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емпіонат Європи з фут-
болу 2012 року стане 14-им подібним 
європейським турніром. Його фіналь-
на частина відбудеться в Україні та 
Польщі, а триватиме захід з 8 червня 
до 1 липня 2012 року. Історія органі-
зації чемпіонату складна і доволі за-
плутана.

Президент Федерації футболу 
України Григорій Суркіс спочатку 
запропонував Росії бути партнером 
подачі заявки на організацію чемпі-
онату, проте офіційна Москва від-
мовилася. Відтак президент ФФУ 
звернувся з подібною пропозицією 
до Польщі.   

– Від самого початку це був по-
літичний проект, метою якого було 
наблизити Україну до Заходу, – вва-
жає польська публіцистка Марія 
Пшеломєц, ведуча програми «Studio 
Wschód» на Польському громадсько-
му телебаченні. Комітет УЄФА спо-
чатку відібрав п’ять заявок на про-
ведення чемпіонату, представлених 
7 країнами: це були Хорватія та 
Угорщина (спільна заявка), Греція, 
Італія, Туреччина та Польща з Укра-
їною, які також надіслали спільну 

Євро 2012: 
творимо
історію разом?

заявку. У листопаді 2005 р. комітет 
УЄФА зменшив кількість заявок до 
трьох – і залишилися Італія, Хорва-
тія та Угорщина, Польща та Україна. 
Переможця було оголошено 18 квіт-
ня 2007 р. у місті Кардіффі. Право 
прийняти Чемпіонат Європи з фут-
болу 2012 року надано Польщі та 
Україні. Звичайно, після оголошення 
результатів відбору, ейфорія панува-
ла в обох державах-переможницях. 
Згідно з планом, кожна країна має 
підготувати і представити по чотири 
міста, які будуть приймати фіналіс-
тів чемпіонату. «Ми будемо мати 4 
міста, і ви 4, перший матч у нас, фі-
нальний – у вас!» – оголосили ЗМІ 
Польщі.

Головним питанням України стало 
те, чи вона взагалі встигне з підго-
товкою, а найбільші сумніви стосу-
валися стадіонів: щоправда, закінчу-
валося будівництво арен у Донецьку 
та Харкові, проте модернізація Олім-
пійського стадіону в Києві та будів-
ництво нового у Львові – не розпоча-
лися вчасно. 

Бойкот України 
європейськими політиками

Аболіція
б‘є рекорди

Стажування 

в Європейській Комісії: 

чому б не спробувати?

Розклад матчів 
чемпіонату ЄвРО 2012
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І

Ольга ПОПОВИЧ

Т ема оцінки операції «Ві-
сла» – депортації українців з південно-
східної Польщі на північ та захід кра-
їни – стала лейтмотивом ІІ Конгресу 
українців у Польщі, який відбувся 
28–29 квітня у місті Перемишлі над 
Сяном. Операція „Вісла” має значний 
вплив на формування самосвідомості 
українців Польщі, саме тому ця тема 
розглядалась в різних аспектах: юри-
дичному, історичному, політичному 
тощо. Учасники заходу зібралися не-
вдовзі після публікації попередніх 
результатів останнього перепису на-
селення (а саме вони найбільше впли-

вають на політику держави щодо нац-
меншин) – згідно з ним, українців у 
Польщі є близько 48 тисяч. Якщо по-
рівняти це число із 150 тисячами висе-
лених у 1947-му, то тільки лінивий не 
поставить запитання: тож як боротися 
з наслідками асиміляції? 

Відповідь, здається, лежить на по-
верхні: варто залучити до співпраці 
мігрантів із України, яких, лише за 
приблизними підрахунками, над Ві-
слою – кількасот тисяч. Як слушно 
наголошували доповідачі конгресу, 
проблема асиміляції є спільним го-
ловним болем як мігрантів, так і ко-
рінних українців Польщі – і біда в 
тому, що діти й нащадки цих людей 
нині прагнуть якнайшвидше позбу-
тися своєї української ідентичності. 
Зрештою, важко цьому дивуватися: 
у Польщі донині досить живучим є 
стереотип українця-вбивці, «різуна», 
що є наслідком кривавого польсько-

нформацію про побиття 
Ю. Тимошенко почали активно розпо-
всюджувати німецькі газети. В україн-
ських інформагентствах фотографії, на 
яких на тілі Ю. Тимошенко видно син-
ці, з’явились 27 квітня; їх оприлюднила 
колишній омбудсмен Ніна Карпачова. 
Сама ж Ю. Тимошенко оголосила го-
лодування та через пресу звернулася з 
відкритим листом, де описала, як пра-
цівники пенітенціарної служби здій-
снювали її перевезення з в’язниці до 
лікарні, при цьому застосовували силу. 

Набувши медійного розголосу, 
справа одразу переросла в політичний 
скандал. Ряд європейських політиків з 
Німеччини, Австрії, Голландії, Бель-
гії, Італії та інших країн закликали 
бойкотувати Євро-2012 в Україні. Най-
більш різко про ситуацію, що склалася 

українського конфлікту часів ІІ Сві-
тової війни, а позитивний імідж Ук-
раїни формувати, здається, нікому. 
«Як пишатися з народу, який живе в 
скорумпованій, оповитій скандалами 
українській державі?» – риторично 
питав учасник конгресу, викладач 
Варшавського університету родом із 
Тернопілля Р. Крамар.

Отож, один із основних висновків 
конгресу – варто виробити механіз-
ми спільних дій корінних українців 
Польщі та мігрантів з України: задля 
навчання української мови, задля ор-
ганізації спільних заходів, зрештою, 
задля того, аби Шевченкова й Фран-
кова мова не припинила свого існу-
вання над Віслою. От тільки біда: 
мігранти, на відміну від традиційної 
української діаспори Польщі, слабо 
організовані, – тож сила цієї вели-
чезної громади поки що не відчува-
ється. ■

в Україні, висловилася канцлер Німеч-
чини Анґела Меркель. 11 лідерів країн 
Центрально-Східної Європи відмови-
лись приїхати на Ялтинський саміт, 
який мав відбутись 11–12 травня, тим 
самим висловивши протест проти по-
рушення українською владою демо-
кратичних норм і принципів. Основна 
вимога європейців – надати відповідне 
лікування Ю. Тимошенко та змінити 
статтю Кримінального Кодексу Укра-
їни, за якою засуджено колишнього 
прем’єра. 

Активні дії європейців спричини-
ли те, що Юлію Тимошенко 9 травня 
доставили до Центральної клінічної 
лікарні «Укрзалізниці». Тоді колиш-
ня голова уряду припинила голо-
дування. Лікуванням колишнього 
українського прем’єра почав займа-
тися німецьких лікар Лутц Хармс, 
оскільки Тимошенко не довіряє укра-
їнським спеціалістам. 

