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СУ номері:
скандал навколо висловлю-
вань Куби Воєвудського 
та Міхала Фіґурського – с. 2

вісті з України – с. 5

Болючі сторінки 
українсько-польської історії 
та як шукати примирення 
– с. 8-9

ситуація з українською 
школою у Варшаві – с. 12

українське життя 
у Перемишлі – с. 10, 15

що і де можна придбати 
у період літніх 
розпродажів – с. 13

анонс подій 
на серпень – с. 14

ерпень прийнято назива-
ти мертвим сезоном: спека, канікули 
в школах та університетах, відпустки, 
з вулиць зникають машини, а з теле-
візора – баталії політиків. Саме ото-
чення просто змушує зібрати речі та 
поїхати на море. 

А що робити, якщо цього року Ви 
не можете виїхати з міста? Або мо-
жете, але не на морське узбережжя? 
Звісно, можна провести літній час так 
само, як і зимовий, – хіба що перене-
сти посиденьки з друзями з квартири 
до найближчого парку, проте ми про-
понуємо кілька цікавих ідей, як зро-
бити канікули в місті оригінальними 
та відпочити, не відриваючись від по-
стійного місця проживання.

Дай працювать, 
працювать, працювати...
Хтось навіть улітку не збирається 

байдикувати. Літній сезон – це шанс 
заробити копійку, особливо для моло-
ді. Експерти радять, якщо Ви хочете 
знайти добру працю на літо, то краще 
починати пошуки ще перед травневи-
ми святами. тоді можна знайти компа-
нії, які на 2–3 місяці шукають підміну 

працівникам («praca na zastępstwo»): 
постійні працівники масово беруть 
відпустки, отже в офісі їх хтось має 
замістити. 

Для тих, хто про можливість пра-
цювати подумав в останній момент, 
теж є шанси: багато ресторанів від-
кривають літні тераси, тому потрібні 
додаткові офіціанти. Зараз Польщу 
все частіше відвідують гості з по-
страдянського простору, тому знання 
російської мови, як правило, є вели-
ким плюсом для працедавця. Люди, 
які люблять і вміють працювати з ді-
тьми, можуть спробувати себе у ролі 
аніматорів у торгівельних центрах чи 
на дитячих майданчиках у парках. 
Погодинну роботу можна знайти у 
фірмах, які займаються розповсю-
дженням реклам на вулиці, або в ком-
паніях, що проводять рекламні акції 
товарів. Оплата на таких роботах, як 
правило, до 20–25 злотих за годину. 
Це, звісно, не 50–60 зл., як у Данії чи 
Швеції, проте копійка ніколи зайвою 
не буде. 

немертвий сезон:

канікули 
в місті 

Фото авторки статті



акомпанемент гімну України, а М. Фі-
ґурський говорив: «Насправді я люблю 
український народ і маю серйозні, не 
лише сексуальні, наміри щодо цієї нації». 

До створеної в соцмережі Facebook 
групи «Скажи хамству Воєвудського і 
Фіґурського „НІ”» протягом двох днів 
приєдналося кілька тисяч обурених. 
На сторінці Воєвудського аж зарясні-
ло він коментарів англійською та ро-
сійською мовами: йому пояснювали, 
що він просто зобов’язаний перепро-
сити українок. Невдовзі Воєвудський 
прямо і без двозначностей попросив 
вибачення в українок, які могли не 
зрозуміти контексту його висловлю-
вань... і водночас обурився, повчаючи 
поляків: «Не можна оцінювати кожне 
скептичне слово як декларацію світо-
гляду». Після цього вибачення 2 липня 
Воєвудський повторив перепрошення, 
адресуючи його виключно україн-
ським жінкам. 

Покарання
Від першого дня існування групи 

«Скажи хамству Воєвудського і Фіґур-
ського „НІ”» я була її активним допи-
сувачем; особисто написала звернення 
до УЄФА і фірми PLAY, щоб ті розірва-
ли контракти з Фіґурським та Воєвуд-
ським. Дописувачі групи мали різні 
ідеї стосовно того, як можна провчити 
за такі слова: від заяви у прокуратуру 
до перефарбування червоного «Ferrari» 
Воєвудського в жовто-блакитні ко-
льори. За даними журналу «PARTY», 
К. Воєвудський внаслідок розірвання 
контракту з «Eska Rock» утратив 600 
тис. злотих в рік, а М. Фіґурський – по-
над 350 тис. зл. 

КОМЕНтАР:
 Петро ТИМА, голова 
 Об’єднання українців у Польщі

Важливо не обмежитися емоційни-
ми висловлюваннями в соцмережах 
та активністю громадських організа-
цій. Варто «примусити» попрацюва-
ти установи, які створені для моніто-
рингу рівня толерантності у ЗМІ. Ці 
державні органи представляють єв-
ропейським органам звіти про те, як  
у Польщі виконуються такі документи, 
як-от конвенція з протидії ксенофобії 
та нетолерантності: коли є звернення, 
протести, то маємо доказ, що пробле-
ма існує. Спосіб представлення укра-
їнців в ефірі польських ЗМІ, на думку 
нашої організації, уже багато років не 
є найкращим. Цей скандал може від-
крити публічне обговорення пробле-
ми, примусить бути обережнішими  
у висловлюваннях. ■2
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Україна–Швеція, 12 червня в ранковій 
програмі «Poranny WF» на радіостан-
ції «Eska Rock» ведучі програми Куба 
Воєвудський та Міхал Фіґурський так 
прокоментували спортивну подію:

«Воєвудський: А знаєш, що я вчора 
зробив після матчу з Україною? 
Фіґурський: Що? 
Воєвудський: Я вчинив як справжній 
поляк... 
Фіґурський: ти копнув собаку? 
Воєвудський: Ні, я вигнав свою укра-
їнку (сміх) 
Фіґурський (сміх): А це добра ідея 
(сміх). Мені це ще не прийшло в голо-
ву. Знаєш що? Я зі злості сьогодні сво-
їй не заплачу. 
Воєвудський: Знаєш, а я заберу свою 
назад, заберу в неї гроші та знову ви-
жену (сміх). Фіґурський: Скажу тобі, 
що якби моя була хоча б трохи симпа-
тичніша, то я би її ще зґвалтував. 
Воєвудський: Е-е... Я не знаю, як моя 
виглядає, бо вона весь час на колінах 
(сміх)».

Через кілька днів вибухнув медіа-
скандал. Упродовж двох тижнів про 
ганебні висловлювання журналістів 
повідомили практично всі ЗМІ Поль-
щі, про це написала на першій шпальті 
«Gazeta Wyborcza», справа видніла на 
обкладинках журналів «Newsweek», 
«Przekrój» та кількох інших тижневи-
ків. Протягом тижня численні слуха-
чі радіо звернулися до дирекції «Eska 
Rock» із проханням прокоментувати 
висловлювання журналістів. Дирек-
тор радіо намагався їх захищати: пояс-
нював, що насправді це жарт не проти 
українських жінок, а проти «справ-
жніх поляків», які нібито так сприйма-
ють українських заробітчанок. 

таке пояснення не прийняла ані 
українська громада Польщі, ані громад-
ські організації, ані польські ЗМІ. Про 
те, що висловлювання журналістів – як 
мінімум хамські, написало МЗС Укра-
їни. Вимагаючи вибачень, негативно 
відгукнулось і польське зовнішньопо-
літичне відомство. Своє обурення ви-
словили численні феміністичні органі-
зації – навіть колега К. Воєвудського, 
журналістка Моніка Олейнік. тільки 
нечисленні фани Фіґурського й Воєвуд-
ського насмілилися їх захищати.

Події
Через кілька днів після скандаль-

ного ефіру фонд польсько-української 
співпраці PAUCI та Об’єднання укра-
їнців в Польщі (ОУП) почали збира-
ти підписи під заявою в прокуратуру. 
ОУП направило листи представнику 
уряду Польщі з питань рівного трак-
тування, Національній раді радіомов-
лення і телебачення. Прокуратура без 
заяви розпочала слідство на підставі 
повідомлень ЗМІ. Результат? – Упро-
довж тижня радіо припинило трансля-
цію згаданої ранкової програми, а ще 
через тиждень – розірвало контракти з 
Фіґурським та Воєвудським. Зацікави-
лася справою УЄФА, оскільки Фіґур-
ський розважав вболівальників перед 
матчами на варшавському стадіоні: 
УЄФА розірвала з ним договір.

Національна рада радіомовлення і 
телебачення після низки заяв оголоси-
ла, що висловлювання повні ксенофо-
бії, а рішення покарати радіостанцію 
повинно з’явитися невдовзі. 

Вибачення
Наступного для після вибуху скан-

далу в ефірі пролунало вибачення: зви-
чайно ж, у специфічному стилі. Пере-
прошення лунало кількома мовами під 

Жарти на кшталт ксенофобії
чи ксенофобія жартома?
Юлія ГОГОЛЬ

Почуття гумору – це одна з най-
головніших рис, яку повинен мати 
успішний журналіст. Але де 
проходить межа між гумором і 
образою? Хто має реагувати тоді, 
коли жарт переходить усі межі?  
З усіма цими питаннями зіткнулося 
польське суспільство й українська 
громада Польщі протягом останніх 
тижнів. 

титульна сторінка тижневика „Newsweek 
Polska” 26/12 (фото Newsweek Polska)
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Навчання плюс
тільки не те навчання, яке в школі 

чи в університеті. Улітку, маючи біль-
ше вільного часу, можна присвятити 
його особистому розвиткові. Ви вже 
чули про обмін вміннями? До Польщі 
ця ініціатива потрапила зі Сполучених 
Штатів, проте великого поширення ще 
не набула. На веб-порталі люди розпо-
відають, чому вони хотіли б навчити-
ся, і пропонують навчити чомусь вза-
мін. Знайти такі оголошення можна, 
наприклад, на сайті www.gumtree.pl. 
тут пропонують курси іспанської 
мови за навчання самооборони у від-
повідь, уроки англійської за уроки гри 
на фортепіано, лекції російської мови 
за заняття сальси. Більшість пропо-
зицій дійсно пов’язана з вивченням 
іноземних мов. Часом серед осіб, які 
пропонують такі безкоштовні уро-
ки, можна знайти носія мови, що на 
мовних курсах коштувало б чималих 
грошей. У процесі пошуку навіть зна-
йшлася пропозиція – «моя угорська 
мова за твою китайську». Ось тільки 
не знаємо, чи саме на це оголошення 
збереться багато охочих.

Улітку неурядові організації по 
всій території Польщі проводять 
кількаденні курси танцю, живопису, 
професійних вмінь або основ бух-
галтерії. Ці тренінги коштують, як 
правило, недорого, а часом навіть 
є безкоштовними. Інформацію про 
них можна отримати на веб-сторінці 
www.ngo.pl або у центрах зайнятості 
Вашого району.

 
Активний відпочинок
Для тих, хто не зможе поплавати в 

морі, є варіант активного відпочинку в 
місті. У серпні, коли на вулицях мен-
ше машин, новачки можуть спокійно 
вчитися кататися на велосипеді. Ще 
не маєте велосипеду? Ціни на нових 
«залізних коней» можуть кусатися, 
а от на сайті www.allegro.pl спокійно 
можна знайти вживаний велосипед  

за 200–300 злотих. Якщо Ви невпев-
нені щодо покупки, у містах функ-
ціонують пункти прокату велосипедів. 
тільки у Варшаві їх кільканадцять. 
Ціни – чим далі від центру, тим нижчі. 
У середньому, оренда велосипеду на  
2 години коштує 15 злотих, на добу – 
50 зл. Окрім цього, у пункті прокату 
на час оренди велосипеду доведеться 
залишити 150–200 злотих завдатку.

