і тварин пущі, а у 1557 р. 
з’явився перший Лісовий 
статут, що стосувався пущі, 
а також було започаткова-
но ведення лісового гос-
подарства на її території. 
У 1802 р. цар Олександр І 
заборонив полювання на 
зубрів, однак така заборо-
на не стосувалася царських 
полювань. Як ми вже зна-
ємо, зубри було повністю 
знищені у пущі у 1919 р.. 
Набагато раніше, у 1610 р. 
там було знищено популя-
цію турів, у 1705 р. – благо-
родних оленів, а у 1878 р. – 
бурих ведмедів.

Заходи, пов’язані з відро-
дженням зубрів у Польщі, 
призвели і до виникнення 
Біловезького національно-
го парку. Початком його іс-
нування вважається 1921 р., 
коли на частині нинішньої 
території парку було утво-
рено лісництво «Резерват». 
У 1932 р. це лісництво було 
перетворено на «Націо-
нальний парк у Біловежі». 
У 1947 р. назву змінили на 
сучасну – Біловезький наці-
ональний парк. Національ-
ний парк охоплює найкра-
ще збережений фрагмент 
Біловезької пущі площею 10 
517,27 га. У його складі є три 
адміністративних одиниці: 
Охоронний обшар Орлувка, 
Охоронний обшар Гвозьна 
і Осередок розведення зу-
брів (з трьома заповідними 
територіями розведення і 
Показовим заповідником 
зубрів).

На території Біловезь-
кого національного парку і 
білоруського Національно-
го парку «Біловезька пуща» 
знаходиться також багато 
архітектурних пам’яток. 
Охочі можуть відвідати, 
наприклад, місто Біловежа 
з його парками і будинка-
ми, ознайомитися з екс-
позицією Природничо-лі-
сового музею у польській 
частині, або Резиденції 
Діда Мороза та Музею при-
роди у селі Каменюки у 
білоруській частині Біло-
везької пущі.

Наталія КАТРЕНЧІКОВА

Białowieska Puszcza
Puszcza Białowieska – jeden z największych kompleksów leśnych Europy 

Środkowej i jedyny w Europie nizinny las naturalny, w którym żyje najwięk-
sza na świecie wolnościowa populacja żubra.

Ten kompleks leśny zajmuje 
obszar 150 tys. ha i jest położo-
ny na terenie Polski i Białorusi. 
Zachodnia jego część, znajdu-
jąca się w Polsce, zajmuje 62,5 
tys. ha, a część wschodnia, znaj-
dująca się w Białorusi - 87,5 tys. 
ha. Po obu stronach granicy 
na terenie Puszczy Białowie-
skiej działają parki narodowe: 
Białowieski Park Narodowy 
w Polsce oraz Park Narodowy 
„Bieławieżskaja Puszcza” na 
Białorusi.

Fauna Puszczy Białowie-
skiej liczy obecnie około 11 
tys. gatunków zwierząt, naj-
większym z jakich jest żubr. 
Żubr, największy ssak lądowy 
Europy, stał się symbolem Bia-
łowieskiego Parku Narodowe-
go. Podobizna tego zwierzęcia 
znalazła się na herbie parku. 
Obecnie po obu stronach gra-
nicy w Puszczy Białowieskiej 
mieszka około 700 osobników 
żubrów (z blisko 3 tys., żyjących 
w całym świecie). Przy czym 
żubry w Puszczy Białowieskiej 
są gatunkiem odrodzonym.

W 1919 r. został zabity ostat-
ni wolnościowy żubr na jej te-
renach. W celu przywrócenia 
tych zwierząt do Puszczy Biało-
wieskiej oraz ochrony ich na ca-
łym świecie, w 1923 r. założono 
Międzynarodowe Towarzystwo 
Ochrony Żubra. Towarzystwo 
ustaliło, że w całym świecie 
pozostały tylko 54 osobniki 
żubrów (wszystkie żyjące w 
niewoli). Z nich do reproduk-
cji nadawało się 12. Dwa żubry, 
jesienią 1929 r. przetransporto-
wano do Puszczy Białowieskiej 
i wypuszczono do specjalnych 
zagród. Na 10 lat przed wybu-
chem II Wojny Światowej, w 
Puszczy mieszkało już 16 żu-
brów.