Сама справа бойкоту Євро 2012 ви-
кликала далеко неоднозначну реакцію 
– як в Україні, так і закордоном. За-
лишається доволі дискусійним те, чи 
такий бойкот може принести більше 
позитивів чи негативів для України. Ві-
рогідно, європейський бойкот усе біль-
ше і більше зблизить нас із Росією. А 
відповідно, Росія, яка офіційно висту-
пила проти бойкоту і черговий раз під-
ставила своє плече «братній Україні», 
найбільше була б зацікавлена в такій 
реакції Європи, тобто бойкоті. І ситу-
ація з Юлією Тимошенко, мабуть, тут 
була тільки претекстом бурхливої і різ-
кої реакції європейського політикуму, а 
насправді весь цей «ажіотаж» німець-
кої преси, який і призвів до політичних 
заяв, міг спокійно бути зрежисованим 
у Кремлі. Тим більше, в політичному 
світі давно говорять про те, що Ангела 
Меркель вельми рідко щось робить на-
перекір Росії. ■

Бойкот України європейськими політиками
Наприкінці квітня – на початку травня про Україну знову почали писати 
провідні закордонні ЗМІ. На жаль, черговий раз у негативному світлі. Тим, 
що наша країна опинилася на перших шпальтах знаних європейських видань, 
перш за все в німецькій пресі, «завдячуємо» оприлюдненим фотографіям та 
заяві Юлії Тимошенко про її побиття працівниками Харківської колонії 
під час етапування колишнього прем’єр-міністра до Центральної клінічної 
лікарні «Укрзалізниці» Харкова 20 квітня.

Сила громади
Дмитро АНТОНЕНКО
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У 2009 р. у польській пресі та на 
громадському телебаченні можна 
було почути й прочитати: якщо Укра-
їна не встигне підготуватися стовід-
сотково, то матчі Євро проходити-
муть у Польщі – і не на чотирьох, а 
на п’яти чи навіть шести стадіонах. 
Таким чином, Україні мали б лиши-
тися тільки три або дві арени. З часом 
з’явився черговий, ще чорніший для 
України варіант: новообраний голо-
ва Польської футбольної федерації 
Ґжеґож Лято на одній зі своїх перших 
прес-конференцій сказав, що Польща 
може підготувати Євро 2012 з нім-
цями. Пізніше він виправдовувався, 
мовляв, його слова – це «помилка», а 
Євро Польща підготує лише з Укра-
їною і жодний інший партнер навіть 
не розглядається. Проте, криза, яка 
сильно вдарила по Україні, знов ви-
кликала в Польщі хвилю дискусій: 
говорилося, що, можливо, надійніше 
турнір організовувати спільно з Ні-
меччиною з фіналом у Мюнхені.  

Натомість під час квітневого візиту 
в Києві та Варшаві президент УЄФА 
Мішель Платіні остаточно заявив: 
господарями є і будуть Польща та 
Україна. Свої слова президент УЄФА 
ще раз підтвердив 30 листопада, коли 
відвідав Україну.  

4 жовтня 2010 року, після засідань 
Виконкому УЄФА, ухвалено оста-
точне рішення про розподіл матчів 
міст-господарів – України та Польщі, 
– які проведуть Євро 2012. В Україні 
турнір прийматимуть чотири міста: 
Київ, Донецьк, Харків, Львів. Право 
провести фінальний матч затвердже-
но за Києвом. Натомість у Польщі 
господарями Євро стали чергові чо-
тири міста: Ґданськ, Вроцлав, По-
знань та Варшава, у якій відбудеться 
матч-відкриття. Голоси за те, щоб 
забрати в України право організації 
Євро, знову лунали у 2011 р. – після 
появи інформації про масове вини-
щення безпритульних собак в Україні 

та навесні 2012 р., коли представники 
західних європейських держав на-
магалися тиснути на президента Ві-
ктора Януковича у справі звільнення 
з в’язниці екс-прем’єра України Юлії 
Тимошенко.

Кошти 
На підготовку проведення Чем-

піонату Європи з футболу країни-
господарі витратили набагато більше, 
ніж господарі попередніх турнірів – 
Португалія та Австрія зі Швейцарією 
– через гіршу, порівняно з західноєв-
ропейськими попередниками, інфра-
структуру міст-господарів і країн за-
галом. Отож, треба було побудувати 
нові стадіони, готелі, дороги, модер-
нізувати летовища. З’ясовано, що на 
кінець 2011 року на підготовку чем-
піонату Україна витратила близько 12 
млрд. євро. Звичайно, в Україні роз-
раховували на інвестиції приватних 
інвесторів, проте майже усе було зро-
блено за державні кошти. Польща, за 
деякими оцінками, за цей самий пері-
од витратила близько 20 млрд. євро, з 
тою відмінністю, що ця країна могла 
використовувати дотації ЄС. УЄФА 
розраховує отримати від турніру при-
буток в розмірі 1 млрд. 355 млн. євро. 

Уже після жеребкування групово-
го раунду в грудні 2011 року ЗМІ під-
рахували: під час турніру набагато 
більше зароблять українські міста, 
де в груповому раунді гратиме низ-
ка збірних, що мають заможніших 
уболівальників: Англія, Нідерланди, 
Німеччина, Франція, а в польських 
містах гратимуть збірні Греції, яка 
перебуває у важкому фінансовому 
становищі, чи Чехії, вболівальники 
якої приїжджатимуть лише на матчі 
і не залишатимуться в Польщі. Попу-
лярний веб-портал «Wirtualna Polska» 
оприлюднив прогноз: у Польщі вболі-
вальники витратять близько 200 млн. 
євро, а в Україні – 330 млн. євро. 

– У Львові повинна бути встанов-
лена «зона вболівальників», а місто 
мало організувати для них великий 

захід. Проте тамтешня влада не отри-
мала жодної фінансової підтримки 
з боку УЄФА чи програми Східного 
партнерства, тому ідея провалилася, 
– говорить Ірина Маґдиш, директор 
«Музею ідей» зі Львова. Отже, неві-
домо, наскільки Україна збагатить-
ся завдяки вболівальникам. Чергова 
проблема: навіть футболісти збірної 
Англії, яка грає в одній групі з Укра-
їною, не проживатимуть на території 
України, а за цим стоять немалі гро-
ші. З 16 команд, які беруть участь у 
турнірі, лише шведи та французи жи-
тимуть та тренуватимуться в Украї-
ні. Щодо туризму: у польській пресі 
з’явилися дані, що в Україні ціни го-
телів зросли уп’ятеро.  

– А чого дивуватися? Для України 
– це єдина подія, за допомогою якої 
можна здобути фінансову вигоду. А 
заробити мають ті, хто вклав гроші. 
Пересічний українець не має з цим 
нічого спільного! – пояснює М. Пше-
ломєц.

Негативне та позитивне
єврозабави 
Як у Польщі, так і в Україні пере-

січні мешканці міст-господарів пе-
реважно не братимуть участі в Євро 
2012. Багато цікавих ідей та ініціатив, 
в тому числі громадських організацій 
та об’єднань, залишили без уваги. 
Нерідко, як наприклад у Львові, ціка-
ві ідеї щодо Євро 2012 мала молодь, 
проте її потенціалу не використано. 

