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Український дім
у Варшаві 

грудень 2016

ЦиКЛічні ПодіЇ

● Консультаційний пункт для мігран-
тів. Години праці: щоденно 1000–2000.
Консультаційний пункт діє в рамках про-
екту «CPC 2.0», що фінансується Фондом 
притулку, міграції та інтеграції і з бю-
джету держави.

● Клуб українських жінок. В Україн-
ському домі збирається Клуб українських 
жінок (KUK). У рамках клубу відбувають-
ся майстер-класи, інформаційні зустрічі, 
тренінги тощо. Запрошуємо стежити за 
найближчими подіями клубу на Фейсбуці 
www.facebook.com/KlubUkrainok. Додатко-
ва інформація – klubukrainok@gmail.com.

● Дитячий клуб «Рукавичка». У про-
грамі українською мовою: інтеграційні 
ігри, ознайомлення з казками, піснями, 
віршами, творча діяльність, пізнавальні 

заняття, майстер-класи та експерименти.
Група 2–6 років: субота, 1100–1400. Вар-
тість 1 години занять (без абонемен- 
ту) – 10 зл.
Запис за адресою: ukr.klubik@gmail.com, 
тел.: + 48 727 88 70 31. «Рукавичка» на Фейс-
буці: www.facebook.com/rukawyczka.

● Курси польської мови. У неділю o 1030 
– початкова група.
Запис за адресою: biuro@ukrainskidom.pl 
або тел.: +48 22 258 40 18.

● Курси англійської мови. Індивідуаль-
ні та групові заняття. Запис: Алміра Аме-
това, busyteacher.everbest@gmail.com.

● Заняття з йоги – безкоштовні. Понеді-
лок о 1830. Запис: joga.dom.ukr@gmail.com.

Запрошуємо!

Контакт:
вул. Zamenhofa, 1
00-153 Варшава
Тел.: +48 22 258 40 18
         +48 727 80 57 64 
zamenhofa1@gmail.com
www.ukrainskidom.pl

Стежте за подробицями на сторінці Укра-
їнського дому на Фейсбуці: 
www.facebook.com/UkrainskiDom.

► Cook&Jam. Кулінарний майстер-
клас. Кухня кенійсько-індійська.
10 грудня o 1830.
► Тренінг для українських громад-
ських організацій та ініціатив стосовно 
їхньої діяльності у Варшаві та доступ-
ної підтримки. Просимо реєструватися:
yuriy.s.taran@gmail.com. 
17–18 грудня, 1000–1800.

► Інформаційна зустріч «Грошова до-
помога для власників Карти поляка, 
які оселяються в Польщі». Організа-
тор – Міжнародна організація у справах 
мігрантів за підтримки Фонду «Наш ви-
бір».  11 грудня o 1300.

► Зустріч із авторами книжки «Кри-
шталеве фортепіано» про Петра Поро-
шенка –Збігнєвом Парафіяновичем та 
Міхалом Потоцьким. Ведучий Пьотр 
Погожельский, журналіст Польського Ра-
діо. 13 грудня o 1830.

► Святий Миколай у Дитячому клубі 
«Рукавичка». 17 грудня об 1100.

► Різдвяний ярмарок в Українському 
домі. 18 грудня 1300–1800.

► «Будь активним у Варшаві!» – форум 
для українських громадських організа-
цій, ініціатив та активних мешканців 
Варшави. 20 грудня о 1300.

► Вернісаж фотопроекту «Голоси». 
Фотограф: Наталка Довга. Автор ідеї: Га-
лина Курило. 21 грудня о 1800.
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Продовження на 4-й сторінці.