Не знаємо, чи наважується хтось 
купатися у Віслі, але вважаємо, що є 
менш категоричні розв’язання. Якщо 
біля Вас немає придатного для плаван-
ня озера чи річки, то можна відвідати 
аквапарк. Зараз у Польщі в кожному 
воєводстві їх від 5 до 15. Щоправда, 
розвага недешева: за повний денний 
квиток доведеться заплатити понад 
100 злотих, а за пільговий – понад 70. 
Найбільший аквапарк у Польщі – тер-
ми Мальтанські – знаходиться біля 
Познані. там є і водні гірки, і атрак-
ціон «морська хвиля», і спеціальний 
басейн для наймолодших дітей.

Для фанатів оригінальних розваг 
наша порада – ковзанка. Узимку на 
ковзанах їздити можуть усі, а ось вліт-
ку... І прохолодно, і з музикою. Повний 
квиток, який дозволяє кататися півто-
ри години, коштує 10–12 злотих, піль-
говий – від 6 до 8 зл. Літо – це непога-
ний час навчитися їздити на ковзанах, 
адже на ковзанці буде мало людей. 
Перед розвагою краще ще раз переві-
рити, чи маєте медичне страхування. 
Про всяк випадок.

У ритмі музики
Літо – це традиційна фестивальна 

пора. У Польщі цього року відбудеть-
ся декілька музичних заходів євро-
пейського рівня: можна обрати фес-
тиваль з улюбленим стилем музики. 
З 3 по 5 серпня біля міста Катовіце,  
у Долині трьох озер, відбудеться OFF 
Festival. У списку  виконавців – понад 
20 гуртів. Серед найголовніших зірок: 
Дот Гібсон, The Band of Endless Noise, 
Hanimal, Obscure Sphinx. Ціна квитка 
за один день – 80 злотих, за всі три дні 

– 240 зл. У Ґданську з 10 до 11 серпня 
можна послухати танцювальну музи-
ку на майданчиках фестивалю Gdańsk 
Dźwiga Muzę. Організатори обіцяють 
у програмі майстер-класи з хіп-хопу, 
брейк-дансу, стріт-джазу та африкан-
ського стилю від найкращих світових 
хореографів. Відбудеться також усе-
польський конкурс вуличного танцю. 
Квиток за один день коштуватиме 20 
злотих, за два – 35 зл.

У Кракові в ті ж вихідні пройде 
Coke Live Music Festival. Арена для 
концертів знаходиться на старому ле-
товищі (зараз це музей авіації). Цього 
року з зірок світового масштабу очіку-
ють Placebo та Snoop Dogga. Щоправ-
да, ціна за знаменитостей немала – 125 
злотих за один вечір, 200 – за два.

У Саксонському парку (Ogród Sas-
ki) м. Любліна 11–12 серпня пройде 
Hellofolks! Festival. Організатори захо-
ду вже третій рік поспіль презентують 
відвідувачам суміш народної музики 
та панк-року, кельтських мелодій і 
важких гітарних акордів. тут народні 
пісні виконують так, як точно не спі-
вала Ваша бабуся. Вхід на фестиваль 
– безкоштовний.

До 12 серпня послухати музичні 
твори, які писалися ще у 18–19 сто-
літті, можна в Перемишлі в рамках 
міжнародного фестивалю Salezjańskie 
lato. У костелі селезіанів на Старому 
місті можна почути орган, а в карме-
літів – клавесин. Вхід на всі концерти 
– також вільний.

Не без пропозицій і в польській 
столиці. До кінця літа у варшавсько-
му парку Лазєнки щонеділі, о 12:00 та 
о 16:00, виконуються твори видатно-
го композитора Фридерика Шопена. 
Під час виступу музикантів можна 
сидіти біля сцени, а можна лежати на 
пледі в тіні дерев. Квитків для того, 
аби насолодитися класикою, купува-
ти не треба. 

Інформацію про музичні фестивалі, 
а також кінофестивалі та виставки, які 
проходять у Польщі, можна дізнатися 
на порталі www.cogdzie.pl або прочи-
тати у газеті «Metro», яка безкоштов-
но розповсюджується в найбільших 
польських містах.

Маєте ідеї, як ще цікаво провести 
літо не на пляжі? Або можете поді-
литися власним досвідом літа у місті? 
Пишіть до нас! ■

Детальніше про події на серпень 
дивіться на сторінці 14 «НВ»

Олена БАБАКОВА

немертвий сезон:

канікули в місті 
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вро-2012 у Польщі відчува-
лося усюди: в одязі мешканців доміну-
вали білий та червоний – національні 
кольори, вулиці прикрашені прапора-
ми країн, команди яких грали на полі,  
а люди ішли дивитися матчі до фан-
зон. Поляки загалом задоволені органі-
зацією турніру: дехто навіть буде суму-
вати за Євро. Ми ж вирішили дізнатися 
думку поляків, які Євро-2012 дивилися  
не в Польщі, а в Україні.

Для Катажини з Кракова поїздка на 
Євро в Україну була першим виїздом до 
східних сусідів: «Я не фанатка футболу, 
хоча під час чемпіонату люблю дивити-
ся матчі. Моєму другу вдалося купити 
квитки на чвертьфінал до Києва – і ми 
вирішили поїхати. І це було просто не-

Свято футболу в країні контрастів
перевершено!» Катажині особливо спо-
добалася карнавальна атмосфера укра-
їнської столиці, та дружнє ставлення 
мешканців до гостей. Вона відзначає 
добру організацію дорожнього руху під 
час матчу й миролюбний настрій фанів: 
«Я трохи боялася конфліктних ситуа-
цій після заворушення між польськими 
та російськими фанатами у Варшаві, 
але в Києві все було спокійно».

Київ Катажині чимось нагадує Лон-
дон, тільки в ньому більше душі. Вона 
розвіює стереотипи про хронічне укра-
їнське бездоріжжя: «Мене позитивно 
вразили українські дороги: після пере-
тину кордону була гарна дорога на дві 
смуги, швидко їхалося. Зізнаюся: мені 
їхалося настільки добре, що я трошки 
перевищила швидкість і мала нагоду 
познайомитися з українською міліцією. 
Інспектори були дуже ввічливі, посва-
рили мене, але відпустили після обі-
цянки не їздити так швидко».

У Збіґнєва, теж із Кракова, пригода 
і з квитками, і з подорожжю по Укра-
їні виявилася довшою. тому, мабуть, і 
враження більш різнобічні. Він виграв 

квитки на чвертьфінал до Донецька. 
Одразу вирішив: якщо вже їхати на 
схід України, то варто щось подиви-
тися. Ідея вилилася в двотижневу по-
дорож маршрутом Київ–Одеса–Ялта–
Донецьк–Львів.

Україну Збіґнєв називає країною 
контрастів: «Дуже гарно виглядають 
Київ та Львів, я б ще обов’язково хотів 
туди повернутися. Натомість типова кар-
тинка інших українських міст: магазин з 
речами дорогого західного бренду, яскра-
вий та підсвітлений, на темній вулиці з 
ямами посеред дороги». До організації 
матчу Збіґнєв не має претензій, але про-
блематично було дістатися до Донецька 
через брак залізничних квитків.

Є річ, якій полякам, на думку Збіґнє-
ва, варто повчитися від сусідів зі сходу: 
«Мене вразила українська гостинність. 
Я думав, що поляки – дуже гостинні 
люди, але українці тут далеко попереду. 
Якщо хтось із іноземців потребує допо-
моги, то, навіть не знаючи мови, готові 
зірку з неба дістати». тепер слово «гос-
тинність» має для Збіґнєва більш гли-
боке значення. ■

Голландські фанати 
вболівають разом 
з українськими 
міліціонерами. 
Фото сайту http://tsn.ua

враження поляків 
про Євро-2012 в україні

Олена БАБАКОВА

враження українців 
про іноземних 
гостей на Євро-2012

Ольга ПОПОВИЧ

емпіонат з футболу Євро-
2012 завершився, галас навколо нього 
вщухає, але враження від турніру, ма-
буть, залишаться в пам’яті українців 
надовго. Можливо, більшості наших 
співвітчизників не так запам’яталися 
гарні стадіони, самі матчі чи футболь-
ні пристрасті, як приїжджі іноземці – 
футбольні фанати та звичайні туристи, 
яких у червневі дні в Україні було най-
більше за всю її дотеперішню історію. 

Україну тоді відвідали гості з Польщі, 
Німеччини, Росії, Голландії, Франції, 
Португалії, Англії та інших країн. 

В основному українська преса писа-
ла про враження іноземців від України, 
але менше – про оцінку іноземних ту-
ристів самими українцями. Багато на-
ших співвітчизників за час Євро-2012 
мало змогу особисто познайомитись та 
скласти для себе власну думку, якими 
ж є німці, французи, португальці чи ан-
глійці.

Багатьом львів’янам сподобались пор-
тугальці за їх веселість та відкритість. 
Німці й данці відзначилися своєю галас-
ливістю, а також неординарністю. Чудер-
нацькі футбольні аксесуари, які навішу-
вали на себе данські фани, запам’ятались 
багатьом. А от одну з львівських при-
биральниць приємно здивували німці. 
Вони допомогли їй в збиранні розкида-
них пустих банок та пляшок. «Я завжди 

вважала, що в німців найбільше порядку, 
що вони „чистюлі”: усе так і є, тепер я в 
цьому переконалась», – зазначила вона. 
Голландці веселили харків’ян, залишив-
ши по собі згадку як про дуже веселу й 
незакомплексовану націю. Шведи ви-
далися киянам толерантними й вихова-
ними. Українці були здивовані, що піс-
ля програшу збірній України, шведські 
вболівальники щиро вітали своїх супер-
ників із перемогою. Французи й англійці 
здивували своєю простотою, вони не ви-
являли жодної погорди до наших реалій, 
не були вибагливими у своїх потребах. 
Італійці та французи залишали найбіль-
ше «чайових» в українських кнайпах,  
а іспанці запам’ятались тим, як підне-
сено й емоційно святкували перемогу 
своєї збірної у фіналі, щиро співчуваючи 
італійцям. Приємне враження залишили 
й співгосподарі змагань – поляки, які на-
певне найвідданіше з усіх уболівали за 
нашу збірну.

За час проведення Євро-2012 не тіль-
ки європейці відкрили для себе Укра-
їну, але й українці відкрили для себе 
Європу: веселу, незакомплексовану, то-
лерантну та відкриту. І саме враження 
людей є найбільш цінними та вартіс-
ними. Українці мали чудову нагоду, не 
покидаючи меж своїх рідних міст, зба-
гатити свій світогляд. ■
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Візові спрощення
– для українських чиновників?

Полегшуються правила отримання 
віз до країн Європи громадянам Укра-
їни: Єврокомісія 13 липня схвалила 
чергові візові полегшення, однак, уго-
да набере чинності тільки після схва-
лення Радою Європейського Союзу, 
підписання, ратифікації Європарла-
ментом і Верховною Радою.

Згідно з постановою, довгостро-
кову візу простіше отримуватимуть 
не тільки журналісти чи громадські 
активісти, але й представники влади. 
Наприклад, п’ятирічні багаторазові 
й безкоштовні візи видаватимуться 
депутатам Верховної й обласних рад, 
суддям Конституційного та Верховно-
го судів і прокурорам національного 
та регіонального рівнів, їхнім заступ-
никам. 