А чи є позитив? Є стадіони, розбу-
довано, модернізовано інфраструкту-
ру, створено групу волонтерів в обох 
країнах, чемпіонат дав поштовх владі 
до дій, жителі західних країн врешті 
матимуть змогу побачити, пізнати 
Україну. 

Девіз Євро 2012: «Творимо історію 
разом!». Залишається сподіватися, 
що, незважаючи на усі труднощі, піс-
ля закінчення чемпіонату, цей девіз і 
надалі буде актуальним, а це гучне 
спортивне свято наблизить Україну 
до Європи. ■

Євро 2012: творимо історію разом?
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оча матч завершився рахун-
ком 3:1 на користь зірок з України, 
польська публіка з симпатією визнала 
перемогу українців і з гідністю при-
йняла програш своєї команди. У гурті 
поляків грали, зокрема, хокеїст Марі-
уш Черкавський, Роберт Яновський, 
співак Пйотр Купіха, актори Матеуш 
Даменцький, Марцін Дороцінський, 
Рафал Мрочек, футболісти Радослав 
Майдан, Томаш Іван, журналісти Ма-
цей Орлось, Пйотр Красько та інші. 
Серед низки спортсменів, спортивних 
журналістів, акторів, музикантів з ук-
раїнського боку можна назвати музи-
канта Олександра Борисенка, мене-
джера «Тартака» Дмитра Тимошенка, 
актора Остапа Ступку (сина Богдана 
Ступки), музиканта Івана Леньо, теле-
візійного диктора Олександра Сидо-
ренка, відомого у Польщі танцюриста 
Жору Корольова, хокеїста Сергія Кли-
ментіва, кінопродюсера Олега Кохана, 
актора Олега Савкіна (відомого у Поль-
щі з польського серіалу «Na Wspólnej»), 
чи вокаліста Олега Карамазова.

– Тяжко було грати з українцями: 
виграв кращий. Кажуть, наступний 
матч буде в Україні, я б охоче поїхав, 

адже ще ніколи не був у цій держа-
ві. Було б супер! – казав після матчу 
польський репер Liber. Цей матч під 
девізом «Разом Польща – Україна» – 
можна назвати лише перший таймом 
більшого заходу. 

– У вересні ми хочемо зробити ре-
ванш у Києві. Тепер усе до цього го-
тується, – заявляє Вероніка Марчук, 
голова Товариства друзів України, яке 
було організатором дійства. 

Але чи усі є фанатами Євро? 
– Євро-2012 – це велика подія, не 

лише для вболівальників футболу. 
Чемпіонат Європи в Польщі і в Укра-
їні на три тижні змінить життя всіх 
жителів міст-організаторів: також  
тих, які у панічному поспіху виїдуть, 
щоб поступитися місцем натовпові 
вболівальників, – говорить Ксеня Ка-
нівська, яка хоче створити альтерна-
тиву для тих, кого не цікавить футбол, 
кого не охопить загальне божевілля 
через чемпіонат. Тому, коли 24 червня 
у Варшаві на Національному стадіоні 
проходитиме матч, для тих, хто рані- 
ше не боровся за квитки на матчі, 
створюється альтернатива: їх запро-
шують на зустріч із українською пись-
менницею Наталією Сняданко, од-
нією з авторів есе, зібраних у книжці 
про польсько-український чемпіонат 
«Дриблінг через кордони».

– Це буде наш коментар до Євро-
2012, – пояснює К. Канівська. Подія 
відбудеться за декілька кроків від ста-
діону, у кафе «Szаra cegła» на Саській 
Кемпі (ul. Królowej Aldony 5). Укра-
їнська авторка спеціально приїде до 
Варшави, щоб висловити свою думку 
про Євро-2012. А для тих, хто буде з 
дітьми, для малих «вболівальників» 
літератури буде створений куточок 
для забав. ■

Спортивна культура
Павло ЛОЗА

Гарячий допінг 20 тисяч уболіваль-
ників все-таки не допоміг польській 
команді перемогти українців у бла-
годійному матчі зірок Польщі та 
України, який пройшов наприкінці 
квітня на Національному стадіоні у 
Варшаві. Частину грошей з прибутку 
від матчу буде переказано дитячим 
будинкам у Варшаві (будинкові № 1)  
та в Києві (будинкові «Малятко»). 

Польсько-український 
музичний фестиваль
«Академія мандрівних 
музикантів»

17 травня починається за-
пис на польсько-український музич-
ний фестиваль «Академія мандрівних 
музикантів», котрий відбудеться 26–31 
серпня в місті Нароль, що на Розточу. 
Основною частиною фестивалю бу-
дуть майстеркласи, присвячені спіль-
ному й відмінному в музичній тради-
ції українського й польського народів, 
з особливим наголосом на мандрівній 
кобзарській і лірницькій традиції, а 
також на народній музиці Розточа й 
найближчих околиць. Заняття прово-
дитимуть знані музиканти з України, 
Польщі й Німеччини.

До участі в майстеркласах запро-
шуються насамперед ті, хто вже має 
досвід музикування (зі слуху чи по но-
тах), оскільки метою занять є вдоско-
налення виконавської майстерності.  
У програмі: гра на корбовій лірі (Ма-
тіас Лойбнер з Відня й Сергій Петри-
ченко з Ольштина), кобзарський семі-
нар (спів, гра на вибраному інструмен-
ті, історія кобзарства – Михайло Хай 
з Києва), заняття зі співу (Ева Ґрохов-
ська, Аґата Харц, Юрій Пастушенко, 
Тетяна Сопілка), майстерклас з на-
родної скрипкової традиції Бойківщи-
ни (Сергій Охрімчук з Києва). Окрім 
того в програмі фестивалю – концерти  
в старовинній церкві, наукова кон-
ференція, танці. Окремим пунктом  
у програмі стане оголошення резуль-
татів ІІ Конкурсу Нової Старцівської 
Пісні і концерт лауреатів. 

Авторські тексти польською й укра-
їнською мовами можна надсилати до 
31 липня. Переможці нагороджувати-
муться грошовими преміями, а кращі 
тексти виконають присутні на фести-
валі музиканти. Про деталі конкурсу й 
майстеркласів можна дізнатися на сто-
рінці: http://tyndyryndy.blogspot.com 

Організатори: Fundacja Numinosum, 
Wydawnictwo In Crudo а також Fun-
dacja Pro Academia Narolense за фінан-
сової підтримки польського Міністер-
ства Культури й Національної Спад-
щини.■
За матеріалами: http://tyndyryndy.blogspot.com
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Справа Тимошенко

20 квітня Юлія Тимошенко оголо-
сила голодування на знак протесту 
проти політичної ситуації в країні і 
ставлення до неї української влади. 
Вона також стверджувала, що її по-
били працівники колонії під час при-
мусового перевезення до лікарні, яке 
мало місце ввечері 20 квітня. Фото-
графії, на яких видно синці у екс-
прем’єра, оприлюднила колишній ом-
будсмен Ніна Карпачова. Вони стали 
підставою до різких заяв світових по-
літиків у бік української влади. 