Труднощі сусідства
Таких грозових хмар і взаємного не-

розуміння польсько-українські міждер-
жавні взаємини не пам’ятали, здається, 
від 2003 року. Тоді відносини Києва та 
Варшави були затьмарені скандалом на-
вколо інциденту за участю посла України 
в Польщі Олександра Никоненка. У День 
Незалежності України польська поліція 
затримала українського дипломата, який 
керував автомобілем у стані алкогольно-
го сп’яніння. Оскільки посол не мав при 
собі документів, а його машина не мала 
дипломатичних номерів, О. Никоненка як 
звичайного правопорушника доставили 
до однієї з поліцейських дільниць Вар-
шави. За повідомленням польських ЗМІ, 
відомий своїм «важким характером» по-
сол влаштував шарпанину (а за деякими 
джерелами – навіть бійку) з польськими 
правоохоронцями. Скандал завершився 
відкликанням Олександра Никоненка з 
Варшави.

Майже в той самий час (на зламі 
серпня–вересня 2003 року) президент Ле-
онід Кучма відмовився від участі в Еко-
номічному форумі в польській Криниці, 
«ображаючись», що організатори «Даво-
су Центрально-Східної Європи» запро-
сили на конференцію тодішнього лідера 
української опозиції Віктора Ющенка, 
який приїхав з цілою плеядою політиків 
від «Нашої України». Проте інцидент 
було вичерпано і свого продовження він 
не мав, а стосунки між країнами норма-
лізувалися завдяки, передусім, чудовим 
персональним контактам президентів 
Кваснєвського та Кучми, а пізніше Ка-
чинського та Ющенка.

Можливого похолодання на лінії Вар-
шава – Київ очікували на початку 2008 
року, коли новоспечений польський 
прем’єр Польщі Дональд Туск вирушив 
до Москви на зустріч з Володимиром Пу-
тіним налагодити двосторонні відносини, 
які були вкрай напруженими від часу під-
тримки поляками Помаранчевої револю-
ції. Польсько-російського «примирення 
за спиною України» не відбулося, а Київ з 
Варшавою почали активно готуватися до 
спільного Євро-2012.

Останнє політичне похолодання між 
сусідами спостерігалося в 2011–2012 роках 
і було пов’язане із діями тодішньої укра-
їнської влади на чолі з Віктором Янукови-
чем. Лакмусовим папірцем згортання де-
мократії в Україні стало ув’язнення Юлії 
Тимошенко, внаслідок чого українського 
президента почали цуратися в демокра-
тичній Європі. Найдалі пішов незмінний 
лідер (в той час опозиційної) консерватив-
ної партії «Право і справедливість» Ярос-
лав Качинський, який закликав бойкоту-
вати матчі «Євро-2012», які мали проводи-
тися в Україні, а також попросив Європу 
«дати чіткий сигнал у справі жорстокого 
порушення прав людини в Україні». Про-
те тодішнє польське керівництво, переду-
сім президент Броніслав Коморовський, 
не втрачало надії за допомогою розмов 
змусити В. Януковича «випустити» Ю. 
Тимошенко та «за шкірку» притягнути 
офіційний Київ до підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС. Навіть у дні Євромайдану, 
засуджуючи дії влади, офіційна Варша-
ва завжди підкреслювала, що підтримує 
перш за все український народ.

Історичні дискусії
Проте більшість напружених ситуацій 

двосторонніх відносин була безпосеред-
ньо чи опосередковано пов’язана з трагіч-
ною історією та відсутністю консенсусу в 
історичних питаннях.

Наприкінці 90-х – початку 2000-х ро-
ків сторони не могли дійти спільного зна-
менника навколо Меморіалу львівських 
орлят на Личаківському кладовищі Льво-
ва. Польська влада хотіла увіковічнити 
пам’ять молодих поляків, які захищали 
місто Лева спочатку від ЗУНР, а потім від 
більшовиків. Суперечку вдалося виріши-
ти лише в 2005 році завдяки особистому 
втручанню президентів Віктора Ющенка 
та Александра Кваснєвського, тоді й ме-
моріал було урочисто відкрито.