Простіше з отриманням візи пред-
ставникам громадських організацій, 
які їхатимуть на тренінги, семінари 
та конференції, учасникам транскор-
донних програм співпраці між Укра-
їною і ЄС, представникам релігійних 
спільнот. Їм даватимуть багаторазові 
безкоштовні візи на рік. 

Найбільші візові пільги отримали 
журналісти та представники бізнесу, 
які регулярно подорожують до країн 
ЄС – вони матимуть можливість отри-
мати багаторазову візу на п’ять років. 
Для журналістів скорочено перелік 
документів, що підтверджують мету 
подорожі.

Україна та ЄС підписали цю угоду 
23 липня.
Тиждень, Deutsche Welle 

Тиск влади на ЗМІ

Несплата трьох мільйонів гривень 
до бюджету – це підстава, за якою 12 
липня порушено кримінальну справу 
проти керівника телеканалу тВі Ми-
коли Княжицького. Чергову кримі-
нальну справу Генеральна прокурату-
ра України 18 липня відкрила проти 
представників веб-видання LB.ua – у 
зв’язку з порушенням таємниці лис-
тування народного депутата Воло-
димира Ландіка (фотокореспондент 
видання Максим Левін зафіксував, а 
потім розповсюдив смс-переписку на-
родного обранця з політтехнологом – 
про «вирішення» справи сина Ландіка 
Романа, який перебував у слідчому 
ізоляторі після звинувачень у побитті 

дівчини). Додаймо, як тВі, так і LB.ua 
– це незалежні ЗМІ, що відомі своїм 
критичним ставленням до нинішньої 
української влади.

Прокурор Києва Анатолій Мельник 
заперечив, що відкриття кримінальних 
справ проти представників ЗМІ має по-
літичне підґрунтя. «Усілякі пересуди 
не мають ніякого, а особливо політич-
ного підґрунтя», – заявив Мельник на 
брифінгу 19 липня. Він відзначив, що 
факт порушення кримінальної справи 
жодним чином не можна розцінювати 
як втручання в роботу ЗМІ. 

Натомість 20 серпня прес-служба 
телеканалу тВі повідомила, що «мож-
ливості дивитися тВі позбавлені жи-
телі 11 міст України. Це, зокрема, Дні-
пропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, 
Київ, Луганськ, Одеса, Полтава, Сім-
ферополь, Суми, Харків, Чугуїв. тВі 
звернувся до диспетчерів із проханням 
пояснити ситуацію та повідомити при-
чини відключення, відповідь була та-
кою: «Цього каналу більше не буде». 
Корреспондент.нет, Інтерфакс-Україна, ТВі

Конституційний суд дозволив 
спростити процедуру звільнення 
спікера

Конституційний суд України 12 
липня визнав неконституційним об-
рання голови Верховної Ради таємним 
голосуванням. 

Згідно з законом «Про регламент 
Верховної Ради», голова ВР обирався й 
звільнявся за умови, якщо за рішення 
голосувало 226 депутатів шляхом та-
ємного голосування бюлетенями, при 
чому самі бюлетені необхідно було 
взяти не менше ніж 300 депутатам, а 
це, у свою чергу, створювало пробле-
ми для Партії регіонів при звільненні 
Володимира Литвина. Раніше він від-
мовився підписати скандальний закон 
про мовну політику в Україні.

Відповідно до рішення Конститу-
ційного суду, тепер спікера Верховної 
Ради можна буде звільнити простим 
голосуванням через систему «Рада». 

Перед тим, 4 липня Верховна Рада 
України внесла зміни до «Регламенту 
щодо обрання, призначення та відкли-
кання посадових осіб парламенту». 
Згідно з прийнятим законом, рішення 
про обрання голови парламенту Украї-
ни приймається відкритим поіменним 
голосуванням більшістю народних 
депутатів від конституційного складу. 
Раніше спікер обирався таємно (бюле-

тенями), він повинен був набрати що-
найменше  2/3 голосів. 
Дзеркало Тижня, УНІАН

Недоторканність поки не скасують

Конституційний суд 11 липня за-
боронив депутатам Верховної Ради 
України вносити зміни до Конституції 
щодо зняття недоторканості прези-
дента і суддів. Окрім цього, суд визнав 
неконституційним передбачувані змі-
ни до Основного закону – у в частині 
про депутатську недоторканність, тим 
самим зберігши за депутатами недо-
торканність й імунітет.  
УНІАН

Зниження вартості квитків 
на швидкісні поїзди

Український парламент 5 липня 
скасував ПДВ при продажі квитків на 
швидкісні потяги, що дозволило зни-
зити їхню вартість і зробити їх більш 
доступними. Верховна Рада прийняла 
пропозицію уряду про анулювання 
податку на додану вартість під час 
продажу квитків на швидкісні потяги 
Hyundai – відповідно, вони мають по-
дешевшати на 16,6%. 

Згадані швидкісні поїзди в Україні 
вже неодноразово запізнювалися, час-
то ламалися, а ціни на квитки майже 
вдвічі перевищували ціни в звичай-
них швидких потягах.
Інтерфакс-Україна

Помер Богдан Ступка

У київській лікарні «Феофанія» 
вранці 22 липня на 71 році життя по-
мер легендарний український актор 
Богдан Ступка. Його поховано 24 лип-
ня на Байковому кладовищі у Києві.

Учень Б. Ступки, режисер Сергій 
Проскурня повідомив журналістам, 
що останнім часом актор тяжко хво-
рів, а півтора року тому у Німеччині 
йому зробили операцію на серце.

Довгі роки Б. Ступка був провід-
ним актором драматичного театру  
ім. Івана Франка у Києві, багато зні-
мався в кіно. Він, зокрема, зіграв 
у таких фільмах, як «Молитва про 
гетьмана Мазепу», «Вогнем і мечем», 
«Схід-–Захід», «Білий птах з чорною 
ознакою», «Камінний господар» тощо, 
у кіно виконав понад 100 ролей. 
ВВС Україна, ТСН
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«Стадіони ненависті»

англійські вболівальники висловили спротив колишньому капітанові збірної 
англії соулу кемпбеллу, який у фільмі ввс попереджав вболівальників перед 
поїздкою в україну, вказуючи, що вони повернуться звідти у труні. вболіваль-
ники носили по донецьку символічну труну з написом «кемпбел – ти не пра-
вий». Фото УНІАН. Лінк - http://photo.unian.net/ukr/detail/421885.html

ісля Євро-2012 розуміємо, 
що нашумілий документальний фільм 
BBC, який застерігав футбольних вболі-
вальників зі всього світу не приїжджа-
ти на чемпіонат до України й Польщі,  
добряче перебільшив масштаби споді-
ваних загроз. І справді, якщо не брати 
до уваги поодиноких ексцесів з участю 
польських, російських, хорватських та 
ірландських фанів, які мали місце поза 
стадіонами, футбольне дійство в обох 
країнах-господарях відбулося «на ура», 
у помітно приязній атмосфері.  

Чи це означає, що котрий-небудь тем-
ношкірий англієць, який, перелякавшись 
показаного у фільмі повсякденного не-
подобства на українських і польських 
стадіонах, в останній момент відмовився 
від поїздки на Євро-2012, повинен тепер 
кусати лікті? Згадаймо, що основний ак-
цент у фільмі зроблено саме на розквіті 
расизму в польському й українському 
фан-середовищах. Наочна аргументація 
режисерів картини була переконливою: 
українські й польські стадіони перепо-
внені антисемітськими й расистськими 
настроями, тож «кольоровим» вболі-
вальникам краще туди навіть не пхатися. 
тарас Шумейко в № 11 «Нашого вибору» 
погоджується з авторами фільму: «Про-
блема расизму на українських і поль-
ських стадіонах таки існує». З цим висно-
вком важко не погодитися і мені – навіть 
попри те, що у фільмі помітні певні «на-
тяжки» (наприклад, не зовсім коректне 

ототожнення кельтського хреста з сим-
волікою расизму). 

Кілька років тому, їдучи в Донецьк 
із Луганська в автобусі разом із фанами 
луганської «Зорі», я звернув увагу на 
парадоксальний симбіоз: російськомов-
ні, ментально «совєтські» хлопці з Лу-
ганська були щедро екіпіровані україн-
ською націоналістичною символікою, 
плакатами з портретом Степана Банде-
ри тощо. Важко заперечити той факт, 
що націоналістична ідеологія тої чи 
іншої країни має прямий зв’язок з про-
цесами в голові середньостатистичного 
члена різноманітних футбольних «фан-
клубів». тут пролягає одна з ниток, 
смикаючи за яку певні політичні сили 
демонструють свої впливи й досяга-
ють потрібних їм результатів (цікавий 
факт: війні в Югославії в 1990-х роках 
передував різкий зріст антагонізму між 
фанами хорватських та сербських клу-
бів). З легкістю у свідомості не дуже 
інтелектуально обтяжених футбольних 
фанатів можна затерти різницю між 
«націоналізмом» чи «патріотизмом» і 
тим, що ми називаємо «расизмом» чи 
«ксенофобією». Суспільство, де спосте-
рігається зріст подібних хворобливих 
симптомів, безперечно, повинно вжити 
всіх можливих засобів, аби їх викоріни-
ти. Фільм BBC звернув нашу увагу на 
цю проблему – за що ми його авторам 
безмежно вдячні. 

та все ж залишається відкритим пи-
тання: чому ми не побачили фактично 
жодного прояву расизму під час Євро-
2012? (залишимо тут поза увагою по-
одинокі випадки, які мали місце поза 
межами офіційних ігор: наприклад, 

мавпячі крики  деяких вболівальників 
під час тренування голландської збірної 
в Кракові). Навряд чи справа тільки в 
бездоганній роботі правоохоронних ор-
ганів (хоча і їм варто віддати належне). 
На мою думку, уже сама інтенція авто-
рів «Стадіонів смерті» була хибною. 

По-перше, у фільмі не взято до ува-
ги різницю між двома основними ка-
тегоріями вболівальників, які мож-
на б назвати «фаном-інтелігентом» і 
«фаном-хуліганом». «Фан-інтелігент» 
– це звичайний уболівальник, який при-
ходить на стадіон зі своєю сім’єю задля 
відпочинку, щоб насолодитися видови-
щем, випити пива і з’їсти хот-доґа. На-
томість до категорії «фанів-хуліганів» 
(або, висловлюючись польською тер-
мінологією, «кіболів») слід зарахувати 
тих уболівальників, які приходять на 
стадіон, щоб побешкетувати, покидати 
на поле петарди, побитися з уболіваль-
никами суперника, поліцією тощо. Саме 
в другій категорії вболівальників кри-
ється потенційна небезпека. Рівень цієї 
небезпеки різко знижується на матчах 
змагань типу Євро-2012: причини оче-
видні – основна маса вболівальників, 
які приходять, а радше приїжджають на 
такі матчі, це – «фани-інтелігенти», або 
навіть «фани-туристи»; суттєво знижує 
відсоток присутності «фанів-хуліганів» 
на чемпіонатах досить висока ціна квит-
ків – адже «кіболі» в основному є пред-
ставниками нижчих соціальних про-
шарків. 