Zwierzęta szczęśliwie prze-
trwały wojnę, po zakończeniu 
której sprawa regeneracji ga-
tunku była kontynuowana. W 
1952 r. pierwsze żubry zostały 
wypuszczone na wolność. Pięć 
lat później odnotowano pierw-
sze narodziny żubra na wol-
ności. Teraz stada tych zwie-
rząt można spotkać na całym 
terenie Puszczy Białowieskiej. 
Oprócz żubrów puszczę tę za-
mieszkują łosie, jelenie, dziki, 
wilki, rysie oraz wiele innych 
mniejszych zwierząt.

W Puszczy Białowieskiej 
zaobserwowano także 228 ga-
tunków ptaków, z których 120 
zakłada na jej terenie swoje 
gniazda, a 40 są wpisane do 
Czerwonej Księgi. Są wśród 

nich orzeł krzykliwy, orzeł 
przedni, żuraw, bocian, cie-
trzew oraz wiele innych pta-
ków. W Puszczy Białowieskiej 
żyją także gady (11 gatunków), 
płazy (7 gatunków) i ryby (27 
gatunków). Różnorodność tych 
gatunków jest tam dość niska. 
Wiele z nich wykazuje tenden-
cje do zmniejszenia liczby po-
pulacji (zwłaszcza płazy). Nie 
zabrakło w Puszczy Białowie-
skiej i owadów,  blisko 10 tys. 
gatunków.

Puszcza Białowieska nale-
ży do najcenniejszych miejsc 
świata także pod względem 
bogactwa miejscowej fl ory. W 
obu częściach Puszczy, polskiej 
i białoruskiej, rośnie około 2 
tys. drzew-olbrzymów, mię-
dzy innymi 600-letnie dęby, 
350-letnie jesiony i sosny, 
250-letnie smreki. Łącznie w 
puszczy jest ponad tysiąc ga-
tunków drzew, krzewów i traw. 
Ponad 60 z nich wpisano do 
Czerwonej Księgi. W Puszczy 
Białowieskiej występuje także 
260 gatunków mchów, wiele z 
nich przetrwało tylko tutaj, bli-
sko 400 gatunków porostów i 
około 4 tys. gatunków grzybów.

Ochrona Puszczy Białowie-
skiej sprzyjała zachowaniu nie 
tylko oddzielnych gatunków 
roślin, lecz i całych zbiorowisk 
leśnych. W puszczy pozostały, 
ostatnie na niżu europejskim, 
fragmenty lasów o charakterze 
pierwotnym. Lasy różnych ty-
pów zajmują 96% terenu Pusz-
czy Białowieskiej. Najbardziej 
rozpowszechnionym tutaj ty-
pem lasu (zajmującym 47% po-
wierzchni leśnej) są grądy. Bory 
zajmują 37%, a podmokłe lasy 
liściaste i mieszane około 14,5% 
powierzchni.

Drzewostany tworzą głów-
nie świerk pospolity, sosna 
zwyczajna, olsza czarna, dąb 
szypułkowy oraz brzozy – bro-
dawkowata i omszona. Często 
spotykanymi w Puszczy Biało-
wieskiej gatunkami drzew są 
jesion wyniosły, lipa drobno-
listna, klon zwyczajny, topola 
osika, wiąz, grab zwyczajny. 
Prawie 40% powierzchni leśnej 
puszczy pokrywają drzewosta-
ny w wieku ponad 80 lat. Śred-
ni wiek drzew wynosi 73 lata w 
części zagospodarowanej i 130 
lat na terenie Białowieskiego 
Parku Narodowego.