Однак 2016-й рік пройшов під знаком 
спогадів про Волинську трагедію, від-
важуючи існуючу формулу «вибачаємо 
і просимо вибачення». Протягом кількох 
останніх років Київ та Варшава поступо-

во просувалися в історичній політиці все 
далі й далі: Польща в боротьбі за свою іс-
торичну правду, Україна – за свою, незва-
жаючи на численні спроби поєднання, на 
всіх рівнях та в усіх сферах обох країн: від 
президентів до самоврядників, від полі-
тиків до митців. Згадаймо: 2009 рік – виз- 
нання польським Сеймом убивств на Во-
лині трагедією, що мала «характер етніч-
ної чистки» та «ознаки геноциду», 2010 
рік – присвоєння президентом Ющенком 
звання Героя України Степану Бандері, 
2013 рік – польський Сейм назвав волин-
ську трагедію «етнічною чисткою, що 
мала ознаки геноциду», 2015 рік – виз- 
нання Верховною Радою воїнів УПА бор-
цями за незалежність України в день ві-
зиту до Києва президента Коморовського, 
2016 рік – перейменування Московського 
проспекту в Києві на проспект Степана 
Бандери. Напруга зростала, а ставки під-
вищувалися. У 2016 році ми стали свід-
ками «війни нервів та слів» між Києвом і 
Варшавою на новому рівні – не обійшлося 
тут без впливу політичної кон’юнктури.

Прихід до влади в Польщі консерватив-
ної партії «Право і справедливість», яку в 
виборах 2015 року підтримали, зокрема, 
кресові середовища та праві виборці, по-
мітно пересунув «больовий поріг» поль-
ського суспільства, якщо йдеться про 
ставлення до Волинської трагедії. Про 
те, що «нова польська влада, корегуючи 
власну історичну політику, узалежнить 
підтримку Києва від ставлення України 
до дій УПА на Волині», говорило багато 
експертів. Цього, однак, поки що не ста-
лося, просто нова політична еліта «зроби-
ла своє», не дивлячись на те, як до цього 
поставиться сусід. «Будемо відкрито го-
ворити з Україною про складні сторінки 
нашої історії», – один за одним повторю-
вали представники нової правлячої еліти 
багатьох рівнів – від президента Анджея 
Дуди до депутатів Сейму. На думку ба-
гатьох оглядачів, усе йшло до того, що в 
липні, коли поляки відзначають День му-
чеництва кресов’ян, польський парламент 
прийме так звану «волинську резолю-
цію», в якій події на Волині в 1943–1945 
роках будуть названі «геноцидом поль-
ського народу, який вчинили українські 
націоналісти». Так і сталося. 8 липня – в 
той самий день, коли Президент України 
Петро Порошенко прибув до польської 
столиці на саміт НАТО та став на коліна 
перед пам’ятником жертвам волинського 
злочину, Сенат Польщі закликав депута-
тів Сейму визнати Волинську трагедію 
геноцидом. Сейм, однак, витримав па-
узу і прийняв документ лише 22 липня. 

Рік 2016 у польсько-українських відносинах
анатолій ЗИмНІН

Здавалося, польсько-українські 
відносини – це історична кон-
станта, міцний геополітичний 
граніт, який ніщо не зможе скру-
шити. А ми так уже звикли до 
формулювань «Польща – адво-
кат України» чи «без незалеж-
ної України не буде незалежної 
Польщі», що навіть не можемо 
уявити собі ситуації, в якій могло 
б бути інакше. Київ та Варшава 
за чверть століття існування ди-
пломатичних відносин вибачали 
собі все, а стосунки можна було 
сміливо назвати добросусідськи-
ми, але як говорить прислів’я: 
«який сусіда, така й бесіда».
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Продовження з 3-ї сторінки.

«Сейм Республіки Польща встановлює 
11 липня, річницю апогею злочину, Днем 
пам’яті поляків – жертв геноциду, вчине-
ного ОУН-УПА на східних кресах Другої 
Речі Посполитої», – йдеться в резолюції, 
яку підтримали 432 депутати (проти – 0, 
утрималися – 10). Хоча члени парламенту 
не погодилися на внесення до документа 
формулювання «братовбивча боротьба», 
доповідач Міхал Дворчик (ПіС) заявив, 
що ухвала не спрямована проти україн-
ського народу. «Це не український народ, 
а кількадесят тисяч людей вчинили цей 
злочин», – заявив «хрещений батько» во-
линської резолюції.