По-друге, звернімо увагу: усі вико-
ристані в «Стадіонах ненависті» сюже-
ти, що демонстрували прояви ксено-
фобії, були зняті саме під час клубних 
змагань. Думаю, не варто й пояснювати, 
що між клубними чемпіонатами й зма-
ганнями збірних існує велика різниця. 
Передусім вона проявляється у тому, 
що ставлення середньостатистичного 
«фана-хулігана» певного польського 
чи українського клубу до збірної – зна-
чно прохолодніше, ніж до улюбленого 
клубу. Важко собі уявити, щоб «кібо-
лі» варшавської «Леґії» чи краківської 
«Вісли», які тільки вчора товкли один 
одному писки на «уставках», сьогодні, 
як нічого не бувало, пліч-о-пліч стояли  
у фан-секторі польської збірної (можли-
во, нечисленним винятком цього явища 
є фани російських клубів, які під час гри 
своєї збірної підписують «мир» і їдуть 
вболівати за неї разом). Підсумовуючи: 
за небагатьма винятками, середньо-
статистичним стадіонним хуліганам 
на матчі збірних ходити просто неціка-
во. тому ми не побачили на Євро-2012 
проявів ксенофобії, а чорні прогнози  
BBC не справдилися, та й справдитися 
не могли. ■

Коментар до статті Тараса Шумейка («НВ», № 11, с. 6.)

Степан ІВАНИК
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Новини Фонду Наш вибір
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ось завжди закінчуєть-
ся, щоб дати початок новому. так і наш 
проект – «Інформаційні засоби для мі-
грантів з України у Польщі», який три-
вав рік, закінчився у червні 2012-го. Від 
його початку ми видали 11 номерів га-
зети «Наш вибір», відкрили веб-портал 
www.naszwybir.pl та організували низ-
ку зустрічей із читачами. Окрім того, 
ми брали участь у багатьох заходах, 
часом були їхніми співорганізаторами. 
На щастя, закінчення цього проекту не 
означає кінця видання газети та веден-
ня порталу. Завдяки фінансовій під-
тримці Європейського фонду інтегра-
ції громадян третіх країн та польської 
держави нам удалось втілити перший 
проект, а тепер маємо можливість роз-
почати новий – «Наш вибір – Інформа-
ційні засоби для мігрантів з України у 
Польщі ІІ». 

У рамках нового проекту ми продо-
вжимо видання газети, збільшивши її 
тираж та кількість сторінок, завдяки 
чому у виданні з’являться нові рубрики. 
Ми далі будемо писати про важливі про-
блеми українських громадян у Польщі, 
чекаємо теж на ваші відгуки й пропо-
зиції тем. Плануємо розширювати наш 
портал, здобути нових читачів і додати 
нові теми. Як і попередньо, газета буде 
безкоштовною, тож шукайте її у най-
ближчих українських осередках Поль-
щі, у релігійних і державних установах, 

громадських організаціях, до яких часто 
заглядають наші співвітчизники. Про-
симо теж надсилати пропозиції місць, 
у які ще можемо адресувати газету. Ми 
організовуватимемо зустрічі та святку-
вання, тож слідкуйте за дошками ого-
лошень, перевіряйте електронну пошту 
або слідкуйте за інформацією на порталі  
www.naszwybir.pl або на нашому профі-
лі в соціальній мережі Facebook (ключо-
ві слова – «Наш вибір – газета та портал 
для українських мігрантів»). На порталі 
Ви також можете підписатися на наш 
щомісячний Інформаційний лист з ак-
туальною інформацією та новини від 
Фонду. 

А тепер трохи історії. У рамках пер-
шого проекту ми організували низку 
зустрічей для наших співвітчизників 
та для громадян Польщі. Перший но-
мер ми представили на святкуванні 
20-ї річниці незалежності України у 
Варшаві. Кілька зустрічей ми провели з 
українською молоддю, яка навчається у 
Польщі. Ми проводили зустрічі із спів-
вітчизниками у греко-католицькій та 
православній парафіях Варшави, за що 
вдячні настоятелям храмів (надіємось 
на дальшу співпрацю). Ми не забували 
про болючі проблеми наших громадян 
у Польщі: багато статей та зустрічей 
ми присвятили аболіції 2012 р., намага-
лись донести інформації про неї до як-
найбільшої кількості наших співвітчиз-
ників. Одну з зустрічей ми присвятили 
ситуації на польсько-українському кор-
доні, у якій взяли участь соціологи –  
д-р Йоанна Конєчна-Саламатін та Мі-
рослав Бєнєцкі (вона відбулася в Уні-
верситеті Лазарського в березні 2012 
року). Д-р Й. Конєчна-Саламатін про-
водила дослідження для Фонду Сте-

фана Баторія про ситуацію на кордо-
ні, про що можна прочитати в газеті  
(«НВ», № 6, с. 1,3). Звіт з цього дослідже-
ння доступний на веб-сторінці Фонду 
С. Баторія – www.batory.org.pl.

Ми пам’ятаємо про дітей, тож при-
готували кілька заходів і для них.  
У рамках Днів вулиці Зомбковської, 
що на варшавській Празі, ми вчили ді-
тей робити ляльки-мотанки із соломи. 
Подібні зустрічі ми провели в школах. 
Фонд «Наш вибір» був співорганізато-
ром Свята вулиці Вархаловського на 
варшавському Урсинові, що відбулось 
26 травня 2012 р. Наші аніматори й 
волонтери вчили діток робити вироби 
та прикраси з екологічних матеріалів. 
Відбулася презентація виданої фон-
дом книги оповідань для дітей укра-
їнської письменниці тамари Маршало-
вої «Пригоди Ослі та Поні». Книжка 
вийшла польською мовою, ілюстрації 
зробила тетяна Мілек. Заохочуємо всіх 
прочитати її! Видання можна замови-
ти, написавши листа на електронну по-
шту redakcja@naszwybir.pl. Детальніше 
про книжку – на сторінках порталу  
www.naszwybir.pl. Усі кошти від прода-
жу підуть на статутну діяльність фон-
ду «Наш вибір». 

Ми хочемо щиро подякувати всім 
людям, установам та організаціям, які 
активно з нами співпрацювали впро-
довж минулого року – за підтримку як 
при розповсюдженні наших газет, так 
і при написанні статей, проведенні зу-
стрічей. Надіємося на подальшу співп-
рацю в новому проекті! Дякуємо на-
шому партерові в проекті – тижневику 
української меншини в Польщі «Наше 
слово», а також Об’єднанню українців 
у Польщі. ■

Що далі з газетою «Наш вибір»? 

Розпочинається новий проект 
фонду «Наш вибір», у рамках якого 

організація продовжує видавати 
безкоштовну однойменну 

щомісячну газету та вести портал 
www.naszwybir.pl.
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волинь: трагічна сторінка історії
Ольга ПОПОВИЧ

Уже через кілька місяців у Польщі розпочнуться заходи з ушанування жертв 
Волинської трагедії 1943 року – страшної сторінки українсько-польських 
взаємин ХХ століття. Хоч минають 70-і роковини відтоді, коли стався 
цей кривавий конфлікт, на жаль, до сьогодні він виливається в емоційно-
агресивну дискусію поляків з українцями. 

З
гідно з опитуванням Центру 

вивчення суспільної думки (CBOS), 
проведеного в 2003 році, 49% поляків 
так і нічого не знають про Волинь, але в 
річниці вшанувань трагедії її тематика 
набуває значного розголосу, стає одні-
єю з ключових у багатьох ЗМІ. Завдяки 
такій «масовій» медіа-інформації поль-
ське суспільство має можливість біль-
ше дізнатись про події, чого не скажеш 
про українців, які практично нічого 
не знають про українсько-польський 
конфлікт часів Другої світової війни, 
оскільки в Україні Волинська трагедія 
не є предметом публічних дискусій. 

Конфлікту передували досить 
складні історичні події. У міжвоєн-
ний період частина українських зе-
мель, у тому числі й територія Захід-
ної Волині, належала Польщі. Саме в 
цей час загострилися відносини між 
українцями й поляками. Хоч до осо-
бливих антагонізмів не доходило, але 
переваги, які отримали польські зем-
левласники, викликали в українського 
населення невдоволення. Загалом, по-
літика Польщі щодо українців у період 
1918–1939 років зводилась головним 
чином до умиротворення нацменши-
ни, часто насильницьким способом. 
тож сумнозвісні події на Волині 1943 
року стали одним із наслідків такої по-
літики польської адміністрації.

У липні 1943-го на території Воли-
ні відділи УПА почали каральні акції 
проти польського населення. Історики 
називають різні причини цього масово-
го вбивства поляків. Українські дослід-
ники насамперед шукають пояснення, 
чому українські повстанці так жорстоко 
винищували представників польського 
народу. Надалі дискусійним залиша-
ється питання, яка ж сторона першою 
поклала початок цим трагічним поді-
ям. Як вважає відомий український іс-
торик Ярослав Грицак: «кожна сторона 

(українська і польська авт. виділення) 
має рацію лише почасти, бо до загаль-
ної правди можна наблизитися, лише 
склавши ці часткові рації докупи. Й ті 
дослідники, які прагнуть об’єктивного 
пізнання історії, мають бачити й при-
ймати обидві рації».

Як правило, польські історики за-
перечують те, що до початку масових 
вбивств на Волині влітку 1943 року 
польська Армія крайова знищувала 
українське населення на українсько-
польському пограниччі. Саме це мо-
гло бути однією з причин того, чому 
навесні 1943-го крайовий провід ОУН 
прийняв рішення про очищення тери-
торії Волині від поляків, яких на той 
момент, за різними даними, налічу-
валось 15–20% від всього населення. 
Коли приймалося це рішення, німецька 
армія зазнавала нищівних поразок від 
радянських військ, відступала на всіх 
фронтах. Керівники ОУН боялись, що 
з відходом німецької адміністрації по-
ляки заявлятимуть свої претензії на За-
хідну Україну, зокрема на Волинь, де, 
за статистикою, їх проживало досить 
багато. таким чином, щоб перешкоди-
ти намірам Польщі повернути Волинь, 
було вирішено винищити все польське 
населення на цій території.

Жахливою ця трагедія була ще й 
тому, що в каральних акціях відділів 
УПА брало участь також і мирне на-
селення. Здебільшого люди були заохо-
чені ідеєю отримати у володіння землі 
вбитих поляків, зрештою, крайовий 
провід ОУН потім розподіляв між укра-
їнськими селянами землі загиблих.

Після масових каральних акцій, 
проведених українцями, відповідні дії 
стосовно українців розпочала польська 
Армія крайова. Варто підкреслити, що 
жертв із українського боку було зна-
чно менше, хоч самі акції містили не 
менш жорстокі методи. тому липнево-
серпневі події на Волині дали поштовх 
до масштабного українсько-польського 
конфлікту 1943–44 років, який безпо-

середньо стосувався мирного населен-
ня. Жертвами ставали прості люди, які 
зазвичай до цих подій навіть не замис-
лювалися над своєю національністю і 
над тим, що їхній сусід чи навіть родич 
може бути для них найбільшим воро-
гом, бо є представником іншого наро-
ду. Але історії відома й героїчна пове-
дінка одних і других – часто українці 
переховували в себе поляків, а поляки 
– українців. 

Беззаперечним є факт, що будь-яке 
винищення мирного населення, ще й 
таким жорстоким чином, виправдати 
не можна, але не варто маніпулювати 
кількістю жертв. Чимало польських 
досліджень побудовано на свідченнях 
очевидців, мемуарах, щоденниках, а 
в таких працях однозначно буде пода-
но завищене число загиблих поляків, 
адже будь-яку трагедію наша психіка 
часто перебільшує. Більше того, часом 
вказується число загиблих поляків, яке 
значно переважає реальне довоєнне 
населення регіону. Польські історики 
називають у середньому 50–60 тис. 
польських жертв, натомість українські 
дослідники схильні  вважати досто-
вірнішою цифру 30 тис. У будь-якому 
разі питання підрахунку жертв за-
гиблого польського населення зали-
шається відкритим, воно потребує ще 
скрупульозного та фахового вивчення. 
З українського боку під час українсько-
польського конфлікту в 1943–44 роках, 
за різними даними, загинуло від 10 до 
20 тис. осіб.