Kwestia ochrony Puszczy 
Białowieskiej powstała już w 
średniowieczu. Na przełomie 
XIV i XV wieku, Władysław II 

Jagiełło ogłosił puszcze obsza-
rem chronionym. Sama nazwa- 
Puszcza Białowieska, po raz 
pierwszy była użyta w 1409 r. w 
listach wymienianych między 
dworami polskim i litewskim. 
W 1538 r. król Zygmunt III 
Waza wydał ustawę o ochronie 
lasów i zwierząt puszczy, a w 
1557 r. powstał pierwszy Statut 
Leśny i zapoczątkowana została 
gospodarka leśna. W 1802 r. car 
Aleksander I zakazał polowania 
na żubry. Nie dotyczył on jed-
nak polowań carskich. Jak już 
wiemy, żubry w Puszczy zosta-
ły całkowicie wybite w 1919 r. 
Dużo wcześniej, w 1610 r. tutaj 
zniszczono populację turów, w 
1705 r. – jeleni szlachetnych a 
w 1878 r. – niedźwiedzi brunat-
nych.

Zabiegi związane z odradza-
niem żubrów w Polsce przyczy-
niły się do powstania Białowie-
skiego Parku Narodowego. Za 
początek jego istnienia przyj-
muje się 1921 r., kiedy na części 
obecnego obszaru parku utwo-
rzono leśnictwo „Rezerwat”. 
W 1932 r. leśnictwo to zostało 
przekształcone w „Park Naro-
dowy w Białowieży”. W 1947 
r. nazwę tej jednostki zmie-
niono na współczesną - Bia-
łowieski Park Narodowy. Park 
Narodowy obejmuje najlepiej 
zachowany fragment Puszczy 
Białowieskiej o powierzchni 10 
517,27 ha. W jego składzie są 
trzy jednostki administracyjne: 
Obręb Ochronny Orłówka, Ob-
ręb Ochronny Hwoźna i Ośro-
dek Hodowli Żubrów (z trzema 

rezerwatami hodowlanymi i 
Rezerwatem Pokazowym Żu-
brów).

Na terenach Białowieskiego 
Parku Narodowego oraz Bia-
łoruskiego Parku Narodowego 
„Bieławieżskaja Puszcza” znaj-
duje się też dużo zabytków ar-
chitektonicznych. Chętni mogą 
zwiedzić na przykład Białowie-
żę z jej parkami i budowlami, 
odwiedzić Muzeum Przyrod-
niczo-Leśne w polskiej części, 
albo udać się do Gospodar-
stwa Dziadka Mroza i Muzeum 
Przyrody w Kamieniukach w 
białoruskiej części Puszczy Bia-
łowieskiej.

Natalija KATRENCIKOVA
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Польсько-Американ-
ський Фонд Свободи і 
Польсько-Американ-
ська Комісія Фулбрайта  
оголошують відкритий 
конкурс для кандида-

тів із України, Білорусі, Росії, а також Молдови, 
Грузії, Вірменії, Азербайджану, Казахстану і 
Киргизстану на  отримання стипендій ім. Лейна 
Кіркланда у 2012/2013 навчальному році.

Програма адресована молодим лідерам, котрі 
здобули вищу освіту і є зацікавлені у розвитку де-
мократії, економіки і громадянського суспільства 
у своїх країнах та в регіоні. 

Реалізація Програми відбувається у рамках 
двосеместрового навчання у вищих навчальних 
закладах Польщі та 2-4-тижневих професійних 
стажувань у державних або приватних установах 
і організаціях.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
• економіка і менеджмент;
• адміністрація / менеджмент (бізнес, НУО, 
культура, охорона навколишнього середовища, 
охорона здоров’я);
• державне управління (органи державної влади і 
самоврядування);
• право;
• суспільні науки (соціальна психологія, соціо-
логія);
• політологія і міжнародні відносини;
• політика розвитку та гуманітарна допомога.

КАНДИДАТИ:
У 2012/2013 навчальному році Програма Кірклан-
да адресована представникам таких професійних 
груп: 
• експерти, політики, працівники органів держав-
ної влади і самоврядування; 

• підприємці, менеджери;
• лідери неурядових організацій, діячі культури і 
громадські діячі;
• викладачі вузів;
• журналісти.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИМОГИ:
• громадянство і постійне проживання в одній із 
вищевказаних держав (особи, котрі мають карту 
постійного проживання в Польщі, не можуть пре-
тендувати на отримання стипендії Кіркланда);
• повна вища освіта (ступінь магістра);
• вік до 35 років (в обґрунтованих випадках до 40 
років);
• знання польської мови (на рівні, достатньому 
для участі в лекціях та семінарських заняттях, 
а також для написання дипломної роботи) або 
знання англійської мови – у випадку обрання 
кандидатом конкретного навчального курсу на 
цій мові (у такій ситуації достатнім вважається 
пасивне знання польської мови);
• досвід професійної діяльності – мінімум 2 роки.