9 травня, під тиском таких заяв, 
пенітенціарна служба Качанівської 
колонії перевела Юлію Тимошенко 
на лікування до Центральної клініч-
ної лікарні “Укрзалізниці” у Харкові. 
Тоді ж колишній прем’єр припинила 
голодування. Лікуванням Тимошенко 
крім українських фахівців займають-
ся і лікарі з Німеччини.
Українська Правда, ВВС Україна

В Україні повністю заборонено куріння
в громадських місцях

24 травня парламент України ухва-
лив закон “Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України (щодо 
вдосконалення окремих положень про 
обмеження місць куріння тютюнових 
виробів)”. Відповідно до нового зако-
ну куріння тютюнових виробів, а та-
кож електронних цигарок і кальянів, 
крім відведених для цього спеціаль-
них місць, забороняється :

● у ліфтах і таксофонах;
● у приміщеннях та на території за-

кладів охорони здоров’я;
● у приміщеннях та на території на-

вчальних закладів;
● на дитячих майданчиках;
● у приміщеннях та на території 

спортивних і фізкультурно-оздоров-
чих споруд та закладів фізичної куль-
тури і спорту;

● у під’їздах житлових будинків;
● у підземних переходах;
● у транспорті загального користу-

вання, що використовується для пере-
везення пасажирів;

● у приміщеннях закладів ресто-
ранного господарства;

● у приміщеннях об’єктів культур-
ного призначення;

● у приміщеннях органів державної 
влади та органів місцевого самовряду-
вання, інших державних установ;

● на стаціонарно обладнаних зу-
пинках маршрутних транспортних за-
собів;

● у приміщеннях підприємств, ус-
танов та організацій всіх форм влас-
ності;

● у приміщеннях готелів та анало-
гічних засобів розміщення громадян;

● у приміщеннях гуртожитків;
● в аеропортах та на вокзалах.
Власники чи орендарі відповід-

них закладів мають відвести спеці-
альні місця для куріння, загальна 
площа яких не повинна перевищува-
ти 10 відсотків від загальної площі 
відповідної споруди чи приміщення. 
Такі місця мають бути обладнані ви-
тяжною вентиляцією чи іншими за-
собами для видалення тютюнового 
диму.
Українська правда, офіційний веб-сайт 
Верховної Ради України

Літній графік руху поїздів в Україні

З 27 травня «Укрзалізниця» запро-
вадила літній графік руху поїздів в 
Україні, при цьому скасувавши кілька 
нічних поїздів. На численну вимогу 
пасажирів залишено поїзд № 191/192 
Київ-Львів. Час відправлення поїзда  
з Києва о 22:40, до Львова він прибу-
ває о 6:32. Час відправлення зі Львова 
о 22:35, у Києві – о 6:40.

Замість кількох прямих нічних по-
їздів «Укрзалізниця» ввела швидкісні 
денні. Швидкісні потяги йдуть вдень і 
коштують в 1,5-2 рази дорожче. 

Попередньо планується, що швид-
кісний поїзд Hyundai доставлятиме 
пасажирів з Києва до Харкова за 4 год.  
25 хв. зі швидкістю понад 106 км/год 
(зараз денний експрес їде 5 год. 40 хв.). 
Зі Львова до Києва – 4 год. 55 хв. зі 
швидкістю понад 116 км/год (зараз –  
6 год. 30 хв.). З Києва до Донецька  
за 6 год. 30 хв. зі швидкістю понад  
112 км/год (зараз – 11 год. 30 хв.). 

Поїзди Київ-Львів/Львів-Київ, з Ки-
єва мають відправлятися о 6:36, 13:21 і 
18:20, а зі Львова – о 7:26, 12:19 і 18:56.

З Києва до Харкова поїзди будуть 
їздити три рази на день: о 6:17, 13:13  
і 18:14. Назад до Києва поїзди відправ-
лятимуться о 7:29, 12:26 і 18:45.

За маршрутом Київ-Донецьк пла-
нується також три парних поїзди, 
але поки відомий розклад руху тіль-
ки двох: о 7:07 і 15:56 з Києва і о 6:00  
і 15:19 з Донецька. Такий розклад має 
діяти вже під час Євро 2012.

По понеділках, вівторках і середах 
вартість проїзду в швидкісних поїздах 
становитиме: в напрямку Київ-Харків 
– 422,91 грн. у І класі та 275,66 грн. у ІІ 
класі, Київ-Львів – 474,89 грн. у І класі 
та 307,45 грн. у ІІ класі, Київ-Донецьк 
– 564,25 грн. в І класі та 367,75 грн. у 
ІІ класі. По четвергах і суботах при 
купівлі квитків діятиме знижка 10%, 
а вартість проїзду в результаті оформ-
лення проїзного документа в п’ятницю 
і неділю підвищуватиметься на 10%. 
При оформленні квитка у напрямку 
«туди» та «в зворотньому напрямку» 
застосовується знижка у розмірі 10% 
від вартості проїзду.
Українська правда, Захід нет, Відомості UA

Нові рейси з Львівського аеропорту

16 травня польські авіалінії Eurolot 
SA відкрили нові рейси з Міжнарод-
ного аеропорту «Львів» імені Данила 
Галицького до Кракова та до Вроц-
лава. Квитки коштуватимуть від 250 
грн., діти до двох років літатимуть 
безкоштовно, а молодь до 18 років 
матиме 50% знижки. Кожен пасажир 
може зі собою взяти валізу до 20 кг i 
6-кілограмову ручну поклажу. 

Також російський авіаперевізник 
«Ямал» з 30 квітня розпочав вико-
нання рейсів за напрямком Львів-
Москва. Рейси здійснюються 5 разів 
на тиждень на сучасному літаку типу 
CRJ-200.
Захід нет, Львівський портал

Директор Львівської галереї мистецтв
загинув у ДТП

23 травня в ДТП загинув Борис 
Возницький – український мисте-
цтвознавець, директор Львівської га-
лереї мистецтв, академік Української 
академії мистецтв, заслужений пра-
цівник культури України та Польщі, 
президент Українського національ-
ного комітету Міжнародної ради 
музеїв (ICOM), який за своє життя 
врятував три замки та шістнадцять 
музеїв. 86-річний академік керував 
власним авто, несподівано виїхав на 
зустрічну і зіткнувся з маршруткою. 
Причини смерті встановлює судмед-
експертиза. За фактом ДТП прово-
диться слідство.
ICTV
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П онад 60 років у світі діє 
Міжнародна організація з міграції 
(МОМ). Її працівники на всіх конти-
нентах допомагають мігрантам різни-
ми способами: опікуються населен-
ням, яке під час воєнних конфліктів 
змушене було залишити свої домів-
ки, допомагають інтеграції мігран-
тів з локальною громадою, сприяють 
регулюванню міграційних потоків. 
У Польщі, яка є членом МОМ з 1992 
року, одним з найбільш динамічних 
та успішних проектів, що реалізуєть-
ся працівниками МОМ, є програма 
«Добровільні повернення». Сама на-
зва ініціативи підказує, що цей про-
ект скерований на тих мігрантів, які 
б хотіли повернутися до своїх рідних 
країн. Про те, як з’явилася ця ініціа-
тива, хто може брати в ній участь та 
як виглядає процес повернення нам 
розповів Павел Барабаш, асистент у 
справах промоції програми добро-
вільних повернень та реінтеграції 
МОМ: 