Саме з подіями Волині пов’язаний 
негативний образ українців, який дов-
го домінував у польському суспільстві 
– українців як бандитів і різунів. До-
бре, що цей образ відходить у минуле, 
а історія цих трагічних подій має шанс 
позбутись негативного емоційного на-
вантаження. Як правило, для цього 
треба небагато – залишити дискусію 
професійним історикам і не змішу-
вати історію з політикою. Варто було 
б організувати спільні дослідницькі 
групи, які б змогли якісно вивчити 
весь корпус джерел без упереджень 
та оціночних суджень. Можливо, цим 
займеться наступне покоління дослід-
ників, у яких історична пам’ять про ці 
події не матиме негативного емоційно-
го характеру. ■
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Фото Анни Кертичак

уронь народився в 1934 році, 
але під час Другої світової війни родина 
Куронів змушена була переселитися на 
територію нинішньої Польщі. У кому-
ністичний період Куронь став активним 
діячем незалежної профспілки «Солі-
дарність». «Яцек Куронь, незалежно від 
середовища польської еміграції, дійшов 
до висновку: українці – це головні дру-
зі поляків у боротьбі, а тому потрібно 
шукати дороги примирення у складних 
історичних питаннях», – каже польська 
публіцистка Ізабелла Хруслінська, одна 
з ініціаторок цьогорічної львівської 
зустрічі в пам’ять Куроня. До Львова  
в липні приїхала велика кількість пред-
ставників ліберальної інтелігенції: вони 
не тільки згадували великого поляка,  
а й говорили про сучасні польсько-ук-
раїнські взаємини. 

Радикали 
Говорити дійсно є про що. «По оби-

два боки кордону активізувалися пред-
ставники радикальних середовищ, а 
тому наша частина еліти має цьому 
протидіяти», – підкреслює україн-
ський публіцист Микола Рябчук. З ним 
згідна більша частина учасників львів-
ської зустрічі. У Польщі члени так зва-
них кресових середовищ (частина по-
ляків, що є вихідцями або нащадками 
вихідців з Західної України та Білору-
сі) вимагають чергових актів покаяння 
від українців: передусім за криваву ві-
йну на Волині 1943 року. У свою чер-
гу, явно неприязну полякам політику 
пропагує популярна в Галичині партія 
Олега тягнибока «Свобода». 

У чому причина?
На думку українського історика Іго-

ря Ільюшина, радикалізація польських 
сил в питаннях польсько-українського 
минулого є закономірним продовжен-
ням того, що в Україні не говориться 
про трагічну спадщину, навіть навпа-
ки: її замовчують. Натомість радикалі-
зація сил в Західній Україні є наслід-
ком подібних процесів у Польщі. 

Передусім ідеться про питання Во-
линської трагедії: напевне, кожен із 
нас, хто приїхав до Польщі, якщо й не 
чув про неї раніше, то почув на новому 
місці проживання. У Польщі, на від-
міну від України, про неї пам’ятають 
досить добре. Це була запланована 
операція УПА – на світанку 11 липня 
1943-го українські відділи одночасно 
напали на 99 сіл в трьох повітах Воли-
ні. Метою УПА була «зачистка» тери-
торії від поляків: за досить короткий 
період було винищено кілька десятків 
тисяч людей. Часто втікачі з Волині й 
Східної Галичини бігли на Захід, тоб-
то на терени сучасної Польщі. таким 
чином, вістка про Волинську трагедію 
швидко рознеслася по всій країні. Нині 
в Польщі ще живі свідки лихоліття: за-
кономірно, що їм ця рана болить і болі-
тиме завжди. 

Історики не можуть одностайно 
визначити характер трагедії. Части-
на українських дослідників підкрес-
лює те, що це була братовбивча війна,  

у якій польська Армія крайова чинила 
такі ж самі злочини, що й УПА (поль-
ські вояки тоді теж вирізали кілька 
українських сіл). Натомість частина 
польських дослідників наголошує, що 
«Волинська різанина» – це геноцид 
польської нації. Про «ознаки геноци-
ду» говорить постанова Сейму Польщі 
від 2009 року.

Шукаймо дороги
Варто наголосити: пам’ять поляків 

«про Волинь» є досить специфічною. 
Комуністична пропаганда використо-
вувала рану народу для того, щоб по-
казати, якими злими є «бандерівці» й 
загалом українці. Почасти стереотип 
«українця-різуна» живий до сьогодні. 

На липневу зустріч пам’яті Яцека  
Куроня у Львові завітав, попри важ-
ку хворобу, кардинал Любомир Гу-
зар. Він стояв біля джерел польсько-
українського діалогу в нові часи: та 
ієрарх звернув увагу, що тепер прими-
рення зайшло в глухий кут. «Задумай-
теся над тим, яким чином продовжити 
справу Я. Куроня!» – закликав колиш-
ній очільник УГКЦ. Йому відповіли, 
що крім історичного діалогу й при-
мирення, для українців актуальною 
залишається справа віз. Скасування 
візового режиму просто потребує гро-
мадянське суспільство України – пере-
конує польська й українська інтеліген-
ція: якщо буде вільний обмін думками, 
спілкування простих європейців і укра-
їнців – то українська громадськість 
сама собою європеїзуватиметься. Нині 
ці процеси, хоч і відбуваються, та все ж 
повільно: західні звичаї в Україну при-
носяться завдяки мігрантам, студен-
там, представникам третього сектору, 
що були на Заході. 

«Інтеграція України в європейську 
спільноту – це добре, але мусимо за 
цими справами не забути про наше 
трагічне минуле», – сказав пізніше у 
розмові зі мною польський євродепу-
тат Павел Коваль.

Але минуле про нас не забуде. На-
ступного року – 70-а річниця трагедії 
на Волині, до якої певні радикальні 
організації готуються вже давно. Нас, 
громадян України, у Польщі кількасот 
тисяч. Маємо знати про цю подію, ро-
зуміти біль поляків, але водночас на-
голошувати, що ненависть – це не ге-
нетична ознака українців. Кожен із нас 
– це посланник українського народу: 
тож будьмо вартовими примирення! ■ 

З пам’яттю – до безвізового руху
Дмитро АНтОНЕНКО

«Він кохав свій рідний Львів, хотів 
приїжджати сюди без прикордон-

ного контролю, адже хотів бачити 
Україну в Європейському Союзі», – 

говорив головний редактор видання 
«Gazeta Wyborcza» Адам Міхнік під 

час урочистого відкриття мемо-
ріальної дошки в пам’ять видат-
ного польського діяча, поборника 

українсько-польського примирення 
Яцека Куроня. На будинку на вул. 

Стрийській, 38 в місті Лева, де на-
родився відомий поляк, від 6 липня 

висить табличка: «Яцеку Куроню – 
польські та українські друзі».
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Українці у Польщі – Перемишль

рацюючи або навчаючись у 
Польщі, варто пам’ятати про існуван-
ня на її території «українського жит-
тя»: воно пульсує при церквах, у гро-
мадських організаціях, українських 
мас-медіа тощо. Літо особливо багате 
на різноманітні концерти, «Ватри», 
зустрічі, менші та більші фестивалі, 
що трапляються практично щотижня. 
Єдина умова – треба побувати в різних 
куточках країни. Адже 65 років тому 
український пульс вирішили «зупи-
нити». Польська влада в рамках акції 
«Вісла» депортувала етнічних укра-
їнців з південно-східних регіонів та 
розпорошила їх по всій державі. трав-
матичних наслідків цього сьогодні не 
бракує, але вигнання з рідних земель 
довело до появи українського духу як 
у Вроцлаві, так і в Щецині, Ґданську, 
Ольштині, Варшаві та безлічі інших 
міст, містечок і сіл. 

Цей пульс б’ється також у Пере-
мишлі, який розташований поряд 
із польсько-українським кордоном. 
Місто завжди залишалось важливим 
центром українства. Був період, коли 
тут діяла українська духовна та вчи-
тельська семінарії, низка початкових 
та професійних шкіл, школа іконо-
пису, український кредитний банк, 
театр, було багато церков та організа-
цій. Вулицями Перемишля ходив Іван 
Франко, з містом пов’язаний автор 
музики до гімну України о. Михай-

ло Вербицький (неподалік у Млинах 
знаходиться його могила). Аж до часу 
демократичних змін у Польщі все, що 
українське, у Перемишлі намагалися 
стерти. Процес не завершився успі-
хом. Від 90-их років український Пе-
ремишль поступово відроджується. 
Миряни знову можуть ходити до своїх 
церков, учні – навчатись у школі ім. 
Маркіяна Шашкевича, а в липні в жи-
телів міста з’явилась можливість роз-
важатись у рамках свята «Ніч на Іва-
на Купала». Нещодавно в Перемишлі 
почав працювати почесний консул 
України, яким став представник міс-
цевої української громади, – Олек-
сандр Бачик. тут діє ряд українських 
організації, серед яких, зокрема, пере-

миський відділ Об’єднання українців 
у Польщі та товариство «Український 
народний дім». Останнє – одноймен-
не з будинком, який більше ста ро-
ків тому побудували українці і який 
щойно в 2011 р. повернувся до своїх 
власників. Зараз триває його відбудо-
ва та відродження, на що здійснюють 
пожертви українці всього світу. Ідея:  
у театральний зал будинку знов повер-
нути українські вистави, а безліч його 
приміщень служитиме українству за-
галом та польсько-українському спів-
робітництву. 

Якщо звернутись до згаданих пере-
миських організацій, напевно можна 
домовитись, щоб особисто побачити 
будинок Народного дому. там теж 
підкажуть, коли у місті відбуваються 
українські заходи або що варто поба-
чити. Звичайно, найкращим способом 
пошуку найсвіжішого «пульсу укра-
їнського життя» – не тільки в Пере-
мишлі, але й у Польщі – є Інтернет. 
Актуалізований календар подій мож-
на знайти на сайті – www.harazd.net.  
У пошуку інформацій варто відвідува-
ти також сторінки українського тиж-
невика «Наше слово» (www.nslowo.pl) 
та сайт Об’єднання українців у Поль-
щі (www.oup.ukraina.com.pl). там, зо-
крема, можна знайти посилання та 
координати низки інших українських 
структур Польщі. Варто брати участь 
у їхніх ініціативах, не лише щоб від-
почити від буднів, але й для того, щоб 
український пульс над Віслою, істо-
ричною та географічною, бивсь усе 
сильніше. ■

Український пульс над Сяном
Григорій СПОДАРИК

міністр закордонних справ 
Польщі радослав сікорський  
та Почесний консул україни  
у Перемишлі олександр Бачик. 
Фото Ярослава Присташа

український народний дім 
у Перемишлі. 
Фото автора статті

Перемиські інтернет сайти:
Ансамбль «Аркан»: 
naszarkan.blogspot.com

Комплекс загальноосвітних шкіл 
з українською мовою навчання 
у Перемишлі: 
www.szaszk.edu.pl/news.php

Перемиський відділ 
Об’єднання українців у Польщі
oupper.harazd.net/news.html

Товариство «Український Народний Дім» 
у Перемишлі
www.narodnyidim.org 

Важливі адреси у Перемишлі
дивіться на сторінці 15 «НВ»
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Українці у Польщі – Перемишль

ри в’їзді в туніс з турис-
тичною метою потрібно пред’явити 
ваучер, де подано паспорті дані, пері-
од перебування в країні, дані готелю 
й кількість викуплених ночей, підпис 
замовника й організатора поїздки,  
а також з печаткою туристичної аген-
ції, що видала документ. Слід додати 
квитанцію про оплату поїздки. такий 
ваучер видає турагентство, яке має всі 
необхідні дані й засвідчує свої пос-
луги.