ПЕРЕВАГА надаватиметься кандидатам, 
котрі:

• активно працюють у сфері своєї професійної 
або громадської діяльності;

• мають значні досягнення у сфері своєї діяль-
ності;

• раніше не навчалися у Польщі.  

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
1. Заповнена он-лайн заявка для участі в Про-
грамі:
     а)    анкета;
     б)  проект перебування (мотиваційний лист) – 
обґрунтування намірів кандидата стосовно участі 
в Програмі Кіркланда, в т.ч. пропозиції щодо 
навчання у Польщі та плани на майбутнє (4000-
6000 знаків з урахуванням пробілів).

2. Два рекомендаційних листи з переліком до-
сягнень та кваліфікацій кандидата, а також опи-
сом перспектив його подальшого розвитку і робо-
ти у сфері професійної або громадської діяльності 
(польською, російською або англійською мовою), 
надіслані електронною поштою. 

3.Копія диплому про вищу освіту (при наяв-
ності – також диплому кандидата наук), надіслана 
електронною поштою.

НАБІР КАНДИДАТІВ:
Відбір 50 найкращих кандидатів буде проводити-
ся в три етапи:
I етап – оцінка на предмет відповідності 
обов’язковим вимогам;
II етап – оцінка анкет кандидатів по суті;
III етап – кваліфікаційна співбесіда (запланована 
в період із 16.04 по 15.05.2012).

Кандидати, відібрані для участі в III етапі, бу-
дуть повідомлені про це електронною поштою 
наприкінці березня. Інформація про остаточні 
результати конкурсу буде надіслана також елек-
тронною поштою у червні 2012 року.

ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЗАЯВОК:

Аплікаційну форму необхідно заповнити в ре-
жимі он-лайн, це можна зробити на сайті: www.
kirkland.edu.pl    

Після заповнення аплікаційної форми он-лайн 
необхідно роздрукувати видану системою сторін-
ку з інформацією, яка підтверджує отримання 
заявки. Підписану сторінку та актуальну фото-
картку кандидата потрібно надіслати звичайною 
поштою на адресу Комісії Фулбрайта.

Рекомендаційні листи та копію диплому по-
трібно відсканувати і надіслати на електронну 
адресу: Kirkland@fulbright.edu.pl 

Заявки мають бути надіслані до:
1 березня 2012 р.

Аплікаційні форми, які надійдуть після закін-
чення вищевказаного терміну, розглядатися не 
будуть. 

ФІНАНСОВІ УМОВИ:

Стипендія: близько 1800 PLN на місяць. Додат-
ково Програма покриває такі витрати: вартість 
навчання, проживання у Польщі, страхування, 
білет до Польщі і на повернення, візові витрати, 
купівлю матеріалів і навчальних посібників. Сти-
пендистам видаються у тимчасове користування 
комп’ютери, які можуть стати їхньою власністю 
лише після повного виконання усіх умов програ-
ми навчання. 

СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА ВКЛЮЧАЄ:

1. Урочисте відкриття Програми (середина ве-
ресня 2012 р.).

2. Підготовчо-інформаційний курс (10 днів).
3. Заняття у вищих навчальних закладах (два 

семестри) у провідних польських науково-акаде-
мічних центрах: Варшава, Краків, Познань, Вроц-
лав, Люблін.

4. Підготовку семестрових і дипломних робіт.
5. Чотири інтеграційно-дидактичні зустрічі 

всіх стипендистів.
6. Заняття з тематики анімації лідерів та індиві-

дуального розвитку. 
7. Професійне стажування (2-4 тижні), як пра-

вило, після завершення програми навчання.
8. Урочисте завершення програми і церемонія 

вручення дипломів (наприкінці червня 2013 року 
у Варшаві).

СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА ім. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА

Традиційно у Луцьку «Jazz Bez» пройшов у 
Театрі ляльок. За словами організаторів, у цьо-
му театрі приємна музична атмосфера, добра 
акустика і гарне фойє, де можна під час антрак-
ту скуштувати каву і поспілкуватися.

Ще одна традиція фестивалю – підтримка Ге-
нерального консульства РП. 

– Луцьк має два дні свята завдяки консуль-
ству. Це не просто патронат, це – фінансова під-
тримка, тисячі євро, що платяться людям, котрі 
приїздять до нас із інших країн, – зазначив на 
прес-конференції Олег Баковський, президент 
луцького джаз-клубу та співорганізатор луцької 
частини «Jazz Bez».

Яким є загальний кошторис фестивалю, органі-
затори не уточнили, однак пан Баковський зазна-
чив, що «це не тисяча і не дві, а набагато більше».

– Якось до мене зателефонував Кшиштоф 
Савіцький і запропонував зробити фестиваль 
безкоштовним. Але, на мою думку, треба зроби-
ти хоча б мінімальну плату за вхід. Вважаю, що 
квитки по 15 і 40 гривень на такий захід, де ви-
ступає Джон Бізлі, – це просто даром. 

За словами співорганізатора луцької части-
ни «Jazz Bez», голови ВМГО «Єднання» Віктора 
Грисюка, коштів, отриманих за продаж квитків, 
ледве вистачає на харчування музикантів.

– Унікальність фестивалю полягає у тому, 
що музиканти – не заробітчани, вони приїздять 
сюди не заради грошей, а заради мистецтва, 
щоб його донести до людей. Та й наші гонора-
ри у десять разів менші від тих, які музиканти 
отримують зазвичай, – додає пан Грисюк.

Генеральне консульство РП у Луцьку причет-
не не лише до фінансової частини фестивалю 
«Jazz Bez», а й до творчо-духовної. До головних 
організаторів цього фестивалю належить кон-
сул Кшиштоф Савіцький.

– Фестиваль «Jazz Bez» ми придумали разом з 
колегами, коли я працював ще у Львові, – розпові-
дає Кшиштоф Савіцький. – Скажу чесно, що назву 
придумав я. Пам’ятаю, нам на фестиваль потріб-
но було дуже багато грошей, і тут я всім кажу: «В 
мене є!». Питають: «Гроші?» Кажу: «Ні, назва фес-
тивалю», – сміється пан консул. – Слава Богу, що у 
нинішньому році ми вже маємо 11-ий фестиваль.

– Фішкою фестивалю є спільність музикан-
тів, які об’єднуються в один проект, – каже Олег 
Баковський. – Багато людей вважає, що джаз 
складний для сприйняття. Це дійсно так. Але 
треба змінювати менталітет українців. От, при-
міром, Польща – це джазова країна, де є серйоз-

на школа, викладацький потенціал. У нас усе 
відносно, що є бідою для України. Джаз не по-
трібно любити, його треба розуміти. Якщо хтось 
джаз розуміє, то, повірте, це зовсім інші люди. 

«Jazz Bez» поєднанує також різні джазові 
стилі: swing, fusion, bebop, jazz rock, funk, cool, 
free jazz. 

Віктор Грисюк вважає, що подібні джазові 
фестивалі потрібно частіше організовувати у 
Луцьку і тим самим покращувати імідж нашого 
міста.

– Луцьк часто асоціюють із замком Любарта. 
Але мало одного замку. Ми повинні показувати, 
що маємо не лише стіни і мури. У тих стінах ще 
щось відбувається, – додав пан Віктор.

– Фестиваль «Jazz Bez – 2011» – подія міжна-
родного масштабу. Запрошені на фестиваль гос-
ті відзначають його високий рівень, – підтримує 
колегу Анатолій Пархом’юк, депутат Луцької 
міської ради, віце-президент луцького джазово-
го клубу. – Як депутат я сприятиму тому, щоб 
була підтримка влади, у тому числі і фінансова, 
оскільки на одному ентузіазмі далеко не заїдеш. 
У перспективі цей фестиваль увійде до програ-
ми розвитку культури в місті.