– Міграцію – тобто переїзд ку-
дись – можна розглядати як жит-
тєву пригоду. І, подібно до інших 
пригод, вона може мати різне закін-
чення. Комусь з мігрантів вдається 
швидко інтегруватися до нового 
суспільства, юридично оформити 
свій статус перебування та знайти 
гідну працю. Але іншим не вдаєть-
ся реалізувати свої заміри, і вони 
хочуть повернутися додому. І це 
нормально! У випадку, якщо повер-
ненню заважають брак відповідних 
документів, які б дозволили виїхати 
з країни без депортації, чи брак ко-
штів для купівлі квитка – на допо-
могу приходимо ми.

Програма «Добровільні повернен-
ня» успішно реалізується в Польщі, 
починаючи з 2004 року. Тільки ми-

Павел Барабаш: Важко дістатися 
до всіх людей, які потребують допомоги. 
А ми охоче можемо її надати.

нулого 2011 року, дякуючи цьому 
проекту МОМ, додому безпечно по-
вернулися понад 1600 осіб. Аби стати 
учасником програми, треба відпові-
дати наступним критеріям:

Основна засада «Добровільних 
повернень» – це добровільний ха-
рактер зголошення: МОМ має бути 
певна, що людину не змушують за-
лишити країну. Друга засада – це 
індивідуальний характер поданих 
внесків, тобто одна людина – один 
внесок. Звісно, що в програмі мо-
жуть брати участі цілі родини 
мігрантів, але тоді на всіх членів 
родини заповнюються окремі заяв-
ки. Ну і третя засада – учасниками 
програми можуть стати мігранти 
з неврегульованим статусом у краї-
ні перебування. 

Павел Барабаш наголошує: участь 
у програмі є безкоштовною! Плюс – 
важливий фактор для багатьох мігран-
тів – МОМ функціонує подібно до ди-
пломатичного пред-
ставництва, отже, під 
жодним претекстом 
не переказує інфор-
мацію про людей, які 
не мають дозволу на 
проживання в Поль-
щі, до поліції, при-
кордонної служби чи 
інших державних 
контрольних орга-
нів. Сама процедура 
участі у програмі є 
дуже простою:

Після того, як людина до нас зго-
лошується, ми допомагаємо їй запо-
внити заявку для участі у програмі. 
Наступний крок – встановлення 
юридичного статусу учасника «До-
бровільних повернень». Ми вивчає-
мо, на підставі яких документів лю-
дина потрапила до Польщі, коли за-
кінчився останній документ, який 
дозволяв проживати в країні, дізна-

ємося, яку процедуру треба пройти, 
аби оформити нові документи для 
виїзду з країни. Підкреслюємо, що 
ми намагаємося так організувати 
формальний бік справи, аби людина, 
виїжджаючи з Польщі, не отрима-
ла печатку про депортацію. Далі ми 
відправляємо людину на обстежен-
ня до лікаря, адже дехто з мігран-
тів має значні проблеми зі здоров’ям 
і в разі необхідності забезпечуємо 
лікування на території Польщі за 
кошти МОМ. Якщо людина на мо-
мент подання аплікації не мала 
дійсного закордонного паспорту, 
то під час проходження цих етапів 
ми залагоджуємо справу отриман-
ня нового документу в консульстві 
країни, з якої походить мігрант. 
Ну і нарешті, коли всі паперові та 
медичні справи залагоджені, ми 
встановлюємо дату виїзду та засіб 
перетину кордону. У моїй практиці 
бували випадки, коли всі ці етапи 

вдавалося пройти 
протягом декіль-
кох днів, але стан-
дартно процедура 
триває близько 
двох тижнів.

Під час залаго-
дження формаль-
ностей заявнику в 
разі необхідності 
надається безко-
штовне житло. Фак-
тично, єдина річ, 

яку людина має залагодити сама – це 
перед самим від’їздом зголоситися до 
Управління у справах іноземців за рі-
шенням про необхідність залишити 
територію Польщі. Тоді, показавши 
його на кордоні і маючи посвідчення 
участі в програмі МОМ, мігрант не 
отримує в паспорті печатки про де-
портацію та може залишити країну з 
мінімальним терміном заборони по-
вторного приїзду.

Програма «Добровільних повернень» Міжнародної організації з міграції

У випадку, якщо  
поверненню заважає 

брак відповідних доку-
ментів, які б дозволили 
виїхати з країни без де-

портації, чи брак коштів 
для купівлі квитка – 

 на допомогу  
приходимо ми.
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Це теж найближчим часом має 
змінитися, – говорить пан Павел. – 
Скоро буде новий закон, який регла-
ментує справу заборони повторного 
приїзду на якийсь час у випадку по-
переднього порушення міграційно-
го законодавства. І згідно проекту 
цього закону, якщо мігрант напише 
листа до відповідної установи про-
тягом 7 днів після 
повернення до рід-
ної країни – заборо-
на буде скасована.

Варто наголоси-
ти, що після повер-
нення мігранта до-
дому МОМ не зали-
шає його сам-на-сам 
з труднощами, які незмінно пов’язані 
з тим, що треба «починати все спо-
чатку». Окрім того, що програма 
«Добровільні повернення» передба-
чає моніторинг того, як їх підопічні 
влаштувалися у рідній країні, розро-
блений ще ряд конкретних кроків:

Мігрант може скласти до нас 
прохання про надання йому додат-
кових фінансових засобів для нала-
годження життя вдома. Існують 
також спеціальні гранти для тих, 
хто після повернення хотів би 
отримати вищу освіту чи розпоча-
ти власну господарську діяльність. 
Ці ініціативи показали гарні резуль-

тати серед громадян України, які 
були учасниками «Добровільних по-
вернень». 

Людяне ставлення до мігрантів та 
їх проблем, а також гарний менедж-
мент програми дозволили представ-
ництву МОМ досягнути дуже низь-
кого відсотку повторних повернень 
серед учасників програми до Польщі. 

Проблема в коор-
динаторів «До-
бровільних повер-
нень» залишилася 
фактично одна:

Досі дуже мало 
людей знає про 
цю ініціативу. Ін-
формацію про неї 

поширюємо ми, ряд громадських 
організацій, але все одно важко діс-
татися до всіх людей, які потребу-
ють допомоги. А ми охоче можемо 
її надати.

Тому якщо Ви особисто зацікавлені 
в участі у програмі «Добровільні по-
вернення», або знаєте людей, які мо-
гли би стати її учасниками, то з МОМ 
в Польщі можна зв’язатися за теле-
фонами: (22) 538 91 63, (22) 538 91 69 
та (22) 538 92 12, або через інтернет-
сторінку www.iom.pl. 