Безвізовий в’їзд для українців на 90 
діб діє в Хорватії (в період 1 квітня – 
31 жовтня 2012 р.). Курорти Хорватії 
давно стали улюбленими серед укра-
їнських відпочивальників. Ця країна 
тішить красою своєї природи та бага-
тою історично-культурною спадщи-
ною.

У Хорватії можна виділити три 
основні курортні зони: це півострів 
Істрія, Середня Далмація та Дубров-
ник – Південна Далмація. На півост-
рові Істрія поєднуються морський 
ландшафт з хвойними і листяними 
деревами. Саме тому курорти Істрії 
рекомендовані для людей із хвороба-
ми дихальних шляхів. На півдні Хор-
ватії знаходиться знаменитий Дубров-
ник – місто-пам’ятка епохи Ренесансу. 
Завдяки вдалій дипломатії й торгівлі 
це місто Адріатики змогло скласти 
конкуренцію Венеції в XVI–XVII ст.  
В іншому місті півдня – Спліті – варто 
відвідати могутній і красивий палац 
римського імператора Діоклетіана. 
Ця пам’ятка відома своєю пальмовою 
алеєю, що простягається вздовж на-
бережної.

У Македонії можна перебувати 90 
днів без візи (правило діє до 15 берез-
ня 2013 р.) На жаль, сусідня Румунія 
надає нашим громадянам, у яких не-

має шенгенської візи, лише право без-
візового транзиту й перебування про-
тягом 5 днів. Проте, хороші новини 
маємо з Болгарії: загалом, туристична 
віза до цієї країни коштує 35 євро, але 
ті, хто має дійсну шенгенську або на-
ціональну візу країн Європейського 
Союзу або також дійсну європейську 
посвідку на проживання, можуть від-
відати цю країну в туристичних ці-
лях без візи (за рішенням, прийнятим  
27 січня 2012).

Відпочинок у Болгарії популяр-
ний через помірні ціни та клімат. там  
чисте й тепле море, багато джерел з 
мінеральними водами, а також кра-
сиві гори. Болгарські курорти мають 
багату інфраструктуру: сотні готелів, 
ресторанів, нічних і розважальних за-
кладів. Болгарія підходить для відпо-
чинку взимку завдяки своїм гірсько-
лижним курортам – Бансько, Пампо-
рово та Боровець. 

На 90 днів без візи українці можуть 
поїхати в Албанію, Аргентину, Брази-
лію (бізнес і туризм). Ця інформація 
стане актуального для бажаючих по-
трапити на Олімпійські ігри в Брази-
лії, заплановані на 2016 р. 

Українці, які мають дійсну шенген-
ську візу або посвідку на проживання 
в ЄС, можуть в’їжджати й перебувати 
на території Республіки Кіпр до 90 
днів (згідно з розпорядженням Євро-
парламенту від 25 квітня 2010 р.). та-
кож 90 діб перебування без візового 
документа можливе в Еквадорі, Ізраї-
лі, Намібії і Парагваї (за наявності ту-
ристичного ваучера). У Гонконзі наші 
громадяни мають можливість перебу-
вати без віз потягом 14 діб. 

Громадянам України не потрібна 
віза для в’їзду й перебування в Мол-
дові, Грузії, Азербайджані, Узбекис-
тані, Монголії, Вірменії, Білорусі, на 
території Антигуа і Барбуди, Ніка-
рагуа. Слід зазначити, що у випадку 

цих країн громадяни України мусять 
пред’явити закордонний паспорт. 
Важливо, що такі країни як Казахстан, 
Киргизстан і таджикистан обмежили 
безвізове перебування українців тер-
міном до 90 діб. 

У деяких країнах українці мають 
змогу оформити візу в аеропорту. Це 
– Вануату, Гаїті, Джибуті, Домінікан-
ська республіка (лише туристична 
віза), Єгипет, Кенія, Коморські остро-
ви, Маврикій, Мадагаскар, Мальдіви, 
Сальвадор, Гренада (лише туристична 
віза), Мікронезія. 

Єгипет – це дуже популярне місце 
відпочинку серед наших громадян. 
Пляжі Червоного моря та екскурсії 
до пірамід Гізи, Сфінкса, храму Лук-
сор та Абу-Симбел ваблять численних 
відпочиваючих. там хороша готельна 
база, високий рівень сервісу, наймило-
видніші пляжі й коралові сади. 

Екскурсії, які користуються попи-
том, – це морський заповідник побли-
зу Шарм-ель-Шейху – Рас Мухаммад, 
де можна побачити екзотичну флору 
і фауну, мангрові ліси, піщані дюни, 
різноманіття риб і птахів. Шануваль-
ники історії подорожують до древ-
нього міста Александрія, заснованого 
Александром Македонським. У Каїрі 
знаходиться музей древньої єгипет-
ської культури. Можливість наблизи-
тися до таємниць Старого Завіту дарує 
півострів Синай, де туристи мають 
нагоду відвідати гору, на котрій Мой-
сей отримав десять заповідей, а також 
побувати в монастирі св. Катерини, де 
зберігається Неопалима Купина. Се-
ред шанувальників активного відпо-
чинку популярною є подорож на човні 
річкою Ніл.

Куди б Ви не вирушили у відпуст-
ку, нехай цей відпочинок принесе Вам 
море вражень, задоволення й натхнен-
ня на увесь рік. І звісно ж – не забудьте 
закордонний паспорт, та перевірте чи 
часом Вам не потрібна віза у країну, 
в яку їдете! ■

Відпочинок без візи
Ірина ПОЛЕЦЬ

З 1 серпня збільшується список країн, які можуть відвідати громадяни 
України без візового документа. Безвізовий в’їзд і перебування протягом  
30 діб відтепер стане можливим для наших громадян у Туреччині,  
перед нею візи для українців відмінили такі країни, як Боснія і Герцеговина, 
Сербія, Чорногорія, Бруней, Малайзія, Палау та Сейшельські острови, Туніс. 

Фото з ua.korrespondent.net
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Український 
лакмусовий папірець
Із закінченням навчального року 

(23 червня) у Мазовецькому воє-
водстві припинилося дотеперішнє 
функціонування єдиного пункту на-
вчання української мови. Від 2007 р. 
він працював у початковій школі  
№ 158 у Варшаві: особливість цього 
закладу полягала в цьому, що рідну 
мову спільно вивчали представники 
української нацменшини і громадя-
ни України. Кількість учнів досягала 
100 осіб. Однак виявилось, що таку 
«об’єднану» форму науки від 2010 р. 
не дозволяє польське освітнє законо-
давство. Зараз тривають клопотання 
з його зміни, проте спосіб функціону-
вання пункту навчання української 
мови вже помінявся.

Без дискусії
Нині, відповідно до закону, за ви-

вчення нацменшинами їхньої мови 
платить польська держава, а навчан-
ня громадян України у Польщі має 
оплачувати дипломатична установа 
або неурядова організація цієї гро-
мади. такі зміни не були єдиним су-
перечливим фактором. тінню лягла 
також форма повідомлення про це 
батьків – усе відбулось майже па-
ралельно з початком 2011/2012 на-
вчального року, без попередньої дис-
кусії. тому вересень минулого року 
став зав’язкою офіційного протесту 
й захисту спільного навчання. Дер-
жавні та варшавські освітні установи 
ні разу не заперечували його важли-
вості. Погоджувались з аргумента-
ми, що об’єднане навчання дозволяє 
громадянам України легше інте-
груватись у польське середовище, 
а представники нацменшини отри-
мують нагоду краще пізнати рідну 
мову. Однак, посилаючись на зга-
дувані врегулювання, органи влади 
послідовно відмовляли в збереженні 
дотеперішньої форми навчання до-
вше, ніж до вересня 2012 р. 

Проживаючи за кордоном
Батьки своїми проблемами заціка-

вили, зокрема, Об’єднання українців 
у Польщі, польських політиків та різ-
ні установи, наголошуючи на слабкій 
активності у цій справі посольства 
України в Польщі. Проте, віднедавна 
на офіційному сайті посольства роз-
міщено анонс про оголошення набору 
учнів до Української суботньої шко-
ли у Варшаві. Отже, прогрес видно. 
Чергових кроків очікують ті, хто на 
початку липня офіційно звертавсь 
до посла, п. Маркіяна Мальського, з 
проханням допомогти в організації 
навчання української мови, історії 
та культури для громадян України 
при Міжшкільному пункті навчання 
української мeншини, який 1 вересня 
почне свою діяльність у Початковій 
школі з інтеграційними відділами  
№ 221 у Варшаві (вул. Оґродова, 
42/44). «Можливість продовжувати 
вивчення рідної мови, культури та 
історії, проживаючи закордоном, – 
це чи не єдина нагода усвідомлення 
дитині її національної ідентичності», 
– писали ті, хто посилав прохання  
в посольство. такі ознаки мобілізації  
дуже важливі, бо проблеми з «україн-
ською освітою» у Варшаві привели до 
того, що багато батьків відмовилось 
посилати дітей вивчати українську 
мову. 

Протаранити шлях
Голова батьківського комітету Олег 

Іщук вірить, що перехід до школи  
№ 221 приведе до повернення занять. 
Цьому повинні сприяти кращі умови 
і ввічливий підхід дирекції школи,  
а тому традиційне навчання буде 
можна збагатити такими ініціатива-
ми, як тренування бойового гопака чи 
організацією гуртків із вишивання, 
театрально-музичного, танцюваль-
ного кіл тощо. Деякі з додаткових за-
нять будуть платними, але вивчення 
української мови, літератури та релі-
гії залишається безкоштовним: «Ми 
є лакмусовим папірцем. Якщо нам 
вдасться розв’язати ці питання, то 
прокладемо шлях для інших», – го-
ворить О. Іщук про ширший контекст 
проблеми спільного навчання пред-

ставників нацменшини та іноземців. 
Усе сильніші міграційні процеси на-
певно не дозволять, щоб це залиши-
лось виключно проблемою українців 
Польщі та столичного міста. тому 
голова батьківського комітету пере-
конаний, що законодавчі ініціативи  
з метою усунення суперечностей про-
сто необхідні. 