Український посол у Варшаві Андрій 
Дещиця висловив свій смуток з приводу 
голосування та назвав рішення Сейму по-
літичним. Верховна Рада України ухвали-
ла спеціальну заяву, в якій було висловле-
но «жаль, розчарування і глибоку стурбо-
ваність» рішенням польського парламен-
ту. Проте не обійшлося і без «грюкання 
дверима»: депутат Борис Тарасюк на знак 
протесту проти «волинської резолюції» 
склав із себе повноваження голови Групи 
з міжпарламентських зв’язків із Польщею.

Потепління у відносинах
Однак, після «холодного польсько-

українського літа» 2016 року настала те-
пла осінь. Чи то в Варшаві зрозуміли, що 
далі загострювати з Києвом стосунки не 
можна, чи то дійсно, визнаючи Волинську 
трагедію геноцидом, польська влада ви-
черпала політичну складову «волинсько-
го питання», але польська правляча еліта 
вчинила низку кроків у бік «зцілення ран». 
Так, у серпні в Свято Польського війська 
міністр національної оборони Польщі Ан-
тоній Мацеревич у супроводі депутата Мі-
хала Дворчика (нагадаємо, одного з авто-
рів парламентської резолюції про геноцид 
поляків) поклав квіти до могили генерала 
армії УНР Марка Безручка, похованого на 
Варшавському православному цвинтарі, 
вшанувавши пам’ять українських воїнів, 
які відстоювали незалежність Польщі та 
України в 1918–1920 роках. Окрім того, 
депутати партії «Право і справедливість» 
виступили з ініціативою встановлення у 
Варшаві пам’ятника українським і біло-
руським союзникам у війні Польщі з біль-
шовиками 1920 року.

Далі – ще тепліше. Вкрай необхідним 
кроком для польсько-українських стосун-
ків був візит президента Анджея Дуди до 
Києва. Польський очільник став єдиним 
закордонним лідером, який взяв участь в 
урочистому святкуванні 25-ї річниці Не-
залежності України. Під час військового 
параду на Майдані Незалежності солдати 
Литовсько-польсько-української бригади 
пронесли центром Києва прапори своїх 

країн, зокрема польський біло-червоний. 
«Польща була, є і, я вірю, залишатиметься 
з Україною, підтримуючи як її європей-
ські, так і трансатлантичні прагнення», –  
заявив у Києві польський президент. 
«Користуючись присутністю президента 
Польщі Анджея Дуди, мого друга і вели-
кого друга України, хочу висловити гли-
боку вдячність нашим партнерам за все-
бічну підтримку», – заявив Петро Поро-
шенко. У свою чергу А. Дуда зазначив, що 
Україна та Польща спільними зусиллями 
будуть намагатися зробити більш продук-
тивним діалог щодо історичних питань. 
У Києві президенти підписали спільну 
декларацію, в якій підтвердили стратегіч-
ний характер польсько-українських відно-
син та заявили про прагнення «будувати 
українсько-польське сусідство на засадах 
спільного цивілізаційного розвитку, який 
зміцнить наші відносини, стане тривалим 
сполученням наших відносин, гарантую-
чи цим та майбутнім поколінням поляків і 
українців відчуття взаємної довіри, злаго-
ди та безпеки».

Наприкінці серпня Варшаву відвідав 
голова Верховної Ради України Андрій 
Парубій, який зустрівся зі спікером Сей-
му Польщі Мареком Кухцінським. Одним 
із результатів переговорів політиків ста-
ло прийняття в жовтні Радою та Сеймом 
спільної «Декларації пам’яті і солідарнос-
ті». В документі, до якого також згодом 
приєднається Литва, згадуються трагічні 
сторінки історії Другої світової війни й 
комуністичного періоду, а також засуджу-
ються нинішні дії і агресивна зовнішня по-
літика Росії щодо України. Також містить-
ся заклик до країн Північноатлантичного 
альянсу допомогти Києву та висловлю-
ється підтримка «стратегічної мети Украї- 
ни – набуття членства в НАТО».