Розмовляла 
Олена БАБАКОВА

ми намагаємося так 
організувати формаль-
ний бік справи, аби лю-

дина, виїжджаючи  
з Польщі, не отримала 

печатку про депортацію.

 Фото з: www.iom.pl

Адреса МОМ у Варшаві: International Organization for Migration
                                                      Mariensztat 8, 00-302 Warszawa, www.iom.pl

ількість осіб, які виріши-
ли скористатися можливістю легалі-
зувати своє перебування в Польщі з 
допомогою аболіційної кампанії, яка 
триває з 1 січня – 2 липня 2012 року, 
перевищила результати двох попере-
дніх подібних кампаній, разом взятих. 
Станом на 25 травня 2012 року кіль-
кість поданих внесків наблизилась до 
семи тисяч. Найбільше заявок при-
йняли у мазовецькому воєводстві. За 
кількістю поданих внесків громадяни 
України знаходяться на другому місці 
після громадян В‘єтнаму.

Працівники воєводських установ 
повідомляють про все більшу кіль-
кість «аболіційних туристів», які на-
магаються використати аболіцію в 
Польщі для легалізації свого перебу-
вання в інших країнах Європейського 
союзу. 

До кампанії долучаються і гро-
мадські організації. Наприклад, 
Польська Акція Гуманітарна (Polska 
Akcja Humanitarna) поширює інфор-
маційні матеріали п‘ятьма мовами: 
польською, англійською, російською, 
в‘єтнамською та французькою, а також 
приготувала промо-ролики на поль-
ському телебаченні.

Залишився місяць до кінця аболі-
ційної кампанії, тому заохочуємо всіх 
тих, хто планує скористатись з аболі-
ції, слідкувати за повідомленнями на 
офіційній сторінці www.abolicja.gov.pl. 
Особливо слід звернути увагу на за-
кладку ВІДПОВІДІ НА НОВІ ПИТАН-
НЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ АБОЛІЦІЇ 
(пол. Odpowiedzi na nowe pytania dot. 
abolicji). Якщо Ви не маєте доступу до 
інтернету, але потребуєте консультації 
в справі подачі заявки, радимо зателе-
фонувати на інфолінію за тел. 0048 22 
60 175 25. 

Джерело: www.abolicja.gov.pl

Аболіція 2012
б’є рекорди
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П
рацівники консульств кра-

їн Європейського Союзу та Мініс-
терств закордонних справ перекону-
ють у збільшенні кількості виданих 
віз. Так, згідно офіційних даних, у 
2011 році видано більше мільйона ста 
тисяч віз, а кількість відмов у наданні 
віз з боку окремих консульств держав 
Євросоюзу зменшилася. За підсумка-
ми 2011-го року українці оформили 
на 182 тисячі більше шенгенських віз 
у порівнянні з 2010-м. Зокрема, мину-
лого року кількість відмов скоротила-
ся до близько 3 відсотків. Крім того, 
зросла частка багаторазових віз – до 
35,5 відсотків і кожна третя шенген-
ська віза була безкоштовною, – на-
голошує прес-секретар українського 
МЗС Олександр Дікусаров у комента-
рі для Deutsche Welle.

Тим не менше, експерти Громад-
ської ради при МЗС України Все-
українського громадського об’єднання 
«Європа без бар’єрів» б’ють на сполох: 
за дослідженнями європейських та 
українських фахівців, окремі поло-
ження Угоди про спрощення візового 
режиму суперечать новому Візовому 
кодексу ЄС. Наприклад, процедури 
оскарження рішення консульства, яке 
відмовило у видачі візи, дуже часто 
затягуються. Процес апеляції подеку-
ди триває по кілька місяців. 

Слід зазначити, що оптимістична 
європейська статистика не враховує 
приховані відмови заявникам у видачі 
візи ще на етапі прийняття докумен-
тів. Неповні внески чи внески з по-
милками просто не приймаються, що 
в свою чергу не відображається в офі-
ційних статистичних даних.

Найголовнішою проблемою кон-
сульств залишаються черги. Напри-
клад, консульства РП як альтернативу 
пропонують візові центри, які знахо-
дяться в найбільших містах України: 
Івано-Франківську, Львові, Тернополі, 
Дніпропетровську, Донецьку, Харкові 
і Києві. Через черги, наприклад, ста-
ном на кінець травня найближчий до-
ступний термін подачі документів на 
візу в консульствах Харкова і Києва – 
8 серпня, а у Львівському консульстві 
РП реєстрація через e-konsulat взагалі 
призупинена. В такій ситуації грома-
дянин України просто не має вибору 
як звернутися до візового центру, за-
плативши за його послуги немаленьку 
(в умовах українських реалій) суму 
в розмірі 225 гривень. Окрім того, 35 
євро треба заплатити за саму візу. На 
думку заступника голови громадської 
ради при МЗС України Ростислава 
Томенчука, європейські візові центри 
незаконно беруть із заявників зави-
щену оплату своїх послуг, – передає 
«Укрінформ». 

На сьогодні в Україні більше 10 дер-
жав Європейського союзу уклали уго-
ду з візовими центрами. Наприклад, на 
інтернет-сторінці польського консуль-
ства контактна інформація візового 
центру знаходиться безпосередньо в 
закладці e-konsulat. Тобто коли ви за-
ходите на сторінку і бачите, що єди-
на можливість подати заявку на візу є 
лише за кілька місяців, вам одразу про-

понують альтернативу: 
послуги візового центру.  
І ви просто не маєте ін-
шого вибору, як ними 
скористатися.

Громадська рада при 
МЗС України, до скла-
ду якої входять пред-
ставники різноманітних 
громадських організа-
цій, фондів, профспі-
лок, органів місцевого 
самоврядування та за-
собів масової інформа-
ції, прийняла рішення 
надіслати рекомендації 

посольствам країн Шенгенської угоди 
в Україні, представництвуЄврокомісії, 
Міністерству закордонних справ з про-
ханням покращити обслуговування 
українських громадян в консульських 
установах країн ЄС.

...і до кордону
Тема перетину польсько-україн-

ського кордону і надалі залишається 
актуальною. Особливо гостро вона 
постала в контексті наближення по-
чатку чемпіонату Євро 2012, який 
цього року спільно організовують 
Польща та Україна. Необхідність змін 
на кордоні розуміють як поляки, які 
все частіше відвідують Україну з ту-
ристичною метою, так і Українці, які 
в літній сезон частіше перетинають 
західний кордон своєї держави. В цей 
період кордон особливо перевантаже-
ний також через збільшення кількості 
сезонних працівників. 