Пристосувати закон
Активність прихильників об’єд-

наного українського навчання була 
поштовхом до певних кроків у цьому 
напрямку. У середині березня від-
повідний законопроект представив 
голова комісії нацменшин польсько-
го Сейму, депутат Мирон Сич. Суть 
пропонованого нововведення полягає 
в тому, щоб в навчанні рідної мови 
учні-іноземці отримали подібні пра-
ва, як і представники нацменшини. 
Але цю пропозицію не підтримали 
експерти з Бюро сеймових аналізів, 
вимагаючи, зокрема, детальнішої пе-
ревірки наслідків пропонованих змін 
з точки зору фінансів та декількох 
інших формальних справ. Питанням 
зацікавились політики, які не є чле-
нами комісії нацменшин – це, зокре-
ма, Марцін Свєнціцький (Громадян-
ська платформа) та колишня міністр 
освіти, депутат Кристина Либацька 
(Союз лівих демократів). Вони не 
мають сумніву, що спільне навчання 
– це «раціональне й добре для дітей 
рішення». М. Свєнціцький додатково 
зазначив, що згідно з його оцінкою, 
спільне навчання могло б відбуватись 
навіть у рамках чинного законодав-
ства без потреби змін. Проте, муси-
ло б з’явитись щось, про що голова 
Об’єднання українців у Польщі Пе-
тро тима згадував у ході парламент-
ських слухань про українські освітні 
проблеми, – це добра воля і «добро 
дитини, замість цифр». Перенесення 
варшавського пункту навчання до 
більш приязної школи – це, напевно, 
гарний крок, проте ним проблеми по-
вністю не вирішуються. ■

Майбутнє суботньої школи
для українців
Григорій СПОДАРИК

Оголошення про набір 
до суботньої школи читайте 

на сторінці 14
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аршавське літо відоме не 
лише своєю спекою, а й літніми розпро-
дажами. Початок липня – це час, коли  
на вітринах починають майоріти стріч-
ки з написами «sale», «wyprzedaż», 
«–30%», «–50%» i «–70%». Є нагода 
придбати за півціни облюбовані речі, 
щоправда, з попередніх колекцій. Літо 
ще триває, а літні розпродажі дають 
можливість купити літній одяг набага-
то дешевше від початкової вартості. 

Варшава має низку торговель-
них центрів, де можна знайти ту чи 
іншу марку, різноманітні види това-
рів. «Arcadia», «Złote Tarasy», «Galeria 
Mokotów», «Sadyba», «Promeda» й ма-
газини вул. Маршалковської неодмінно 
привернуть увагу закликом перевірити 
їхній асортимент. такі ж мережі, як 
C&A, Marks&Spenser, Reserved, H&M,  
допоможуть не лише зекономити, а й 
заощадити Ваш час: оскільки представ-
ляють широкий вибір жіночого, чолові-
чого й дитячого одягу. 

Для наймолодших хорошим варіан-
том стане Smyk – знижки на дитячі речі 
в цьому магазині вже сягнули поділки 
«–70%». Разом із розмаїттям дитячо-
го одягу різних вікових категорій, тут 
можна придбати дитячі іграшки, що 
неодмінно потішать малечу будь-якого 
віку. Mothercare i ZaraKids, чиї товари 
зазвичай досить дорогі, так само оголо-
сили сезонний розпродаж. Перша марка 
знизила ціни так, що ціни на деякі речі 
для дітей віком до чотирьох років почи-
наються від 19,90 злотих (у тому числі 
й дитяче взуття); подарункові набори 
для немовлят, які коштували 119 зл., 
нині можна придбати приблизно за 60 
зл., а одяг для діток 6–10 років коштує 
27,90–29,90 зл. Схожу цінову політику 
прийняла ZaraKids. Ця мережа нині 
пропонує дитячі футболки приблизно 
від 20 зл., одяг для немовлят став зде-
більшого коштувати 29–35 зл., а ціна на 
святкові куртки чи дитячі сукні коли-
вається в межах 60–80 зл. 

Попри все це, дитячі відділи C&А 
і H&M мають шанси привабити біль-
ше покупців: вони пропонують нижчі 
ціни на товари й непогану якість. Зре-

штою, навіть для студентів, які живуть 
у Польщі й уже є в статусі тітки, дядька 
або хрещених, – літні розпродажі до-
зволяють економити час і гроші на ку-
півлю подарунків для племінників та 
похресників.

Для студентів і молодих людей се-
зон знижок може стати нагодою гарно 
повеселитися з друзями й підібрати но-
вий стиль одягу. такий «випад на заку-
пи» – нині одна з розваг, а навіть цікава 
пригода. Щоб ускладнити собі завдан-
ня, можна, скажімо, податися до Крако-
ва й поєднати відвідини неповторного 
міста з азартом пошуку літніх знижок. 
Коли спека вулиць спонукає заховатися 
кудись від сонця – чому б це не зроби-
ти в торговельному центрі? Я особисто 
нещодавно мала таку нагоду: вартість 
квитка на потяг з Варшави до Кракова – 
56 зл., проте існує й студентська зниж-
ка, завдяки якій ця подорож коштува-
тиме 27 зл. Аналогічна подорож авто-
бусом в один бік – 55 зл. Минаючи ві-
домий центр «Galeriа Krakowskа», ми з 
друзями відвідали торговельний центр 
«Bonarka» на вул. Камєнського, 11. На 
відміну від тЦ «Galeriа Krakowskа», що 
знаходиться неподалік від автобусного 
й залізничного вокзалів, «Bonarka» ви-
глядала менш людною й просторішою. 
Слід звернути увагу на ввічливість 
тамтешніх продавців і асистентів, які з 
усмішкою допомагали знайти необхід-
ний розмір чи найменування, були раді 
відповісти на всі питання. Якщо ж Ви 
ненароком відчуєте втому після відвід-
ин міста або розмаїття магазинів, мож-
на було посидіти біля фонтану, вмон-
тованого в торговельному центрі – або 
в кав’ярні біля фонтану. Додаткова по-
рція глюкози й хорошого настрою Вам 
буде гарантована.

торговельні центри Кракова стають 
хорошим місцем літніх розпродажів ще 

тому, що там представлені деякі крам-
ниці, яких немає у Варшаві – приклада-
ми можуть послужити взуттєві крамни-
ці Quazi i Cohnpol. Перший знизив ціни 
до поділки 80–90 зл. за пару, асортимент 
неодмінно потішить модниць цікавими 
взуттєвими варіаціями, а другий – на-
гадає про класику й запропонує високу 
якість своєї продукції. З власного досві-
ду: усе придбане стає своєрідним суве-
ніром, нагадує про подорож ще стільки, 
скільки носиш обновки. 

Щодо знижок: у Варшаві існують 
місця, де розпродажі тривають увесь 
рік – це відомі центри «Factory» й 
«Piaseczno». туди зазвичай звозять 
старі колекції, тому туди досить часто 
полюбляє зазирнути середньостатис-
тична польська сім’я й молодь. У ме-
тушні й великій кількості товарів слід 
пам’ятати про те, що нам насправді по-
трібно: щоб не залишитися з повною 
шафою непотрібних речей тільки тому, 
що вони були на знижці. Мода зміню-
ється, а речі часом мають властивість 
набридати. Важливо не те, скільки Ви 
витратили, а те, яке задоволення Ви від 
цього отримали. Якщо Вам до вподоби 
приміряння речей, якщо Ви мали наго-
ду провести час із друзями й знайоми-
ми, ходячи по магазинах, то Ви здобули 
немало. Завше важливіші емоції: саме в 
них слід інвестувати.

Наостанок: слід пам’ятати, що не 
варто боятися асистентів магазину. 
Саме вони можуть порадити, допомог-
ти швидше знайти потрібне – це їхня 
праця, для них кожен покупець важ-
ливий, вони зацікавленні в продажі. 
Якщо асистенти пропонують відкрити 
чи подати Вам певний товар, то слід 
цим скористатися, щоб не купити «кота 
в мішку» або не шкодувати про втра-
чену можливість. Якщо Ви ненароком 
не встигли скористатися з літнього роз-
продажу – не сумуйте: буде зимовий, 
який може принести не меншу втіху 
під час пошуку подарунків для найрід-
ніших Вам людей. ■

Спека літніх знижок
Ірина ПОЛЕЦЬ

В
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і лірницькій традиціях, а також на на-
родній музиці Розточчя й околиць. За-
няття проводитимуть відомі музиканти 
з України, Польщі та Німеччини. Органі-
затори: фонд «Numinosum», видавництво 
«In Crudo», а також фонд «Pro Academia 
Narolense» за фінансової підтримки поль-
ського Міністерства культури й націо-
нальної спадщини.
За матеріалами: http://tyndyryndy.blogspot.com

► Дні добросусідства – 2012
У рамках фестивалю у серпні відбудуть-
ся наступні заходи:

Кордон – 1055. Час проведення: 4–7 
серпня, Місце: Збереже/Адамчуки (Лю-
блінське воєводство, Влодавський повіт, 
гміна Воля-Угруська / Волинська область, 
Шацький р-н).

● Конференція на тему: «транскордон-
на співпраця».
● транскордонний чемпіонат з футбо-
лу військових та прикордонних служб 
України та РП.
● Сплав на каяках річкою Буг від Волі-
Угруської до Збережа.
● Велопробіг за маршрутом Воля-
Угруська–Збереже.
● Автобусна краєзнавча екскурсія (Во-
ля-Угруська, Угруськ, Собібур, Окунін-
ка, Збереже).
● Виставка робіт мистецького проекту 
«Креси 92».
● Надбужанський пікнік. Показ кіно – 
проекція регіональних фільмів.
● Екуменічна молитва. Надбужанський 
ярмарок. Виступи співочих, музичних, 

танцювальних та фольклорних колек-
тивів.
● Спортивно-розважальні змагання.

Кордон – 702, 25 серпня, с. Ліски (то-
машівський повіт, гміна Ульґувек). «Па-
м’ять, яка об’єднує»

● 11:00 – Служба Божа в церкві у с. Ліс-
ки. Панахида на спільній могилі тих, 
які загинули 23 березня 1944 р. біля 
церкви у с. Ліски. 
● 12:30 – Вшанування пам’яті о. Ріпець-
кого на кладовищі у с. Ліски, посвячен-
ня пам’ятника. Перехід до с. Білосток.
● 13.30 – Панахида на могилі воїнів 
УПА, які загинули в березні1944 р.

Кордон – 702, 26 серпня, Корчмин/Ста-
ївка (Люблінське воєводство, томашів-
ський повіт, гміна Ульґувек / Львівська 
область, Сокальський р-н)

● 10:00 – Процесія з-під старовинної 
церкви у Корчмині. Зустріч на кордоні.
● 11:30 – Божественна літургія. 
● 13:00 – Ярмарок регіональної твор-
чості пограниччя.
● 14:00 – Виступи фольклорних колек-
тивів.
● Фестиваль смаку – дегустація тради-
ційних кулінарних виробів.

За матеріалами: http://www.kordony.net/uk/programa

СПОр Т

► «Біг по лісу» – перший польсько-ук-
раїнський транскордонний біг, 11 серп-
ня, дистанція – бл. 21 км.
Мета бігу – долати кордони й рекламу-
вати польсько-українсько-білоруське По-
лісся. Біг почнеться з почесного старту  
в Польщі, в околиці переправи у Збережі. 
Пізніше учасників перевезуть з Адам-
чуків до Шацька в Україні, де вони про-
біжать коло озера Світязь та через ліси 
Шацького національного парку назад 
до Адамчуків, через понтонний міст до 
Польщі. Фінішуватимуть 100 метрів від 
кордону. 
Про можливість участі у бігу детальніше:
 www.biegpolesie.pl

Реклама в газеті «Наш вибір»!
у нашій газеті та на порталі є можливість розмістити рекламу за окрему платню. 
кошти від реклами підуть на реалізацію проекту, тобто видання газети. 
За детальною інформацією просимо звертатись до редакції: redakcja@naszwybir.pl

Анонси подій в газеті «Наш вибір»!
від цього номера ми відкриваємо сторінку з анонсами подій. якщо ви знаєте 
або організовуєте цікаву подію – фестиваль, концерт, зустріч тощо, то просимо 
надсилати інформацію на електронну адресу газети: redakcja@naszwybir.pl
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К ульТ урНІ   ПОдІї

► Концерт фольк-гурту «Черемшина» 
з Підляшшя, субота, 11 серпня 2012 р.,  
поч. о 19:00 у Парку ім. Маршала  
Е. Ридза-Сміґлого на вул. Розбрат  
(im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, 
ul. Rozbrat) у Варшаві. Вхід вільний. 
«Черемшина» – це гурт, який походить з 
Черемхи, що на Підляшші, виконує музи-
ку з цього регіону, у тому числі україн-
ську. Ансамбль був гостем українського 
свята «Маланка» у Варшаві, а також бага-
тьох інших фестивалів. Обіцяють добру 
забаву, тож запрошуємо на концерт!
Подія є частиною заходу «ArtPark-strefa 
artystyczna», у рамках якого відбувають-
ся: понеділки-суботи: о 19:00 – мистецькі 
події (концерти, вистави); неділі: об 11:00 
– родинні ранки; о 18:00 – танцюваль-
ні забави; о 21:15 – кіносеанс; п’ятниці:  
о 18:30 – вернісажі виставок.
Детальніше про всі події: dks.art.pl

► Концерти музики Фридерика Шо-
пена, Парк Лазєнки, Варшава, щонеділі,  
о 12:00 та о 16:00. Вхід вільний.

