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МОЗАЇКА НОВИН

Марек Занур на слова про те, що
По льща захопила частину терито -
рії УНР у 1919-1920 роках заявив,
що "Україна подібним шляхом
оку  пувала Крим і Донбас".

Українські науковці на круглому
столі чітко заявили, що захід є про -
вокаційним / фото УНІАН

n Віце-консул Генерального консу -
ль ства Польщі в Луцьку Марек За -
пур назвав український Львів поль -
сь ким містом. Про це у Facebook на -
писав завідувач відділом Рівненсь -
кого краєзнавчого музею Ігор Мар -
чук.

За його словами. Запур виступив
з такою заявою в ході круглого сто -
лу в краєзнавчому музеї міста Рівне
«Волинський експеримент Г. Юзев -
ського: дорога до польсько-україн -
сь кого примирення у міжво єнний
період».

"На круглий стіл прибув десант з
Луцька на чолі з віце-консулом Ма -
реком Запуром та професором Ми -

ко лою Кучерепою, які презентували
перевидані українською мовою що -
денники Г. Юзевського. Українські
на уковці на круглому столі чітко за -
явили що захід є провокаційним і
не варто відзначати дні народження
по льського окупаційного чинов ни -
ка Генрика Юзевського, оскільки
По льща захопила частину території
УНР у 1919-1920 pp. Насправді "во -
линський експеримент" був спря -
мо   ваний на утвердження польської
вла ди та спольщення і асиміляцію
місцевих українців",—йдеться у по -
відомленні.

У відповідь віце-консул встав і
за явив, що Української держави у
той час не існувало, "Львів—то є по -
льське місто і в сучасності можна
ст верджувати, що Україна подіб ним
шляхом окупувала Крим і Дон бас".

У коментарі «Волинь24» віце-
кон сул Марек Запур зауважив, що
вважає інформацію про його ніби-
то скандальну заяву в Рівному тен -
ден ційною. Мовляв, окремі учас ни -

"Львів - то є польське місто": 
у мережі вибухнув скандал через
заяву віце-консула Польщі

Nick Iskierski ~ Visual Artist
n Here is the information regarding the local
artist Nick Iskierski.  He is an artist who has some
Ukrainian background and is act ively producing
in the Fine Arts com munity. He is a Mani to ban
and has had roots here for some time.  He would
be well worth another mention in an upcoming
edition for his work.  

Publication of his pieces would be well deserv-
ing for this upcoming artist.

Bio below and several photos at tach ed of his
work and one of himself. 

Short Creative Bio:
Nick Iskierski was born and bred in Winnipeg

and has been working on creative projects since he
could hold a crayon. Nicholas Iskierski—Polish
/Uk rain ian background. Raised in North End
Winnipeg. Graduate of Gordon Bell High School,
Advanced Diploma of Gra phic Design at RRC.
Currently work ing as a Graphic De signer and Fine
Artist.

With a background rooted in Fine Arts and
Graphic Design he has developed a style that mar-
ries fluid natural flow with a construct geometry
of lines, shapes and angles. His inspiration is
drawn from many sources in cluding Pop Art,
Portraiture, Cubism, Expressionism, Looney
Tunes Carto ons, Nature & his loving family. To
view more of his work or to commission a piece of
your own or for a fiend, please visit his website or
send him an email.

facebook: 
https://www.facebook.com/NIartist 

Nicholas Iskierski

ки під час круглого столу «заяви ли,
що в роки Речі Пос по литої по ля ки
окупували Львів».

«Я з тим не погодився. Сказав,
що не можна говорити про окупа -
цію, тому що окупація—це коли од -
на держава захоплює частину іншої
держави. …Я сказав про те, що у
1918-му році Львів був польським
містом. Адже відомо, що більшість
населення Львова тоді були поляки.
Так що просто це дуже тенденційно
і не відповідає суті. Я думаю, що ця

новина спеціально так написана,
що би вона була провокаційною і
підривала польсько-українські сто -
сунки»,—каже Марек Запур.

Раніше в харківському супер мар -
кеті касир відмовилася обслу жи  ти
во їна АТО українською мо вою, зая -
вивши, що "Харків—це Ро сія".

—УНІАН: https://www.unian.ua/poli-
tics/2231511-lviv-to-e-polske-misto-u-
mere ji-v ibuhnuv-skandal-cherez-
zayavu-vitse-konsula-polschi.html