Джазові концерти у Луцьку у рамках фес-
тивалю «Jazz Bez» відбувалися 2 і 3 грудня.

Протягом першого дня виступили лучани з 
«Luchesk Band», спільна українсько-американ-
сько-канадський група «Michael Balog Sextet». 
Найбільш очікуваний гість першого дня фестива-
лю – Джон Бізлі, котрий виступив спільно із поля-
ками Лукашем Моковським і Томеком Торресом 
та українським гітаристом Євгеном Пугачовим.

Українська група «Солом'яний дзвінок», ро-
сійська «Fusion Point» та польська «Levity» ви-
ступили у другий концертний день. 

Вишукані, енергійні, емоційні… Бракує слів 
для того, щоб висловити усі почуття, які викли-
кали джазові композиції. У перший вечір вра-
зив контрабасист Лукаш Моковський, котрий 
своєю майстерністю та талантом змусив гляда-
чів уважно стежити за кожним рухом своїх рук. 
Викликала захоплення і запрошена на сцену для 
«jem session» піаністка Наталія Лєбєдєва, котра 
була присутня на концерті як глядач. 

Другий день задовольнив усі естетичні заба-
ганки луцького слухача. Відсутність порожніх 
місць у залі театру свідчила про те, що фестиваль 
«Jazz Bez» має у Луцьку свого вірного слухача.

Tradycyjnie w Łucku «Jazz Bez» odbył się w 
Teatrze Lalek. Zdaniem organizatorów, w tym te-
atrze jest przyjemna atmosfera muzyczna, dobra 
akustyka i piękny hol, gdzie można w czasie prze-
rwy wypić kawę i porozmawiać.

Jeszcze jedną tradycją festiwalu jest wsparcie 
Konsulatu Generalnego RP. 

– Dzięki Konsulatowi Łuck ma dwa dni świąt. Jest 
to nie tylko zwykły patronat, lecz przede wszystkim 
wsparcie fi nansowe, tysiące euro wpłacane ludziom 
przybywającym do nas z innych krajów – zauważył 
na konferencji prasowej Oleg Bakowski, prezes Łu-
ckiego Klubu Jazzowego i współorganizator łuckiej 
części «Jazz Bez».

Jaki jest kosztorys festiwalu organizatorzy nie 
podali, jednak pan Bakowski zauważył, że «to nie 
jest jeden tysiąc czy dwa, lecz o wiele więcej».

– Kiedyś zadzwonił do mnie Krzysztof Sawicki 
i zaproponował, żebyśmy zorganizowali bezpłatny 
wstęp na festiwal. Ale według mnie, należałoby po-
bierać chociaż minimalną opłatę za wejście. Uwa-
żam, że bilety w cenie 15 i 40 hrywien na taką impre-
zę, gdzie występuje John Beasley – to jest za darmo. 

Jak powiedział współorganizator łuckiej części 
«Jazz Bez», prezes organizacji pozarządowej «Jed-
nannia» Wiktor Grysiuk, środków od sprzedanych 
biletów wystarczy zaledwie na wyżywienie muzyków.

– Unikalność festiwalu polega na tym, że mu-
zycy nie są pracownikami przybywającymi tutaj z 
powodu pieniędzy, lecz mają na celu dostarczenie 
ludziom sztuki. Nasze wynagrodzenia są też o wiele 
mniejsze, niż te, które zwykle otrzymują muzycy – 
dodaje pan Grysiuk.

Konsulat Generalny RP w Łucku bierze udział 
nie tylko w dofi nansowaniu festiwalu «Jazz Bez», ale 
też w jego części kreatywnej. Wśród głównych or-
ganizatorów festiwalu jest konsul Krzysztof Sawicki.

– Festiwal «Jazz Bez» wymyśliliśmy wspólnie 
z kolegami, gdy jeszcze pracowałem we Lwowie – 
opowiada Krzysztof Sawicki. – Szczerze mówiąc, to 
ja wymyśliłem nazwę. Pamiętam, potrzebowaliśmy 
dla festiwalu bardzo dużo pieniędzy i tutaj wszyst-
kim powiedziałem: «Mam!». Pytają: «Pieniądze?» 
Mówię: «Nie, nazwę festiwalu» – żartuje pan konsul. 
– Dzięki Bogu, w tym roku mamy już 11. festiwal.