► Концерти в Саксонському саду (Ogród 
Saski), Варшава, щонеділі о 16:00. Вхід 
вільний.

● 5 серпня – 20–30-і роки – музика са-
лонів передвоєнної Варшави. Висту-
пить гурт «Passacaglia D’amore».
● 12 серпня – «La Belle Epoque»: у гар-
ному світі – гарні мелодії. Виступить 
оркестр «Concentus Pro Arte».
● 19 серпня – Віденські майстри. Му-
зичні салони цісарського Відня. Ви-
ступить оркестр «Concentus Pro Arte», 
Йоання Пшевознічук – флейта, Богдан 
Снєжавський – скрипка.
● 26 серпня – Прощання з літом у тан-
цювальних ритмах. Виступить духо-
вий оркестр «Promenada».

► Польсько-український музичний фес-
тиваль «Академія мандрівних музикан-
тів», 26–31 серпня 2012 р. у місті Нароль 
на Розточчі. 
Основною частиною фестивалю будуть 
майстер-класи, присвячені спільному й 
відмінному в музичній традиції україн-
ського й польського народів, з особливим 
наголосом на мандрівній кобзарській  



№
 1

2

Інфо-порадник

15

partner projektu

Kolegium Redakcyjne:
Myroslava Keryk, Tetyana 
Rodnyenkova, Olena Lytvynenko, 
Iryna Polets, Iwona Trochimczyk-
Sawczuk, Jarosław Prystasz, Igor 
Isayev, Viktora Grądzka, Olga 
Popovych, Paweł Łoza, Grzegorz 
Spodarek, Yulia Gogol, Olena 
Babakova, Taras Shumeyko. 

Zespół redakcyjny: 
Redaktor naczelny – Myroslava Keryk, 
dziennikarze – Olena Babakova, 
Igor Isayev, Olga Popovych, Paweł 
Łoza, Grzegorz Spodarek, Yulia 
Gogol, Stepan Ivanyk; tłumaczenia 
– Iwona Trochimczyk-Sawczuk; 
współpracownicy – Wołodymyr 
Lychota; korektor – Igor Isayev, 
redaktor techniczny – Olga Michaluk, 
opracowanie graficzne – Czarli 
Bajka, wydanie internetowe – Olena 
Lytvynenko, Iryna Polets. 

Adres redakcji:
ul. Kościelska 7
03-614 Warszawa
tel: +48 788 308 413
e-mail: redakcja@naszwybir.pl
Internet: www.naszwybir.pl

Portal:
e-mail: portal.nashvybir@gmail.com 
tel: +48 512 572 211

Wydawca:
Fundacja „Nasz Wybór”
Adres: ul. Żymierskiego 5/15
04-045 Warszawa

Druk: Drukarnia „Efekt”
Nakład 2000 egz.

Konto bankowe:
Fundacja Nasz wybór
Nordea Bank Polska S.A. Oddział/POB
CBD O/Głowny 1 P.B. w Warszawie
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Swift: NDEAPLP2

Почесне консульство України
в Перемишлі
Адреса:
Ul. Nestora 8, 37-700 Przemyśl 
woj. Podkarpackie 
Polska
tel./fax: +48 16 676 8026
tel. kom.: +48 609 806 595
Почесний консул України 
в Перемишлі – Олександр Бачик
Керівник консульства – Марія Стрілка
Робочі дні:
Понеділок, вівторок, четвер і п’ятниця: 
8:00–10:00, 13:00–15:00
Середа – не обслуговує громадян. 
Веб-сторінка: konsulat-ukraina.pl

Перемиський відділ 
Об’єднання українців у Польщі
Адреса:
ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl 
tel. +48 16 6786039
Відділ працює щочетверга від 17:00.
Веб-сторінка:
http://oupper.harazd.net/news.html

Товариство «Український 
народний дім» у Перемишлі
Адреса:
ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl
ел. пошта: biuro@narodnyidim.org
веб-сторінка: www.narodnyidim.org

Комплекс 
загальноосвітніх шкіл № 2 
з українською мовою 
навчання в Перемишлі
Адреса:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
im. Markiana Szaszkewicza 
w Przemyślu
37-700 Przemyśl, ul.Smolki 10
tel/fax: +48 16 678 53 47
веб-сторінка: 
             www.szaszk.edu.pl/news.php
еmail: zso2@um.przemysl.pl

Парафії:

Греко-католицька парафія 
м. Перемишля
Адреса:
ul. Chopina 8, 37-700 Przemyśl 
Парох: о. митр. прот. Євген Попович – 
моб. тел.: +48 604554647
Співпрацівник: о. Павло Поточний – 
моб. тел.: +48 796348352

Православна парафія в Перемишлі
Адреса:
37-700 Przemyśl, ul. Wilczańska 21  
tel.: (16) 670 15 82

На терені парафії знаходиться церква 
Різдва Богородиці за адресою:
ul. Mariackа 4.

українські установи 
та організації в Перемишлі

Ілюстрація до книжки «Пригоди Ослі та Поні»

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».

ЗаохочуЄмо всіх до читання 
книжки оповідань для дітей 

української письменниці тамари маршалової 
«Пригоди ослі та Поні»!  
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Культура і спорт

Кличко знову переміг...
Українець Володимир Кличко вчер-

гове виявився сильнішим за претенден-
та на титул IBF, американця тоні томп-
сона. У боротьбі з американцем, яка 
відбулася 7 липня у столиці Швейцарії 
Берні, чемпіон світу за версією WBA/
IBO/IBF/IBO у суперважкій вазі здобув 
свою 58-у перемогу на професійному 
рингу: вона також є 51-ю перемогою 
українця, виграною нокаутом. Ще пе-
ред боротьбою томпсон говорив, що 
«тренувався дуже важко», тому хоче, 
щоб світ побачив: тепер прийшов його 
час. Проте, як виявилося і що зазнача-
ють спеціалісти з боксу, у прогнозова-
ному й нудному двобої українець ви-
явився на голову сильнішим від нового 
претендента на титул, не пропустивши 
за весь поєдинок жодного серйозного 
удару. таким чином, 40-річний тоні 
томпсон знову поступився Володими-
ру Кличкові. У боротьбі, яка пройшла 
чотири роки тому, він дотягнув до 11-го 
раунду, а цього разу в реванші – лише 
до 6-го. 

...а Віталій Русаль 
знову зазнав поразки
Український боксер із Запоріжжя 

Віталій Русаль, який виступає в напів-
важкій ваговій категорії, програв на 
пункти бій із поляком Даріушем Сен-
ком. Двобій, який пройшов 1 червня 
в польському Ряшеві, був головною 
боротьбою гала-вечора з боксу «Кузня 
боксу – сутичка братанців», у якому 
взяли участь українські й польські бок-
сери.  

– Я не знаю про мого суперника 
майже нічого. Знаю, що він поляк і що 
б’ється лівою рукою. Але це мене зовсім 
не турбує. Хочу зробити свою роботу, – 
говорив перед боротьбою український 
напівважковик. Проте, після десяти ра-
ундів боротьби українця з польським 
боксером одностайним рішення суддів 
переміг останній. Це вже третій бій по-
спіль, у якому українець не може пере-
могти. Проте цього гала-вечора, крім 
Віталія Русаля, свої бої програло ще 
четверо українських боксерів: Павло 
Скумінський у четвертому раунді че-
рез технічний нокаут, а Володимир Бо-
ровський, Юрій Нужненко та Микита 
Лукін – унаслідок одностайного рішен-
ня суддів. ■

– Я тут щодня чую українську мову, тут живуть українці. Це – мої сусіди, тому 
йду на шпацір, бо знаю: грає гурт з України, – пояснює мені Кшись, житель вар-
шавського району Праґа: ним в останню суботу червня вже вшосте помандрував 
«Музичний шпацір». Це своєрідне повернення до старої традиції музикування на 
подвір’ях цієї дільниці: цьогорічний захід мав українське обличчя – його «повів» 
клезмер-бенд «Raskardaš Orkestar» з Харкова. Гурт складається з дев’ятьох осіб: 
вони самі про себе говорять, що виконують «найбільш похмурну у світі веселу му-
зику». такий музичний мандрівний табір під проводом «Raskardaš Orkestar» чудово 
вписався в простір Праґи, а учасники заходу могли відкрити для себе закриті на 
повсякдень закутки району та пізнати його жителів.

– Я закохався в цю частину Варшави значною мірою завдяки українцям, які тут 
живуть, з якими я часто спілкуюся. Знаємо, яким був тутешній культурний простір 
перед війною: тут жили і євреї, і росіяни, а мене цікавить не досліджене ще питання 
українців Праґи. Єврейської традиції вже тут не знайдеш, проте тепер народжу-
ється спільна польсько-українська ідентичність; тому нам було цікаво запросити 
український гурт, члени якого живуть у Харкові і який у музиці поєднує українські 
та єврейські мотиви, – говорить британець Бенджамін Коуп, член організатора за-
ходу товариства «МИ».

Маршрут шпаціру щороку інший, проте завжди його незмінним пунктом є слав-
нозвісний Базар Ружицького. 

– Я тут колись купував у жінки зі Львова електробритву, – говорить мені Кшись, 
коли питаю його про базар. Ще в 1990-ті роки цей базар був місцем спільної торгів-
лі поляків, українців, росіян, білорусів. При його головному вході розпочався цьо-
горічний «Музичний шпацір», а йдучи далі вулицями, він зупинявся місцях там, 
де колись знаходилася єврейська міква (ритуальна лазня) чи крамниці. Фінальний  
концерт відбувся в амфітеатрі в Празькому парку, де, крім «Raskardaš Orkestar», 
можна було почути звуки місцевого «Черняковського ансамблю» чи «Паприкала-
би». Члени останього колективу – це шанувальники українського гурту «Перкала-
ба» з Івано-Франківська: вони виконують твори прикарпатців на виготовлених зі 
справжніх овочів та фруктів інструментах. 

Подія, як вважають організатори, була нагодою для польсько-українського обмі-
ну думок стосовно Євро-2012, яке проходило поруч із польськими та українськими 
жителями Праґи.

– Хоча чемпіонат був організований спільно двома сусідніми державами, проте 
в столиці Польщі ми не побачили спільних польсько-українських проектів. тому 
хотілося, щоб цей шпацір мав ще й український характер. Може, при нагоді нашого 
заходу хтось задумався та зрозумів: чому українці не можуть приїхати на чемпіо-
нат, який нібито спільний?! Сподіваюся, що тепер дехто замислиться над питан-
нями шенгенських віз для громадян України, а може й над необхідністю їхнього 
скасування, – твердить Б. Коуп. ■

Шпаціром 
по Празі
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