Наближення футбольного чемпі-
онату змушує офіційну Варшаву хоч 
якось реагувати. 10 квітня 2012 року 
було звільнено коменданта Прикор-
донної служби Республіки Польща Ле-
шека Еласа. 11 квітня його змінив на 
посаді начальник відділу Прикордон-
ної служби в Бескидах Домінік Трач, 
який – як повідомляє речник Мініс-
терства внутрішніх справ Республіки 
Польща Малгожата Возняк, – підго-
тував концепцію спрощенного пере-
тину кордону для вболівальників під 
час Євро 2012. Тим не менше таке «за-
милювання очей» спрощенним пере-
тином кордону під час чемпіонату для 
футбольних вболівальників не змінює 
факту, що польсько-український кор-
дон потребує саме системних змін. 

До публічної дискусії на цю тему 
закликають представники громад-
ського сектора та різних міжнародних 
організацій. Одним з таких закликів 
є проект «Приязний кордон» Фонду 
ім. С. Баторого (Fundacja im. Stefana 
Batorego), присвячений дослідженню 
проблем українсько-польського кор-
дону. Від 31 травня 2012 року буде 
доступний рапорт, створений дослід-
никами й експертами в рамках про-
екту, що містить детальний аналіз си-
туації на кордоні, а також пропозиції 
вирішення проблем під час перетину 
українсько-польського кордону. ■

Підготувала 
Тетяна РОДНЄНКОВА
(За матеріалами порталу 

Європейський простір, «Укрінформ» 
та www.strazgraniczna.pl)

Від консульства...
Питання шенгенських віз до країн 
Західної Європи постійно
є актуальним не лише для жителів 
західних регіонів України: з почат-
ком туристичного сезону «візове 
питання» стає актуальним для 
щораз більшої кількості українців.

Фото з: www.polskieradio.pl
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Я к відомо, Україна досі зна-
ходиться на шляху до євроспільноти, 
але спробувати себе в ролі «єврокра-
та» можна вже зараз. Якщо працювати 
в Єврокомісії та її структурах можуть 
громадяни ЄС, то подавати заявки на 
стажування можна незалежно від гро-
мадянства.

«Запрошуючи молодих фахівців 
на стажування, Європейська Комісія 
хоче від них щось отримати, і щось 
їм дати», – говорить Івона Прушин-
ська, яка зараз проходить стажування 

у представництві Єврокомісії у Вар-
шаві. «По-перше, Єврокомісія заці-
кавлена в ентузіазмі та нових ідеях, 
які можуть принести молоді люди. 
По-друге, стажування – це добра мож-
ливість показати, як виглядає праця 
в європейських установах, і підготу-
вати для себе майбутніх працівників. 
По-третє, це спосіб пропагувати ідеї 
інтеграції та європейських цінностей. 
В свою чергу Єврокомісія пропонує 
досвід праці в багатонаціональному 
колективі, в установі, яка має таке 
поле діяльності, якого не має жодна 
фірма. Ну, і звісно ж, відчуття, що ти 
теж твориш майбутнє Європи».

Скажемо чесно: потрапити на ста-
жування до Єврокомісії легше, ніж на 
працю. У першому випадку конкурс 
складає приблизно 10 чоловік на міс-
це, у другому – аж 300! Як вже згаду-
валося, подавати заявки на стажуван-
ня можуть особи незалежно від грома-
дянства, які мають диплом бакалавра 
чи магістра. Конкурс відбувається 
двічі на рік. Рекрутаційна процедура 

виглядає доволі просто: «Спочатку 
треба заповнити анкету в інтернеті, де 
окрім інформації про освіту та знання 
двох іноземних мов (аби потрапити на 
стажування необхідно засвідчити зна-
ння двох мов країн ЄС, причому одна 
з них має бути англійська, французь-
ка чи німецька – О.Б.) треба пояснити 
причини, чому ви хочете стажуватися 
в Єврокомісії, та обрати три пріоритет-
ні відділи згідно ваших зацікавлень і 
професійних навичок (наприклад, від-
діл до справ комунікації чи відділ до 
справ міжнародних відносин – О.Б.). 
Потім цю анкету треба роздрукувати 
і разом з копіями дипломів та інших 
документів, які можуть засвідчувати 
кар’єрний досвід чи знання мов, на-
діслати поштою до Брюсселю. Після 
відбору потенційні учасники потра-
пляють до так званого BlueBooka, де 
їх резюме розглядають працівники де-
партаментів, і вже вони можуть скон-
тактуватися з кандидатами і запропо-
нувати їм місце стажиста».

Важливо підкреслити: аби потра-
пити на стажування до Єврокомісії, 
не обов’язково мати досвід праці. Най-
головніше – знання мов та мотивація, 
– зізнаються організатори програми. 
Слід зазначити, що стажування роз-
раховане не лише для випускників 
факультетів міжнародних відносин та 
політології. Європейські установи ко-
ординують спільну політику у сферах 
сільського господарства, енергетики, 
медичного забезпечення і багатьох ін-
ших, тому в Брюсселі можна зустріти 
осіб з дипломом фармацевта, інженера 
чи соціолога. 

«У нас вже проходила стажування 
особа з України», – говорить Рафал 
Рудніцький, працівник представни-
цтва Європейської Комісії у Варшаві. 
«Для нас найважливішим було те, що 
вона знала польську мову, натомість 
не було жодної проблеми з її «неєвро-
созним» громадянством. У Брюсселі 
особа з-поза ЄС може стажуватися  
в будь-якому департаменті, не тіль-
ки зовнішньої політики. Головне – це 
знання мов та відповідний профіль  
навчання чи професійний досвід».

Отже, наступний набір на стажу-
вання в Єврокомісії розпочинається  
1 липня. Якщо Ви знаєте іноземні 
мови і маєте бажання долучитися до 
творення європейського майбутнього, 
чому б не спробувати? ■

Стажування в Європейській Комісії: 
чому б не спробувати?
Олена БАБАКОВА

Ми вже писали про те, як україн-
ська молодь може потрапити на 
стажування до Варшави, Кракова 
чи Вроцлава. А як на рахунок ста-
жування в Брюсселі, – і не будь-де,  
а в Європейській Комісії?
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ольські міста-господарі Євро 2012 створили 
на центральних площах міст фан-зони для вболівальни-
ків. Звичайно, всі вони будуть відкриті щонайменше три 
години перед початком першого матчу, який проходитиме 
цього дня, аж до півночі. Здебільшого вхід до них безко-
штовний, а на території фан-зон,  окрім перегляду матчів, 
які будуть транслюватися на великих екранах, можна буде 
купити їжу і різноманітні напої. Також будуть зорганізо-
вані концерти, різного роду розваги та заняття для вбо-
лівальників, а можливо, в деяких фан-зонах можна буде 
придбати й сувеніри, пов’язані з Євро 2012.

Фан-зони:
Вроцлав: Rynek, Plac Solny. У випадку збільшення кіль-

кості вболівальників будуть відкриті чергові місця, щоб 
спільно дивитися матчі на Pola Marsowе при Halа Stulecia, 
а також на Stadion Śląskі, ul. Oporowskiej

Варшава: Plac Defilad біля Pałacu Kultury i Nauki. Інші 
зони для вболівальників будуть знаходитися на Pola 
Mokotowskie, Agrykola, Park Skaryszewski 

Гданськ: Plac Zebrań. Тут вхід буде безкоштовним лише 
у день, коли у місті будуть проходити матчі. В усі інші дні 
за вхід треба буде заплатити. 