– Osobliwością festiwalu jest wspólnota muzy-
ków połączonych w jednym projekcie – opowiada 
Oleg Bakowski. – Dużo ludzi uważa, że jazz jest 
trudny do odczytania. To jest prawda. Ale musimy 
zmieniać mentalność Ukraińców. Dla przykładu, 
Polska jest krajem jazzowym, gdzie istnieje poważ-
na szkoła, potencjał nauczycieli. U nas jest wszystko 

względne i to jest nieszczęście dla Ukrainy. Jazzu nie 
trzeba lubić, trzeba go rozumieć. Jeśli ktoś rozumie 
jazz, proszę mi wierzyć, to są absolutnie inni ludzie. 

«Jazz Bez» łączy również różne style jazzowe: 
swing, fusion, bebop, jazz rock, funk, cool, free jazz. 

Wiktor Grysiuk «Jednannia», uważa, że podob-
ne festiwale jazzowe powinne być organizowane w 
Łucku częściej i w ten sposób mogłyby poprawiać 
wizerunek naszego miasta.

– Łuck często kojarzy się z Zamkiem Lubarta. 
Ale jeden zamek to za mało. Powinniśmy pokazy-
wać, że mamy nie tylko ściany i mury. W tych ścia-
nach jeszcze coś się dzieje – dodał pan Wiktor.

– Festiwal «Jazz Bez – 2011» to wydarzenie na 
skalę międzynarodową. Zaproszeni na festiwal 
goście podkreślają jego wysoki poziom – dodaje 
Anatolij Parchomiuk, deputowany Łuckiej Rady 
Miejskiej, wiceprezydent Łuckiego Klubu Jazzo-
wego. – Jako deputowany będę dbał o to, żeby był 
on wspierany przez władze, w tym też w zakresie 
fi nansowym, bo na samym entuzjazmie daleko nie 
zajedziesz. A na dłuższą metę ten festiwal zostanie 
włączony do programu rozwoju kultury miasta.

Jazzowe koncerty w Łucku w ramach festiwalu 
„Jazz Bez” odbywały się 2 i 3 grudnia.

Pierwszego dnia festiwalu wystąpili łucczanie z 
„Luchesk Band”, wspólny ukraińsko-amerykańsko-
-kanadyjski zespół „Michael Balog Sextet”. Naj-
bardziej oczekiwanym gościem pierwszego dnia 
festiwalu był John Beasley, który wystąpił wspólnie 
z Polakami, Łukaszem Mokowskim i Tomkiem Tor-
resem i ukraińskim gitarzystą Eugeniuszem Puga-
czowym. 

Ukraiński zespół „Słomiany dzwonek”, rosyjski 
„Fusion Point” i polski „Levity” wystąpili w drugim 
dniu koncertowym.

Wykwintne, energiczne, emocjonalne... Brakuje 
słów, żeby opisać wszystkie uczucia, które wywo-
ływały kompozycje jazzowe. W pierwszy wieczór 
zadziwił kontrabasista Łukasz Mokowski, który 
swoim mistrzostwem i talentem zmusił widzów 
do uważnego śledzenia każdego ruchu jego rąk. 
Zachwyt wzbudzała także zaproszona na scenę dla 
jem session pianistka Natalia Lebiediewa, która była 
obecna na koncercie jako widz. 

Drugi dzień usatysfakcjonował wszystkie este-
tyczne zapotrzebowania łuckiego słuchacza. Brak 
pustych miejsc w sali teatru świadczył o tym, że 
festiwal „Jazz Bez” ma w Łucku swojego wiernego 
słuchacza.

Україну та Польщу знову поєднав джазUkrainę i Polskę znowu połączył jazz
У нинішньому році зима в Україні та Польщі розпочалася з джазу. З 1 по 11 
грудня у десятьох містах обох держав відбувався ХІ Міжнародний фести-
валь «Jazz Bez – 2011».