Познань: Plac Wolności. Тут будуть також відкриті різні 
інформаційні пункти чи стенди спосорів. 

Загалом, у всіх великих містах Польщі планується 
спільне вболівання, а телебіми, на яких будуть транслю-
ватися матчі, будуть розташовані на центральних міських 
площах або парках. Крім цього можна буде спільно поди-
витися матчі в різного роду пабах, барах та інших місцях 
громадського харчування.

У Польщі право трансляції матчів має Польське гро-
мадське телебачення (TVP). Їх буде показувати TVP2,  
а крім цього за перебігом чемпіонату можна також стежити 
на TVP Sport, TVP HD, TVP.pl 

В Україні пряму трансляцію матчів на зміну вестимуть 
«Перший Національний» та телеканал «Україна». 

Розклад матчів Євро 2012:
1-й тур Євро 2012
Матч 1: Варшава, 8 червня, 19:00. Польща-Греція 
Матч 2: Вроцлав, 8 червня, 21:45. Росія-Чехія 
Матч 3: Харків, 9 червня, 19:00. Нідерланди-Данія 
Матч 4: Львів, 9 червня, 21:45. Німеччина-Португалія 
Матч 5: Гданськ, 10 червня, 19:00. Іспанія-Італія 
Матч 6: Познань, 10 червня, 21:45. Ірландія-Хорватія 
Матч 7: Донецьк, 11 червня, 19:00. Франція-Англія 
Матч 8: Київ, 11 червня, 21:45. Україна-Швеція 

2-й тур Євро 2012
Матч 9: Вроцлав, 12 червня, 19:00. Греція-Чехія 
Матч 10: Варшава, 12 червня, 21:45. Польща-Росія 
Матч 11: Львів, 13 червня, 19:00. Данія-Португалія 
Матч 12: Харків, 13 червня, 21:45. Нідерланди-Німеччина 
Матч 13: Познань, 14 червня, 19:00. Італія-Хорватія 
Матч 14: Гданськ, 14 червня, 21:45. Іспанія-Ірландія 
Матч 15: Київ, 15 червня, 19:00. Швеція-Англія 
Матч 16: Донецьк, 15 червня, 21:45. Україна-Франція 

3-й тур Євро 2012
Матч 17: Вроцлав, 16 червня, 21:45. Чехія-Польща
Матч 18: Варшава, 16 червня, 21:45. Греція-Росія
Матч 19: Харків, 17 червня, 21:45. Португалія-Нідерланди
Матч 20: Львів, 17 червня, 21:45. Данія-Німеччина
Матч 21: Гданськ, 18 червня, 21:45. Хорватія-Іспанія
Матч 22: Познань, 18 червня, 21:45. Італія-Ірландія
Матч 23: Донецьк, 19 червня, 21:45. Англія-Україна
Матч 24: Київ, 19 червня, 21:45. Швеція-Франція

Чвертьфінали Євро 2012
Матч 25: Варшава, 20 червня, 21:45. 
Переможець групи А – 2-е місце в групі В
Матч 26: Гданськ, 21 червня, 21:45. 
Переможець групи В – 2-е місце в групі А
Матч 27: Донецьк, 22 червня, 21:45. 
Переможець групи С – 2- місце в групі D
Матч 28: Київ, 23 червня, 21:45. 
Переможець групи D – 2-е місце в групі C

Півфінали Євро 2012
Матч 29: Донецьк, 27 червня, 21:45. 
Переможець матчу 25 – Переможець матчу 27
Матч 30: Варшава, 28 червня, 21:45. 
Переможець матчу 26 – Переможець матчу 28

Фінал Євро 2012
Матч 31: Київ, 1 липня, 21:45. 
Переможець матчу 29 – Переможець матчу 30 

Давай! 
У  фан зоні  вболівай!
Павло ЛОЗА

Фото Наталі Кравчук
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Ілюстрація до книжки «Пригоди Ослі та Поні»

26 травня відбулось свято вулиці Вархаловського у варшавській дільниці 
Урсинів. Програма святкування передбачала багато розваг для дітей: куточок 
з іграми, навчання англійської з аніматорами, розмальовування обличчя та ін. 
Потішила також цікава концертна програма: виступи учнів школи ім. Поль-
ських Олімпійців № 323, хорових капел, а на завершення до запального танцю 
всіх запросив гурт «Горпина» – знаний представник української фольк-сцени 
в Польщі.

Фонд «Наш вибір» теж долучився до свята – аніматори і волонтери фонду вчи-
ли діток робити українські традиційні ляльки-мотанки та інші вироби та прикра-
си з екологічних матеріалів. Також відбулась презентація виданої фондом книги 
оповідань для дітей української письменниці Тамари Маршалової «Пригоди Ослі 
та Поні». Книга вийшла польською мовою. Ілюстрації до книжки зробила Тетяна 
Мілек. Заохочуємо всіх до читання!

Свято вул. Вархаловського. Фото Тараса Шумейка

СВЯТО 
вулиці Вархаловського

ЗАМОВИТИ 
книгу можна 
на сторінках 

www.naszwybor.org.pl 
та 

www.naszwybir.pl 

Усі кошти
від продажу підуть 
на статутну діяль-

ність фонду 
«Наш вибір».

Тетяна РОДНЄНКОВА



Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
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Культура і спорт

Павло ЛОЗА

Щоб мати можливість видавати 
газету в майбутньому, звертаємося 
до вас з проханням про підтримку 
нашої газети у вигляді доброчинних 
пожертв на діяльність фонду
«Наш вибір».  
Пожертви можна переказувати 
на рахунок: 
Fundacja Nasz Wybór
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509

Nordea Bank Polska S.A. 
Oddział/POB CBD O/Głowny 1 P.B. 
w Warszawie

Adres: Żymirskiego 5/15, 
04-045 Warszawa
Tytuł przelewu: Darowizna

Уже шостий раз вулицями вар-
шавської дільниці Прага, по-
мандрує танцюючий парад,  
у якому візьмуть участь жите-
лі дільниці та гості Варшави.  
У суботу 23 червня клезмер-
бенд «Raskardaš Orkestar» з 
Харкова поведе черговий «Му-
зичний спацер». Ідея нав’язує до 
старої традиції дворових капел, 
які грали у дільниці з яскравою 
єврейською міською культу-
рою. Сьогодні у ній все частіше 
присутня культура українська, 
білоруська та ін. 
Початок 23 червня о 16:00 на 
вул. Тарґовій, 54, біля головно-
го входу Базару Ружицького. ■

З харківськими 
клезмерами
по Празі!

9 червня 2012 року у варшавській опері 
(Teatr Wielki, Opera Narodowa) відбудеться концерт 
зірки європейської оперної сцени Ольги Пасічник. 

Початок о 18.00 год. 