W tym roku zima na Ukrainie i w Polsce zaczęła się od jazzu. Od 1 do 11 grud-
nia w dziesięciu miastach obu państw trwał ХІ Międzynarodowy Festiwal «Jazz 
Bez – 2011».

Аня ТЕТAnia TET
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I. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku 

studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia 
(w wyjątkowych wypadkach więcej), przygotowujących prace 
magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności 
Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki 
międzynarodowe, socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, 
geografi a, prawo, ekonomia).

2. Uczestnikami Szkoły mogą być słuchacze ostatniego roku 
studiów magisterskich z krajów b. ZSRR, b. obozu komunistycznego 
oraz z Polski i krajów UE.

3. Od kandydatów oczekujemy znajomości obu języków 
wykładowych Szkoły: polskiego i angielskiego w stopniu 
pozwalającym na rozumienie i korzystanie z wykładów.

4. Program Szkoły składa się z wykładów (wykładowcami 
będzie międzynarodowe grono specjalistów problematyki 
regionu) oraz seminariów (do wyboru jedno z kilku seminariów), 
na których każdy uczestnik Szkoły wygłosi referat z zakresu swojej 
pracy dyplomowej, a także wizyt w instytucjach Wrocławia oraz 
udziału w towarzyszącym Szkole programie kulturalnym.

II. STYPENDIA

1. Kandydaci z krajów b. ZSRR i krajów europejskich nie 
będących członkami UE mogą ubiegać się o stypendium na 
pokrycie kosztów całości lub części pobytu w Szkole (hotel, 
wyżywienie, udział w wykładach i seminariach oraz imprezach 
towarzyszących).

2. Kwota stypendium może obejmować także częściowe 
pokrycie kosztów podróży (nie dotyczy kandydatów z Polski i 
krajów UE).

3. Podanie o przyznanie stypendium należy dołączyć do 
dokumentów kandydata.

III. DOKUMENTY

1. Kandydaci winni nadesłać e-mailem (wsl.studium@uw.edu.
pl) następujące dokumenty:

a) wypełniony kwestionariusz Szkoły (dostępny na stronie 
www.studium.uw.edu.pl

b) podanie o przyjęcie, zawierające opis zainteresowań 
naukowych i temat przygotowywanej pracy magisterskiej,

c) curriculum vitae wraz z fotografi ą,
d) rekomendację promotora pracy dyplomowej (podpisany i 

zeskanowany list),
e) propozycję tematu referatu do wygłoszenia na seminarium 

Szkoły,
2. Ostateczny termin nadsyłania kompletu dokumentów 

upływa 25 stycznia 2012 r.
3. Całość dokumentacji należy wysłać wyłącznie e-mailem.

IV. POBYT WE WROCŁAWIU:

1. Komisja kwalifi kacyjna Szkoły podejmie decyzje w sprawie 
listy uczestników do 30 stycznia 2012 r., po czym powiadomi 
wszystkich kandydujących.

2. Formalne zaproszenie do zakwalifi kowanych kandydatów 
Wschodniej Szkoły Zimowej 2012 zostanie wysіane e-mailem 
1 lutego 2012 r. Poczt№ zostanie wysіany oryginaі zaproszenia, 
podpisany przez dyrektora Szkoіy. Wіaњciwe Konsulaty 
Rzeczypospolitej Polskiej otrzymaj№ listк zakwalifi kowanych 
kandydatуw dla wydania wiz do Polski

3. Przyjazdy uczestników — środa, 29 lutego. Zajęcia 
dydaktyczne Szkoły rozpoczną się w czwartek, 1 marca 2012 
roku, zakończą 10 marca. Wyjazd uczestników – 11 marca 2012 r.
http://www.kew.org.pl/ 

DZIEWIĄTA
 WSCHODNIA

12 грудня пішов із життя відомий волинський фотограф, журналіст, сценарист,
працівник народної аматорської кіностудії «Волинь» і просто чудова Людина

 Валерій Бєлов.
Редакційний колектив «Волинського монітора» 
висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

SZKOŁA ZIMOWA 
WROCŁAW 

1-11 MARCA 
2012