На початку вересня Польщу вперше в 
якості глави уряду відвідав Володимир 
Гройсман, який на запрошення прем’єрки 
Польщі Беати Шидло взяв участь у роботі 
Економічного форуму в Криниці. «Ми по-
винні зміцнювати мир у Європі, що мож-
ливо тільки і виключно тоді, коли будемо 
тісно співпрацювати між собою, реалізо-
вувати економічні проекти, зміцнювати 
безпеку й добрі взаємини між нашими на-
родами», – заявила глава польського уря-
ду. У свою чергу прем’єр-міністр України 
підкреслив: «Україна прагне бути євро-
пейською, демократичною державою, а 
партнерство з Польщею є на цьому шля-
ху стратегічним». У ході цього ж само-
го форуму віце-прем’єр-міністр Польщі 
Матеуш Моравецький анонсував урядо-
ву підтримку для процедури прийняття 
Польщею працівників з України. «Я буду 
старитися, аби до Польщі приїхали кілька-
сот тисяч працівників з України», – заявив 
у Криниці польський міністр розвитку.

Через тиждень після Економічного 
форуму до Києва вирушив міністр закор-
донних справ Польщі Вітольд Ващиков-
ський, який був прийнятий Президентом 
П. Порошенком. Сторони домовилися про 
укладення найближчим часом польсько-
української угоди про співпрацю в обо-
ронній сфері та узгодили, що глава укра-
їнської держави в грудні 2016 року відві-
дає Польщу з офіційним візитом.

А в жовтні Петро Порошенко прийняв 
вірчі грамоти від новопризначеного посла 
Республіки Польща в Києві Яна Пєкла.

Стрімкого пожвавлення польсько-
українських стосунків восени 2016 році не 
зупинила прем’єра фільму Войцеха Сма-
жовського «Волинь», оцінки якого в самій 
Польщі коливаються від «правдивий», 
«довгоочікуваний», «потрібний» до «над-
то жорстокий», «стереотипний» та «не-
вчасний». Всередині жовтня стрічку мали 
продемонструвати в Польському інститу-
ті в Києві, але показ відмінили після на-
полегливого прохання українського МЗС. 
Навіть польські коментатори поділилися 
оцінками того, чи українсько-польські 
відносини після прем’єри «Волині» ско-
тяться на багато років назад, чи, навпаки, 
скинуть з себе тягар «невисловленого».

У 25-ту річницю встановлення поль-
сько-українських дипломатичних відно-
син Варшаву з офіційним візитом відвідав 
Президент Петро Порошенко. Другого 
грудня, в день, коли Польща першою ви-
знала незалежність України, пролунали 
важливі заяви польського та українського 
лідерів. «Ми домовилися про координацію 
дій задля того, щоб зробити наші народи 
ближчими, відновити історичну правду. 
Ми домовилися, що це – справа істориків, а 
не політиків», – заявив Петро Порошенко. 
У свою чергу президент Польщі Анджей 
Дуда повідомив про ініціативу створення 
в майбутньому Інституту добросусідства, 
метою якого буде пошук і нагородження 
українців і поляків, які в середині минуло-
го століття рятували своїх сусідів. Окрім 
того міністри оборони обох країн підпи-
сали угоду про співробітництво в оборон-
ній сфері. «Візит президента України до 
Польщі підтвердив стратегічний характер 
відносин між Києвом і Варшавою», – під-
сумував грудневу зустріч посол України в 
Варшаві Андрій Дещиця. 

Оглядачі згодні в одному – 2016 рік був 
справжнім випробуванням для польсько-
українських відносин і навчив, що дбати 
про добросусідство треба щохвилини та 
взаємно. ■

Редакція: Коли номер йшов до дру-
ку стало відомо про антиукраїнський 
інцидет у Перемишлі 10 грудня. Про це 
напишемо у наступному номері.



№
 5

5

Вісті з України

5

Тема номера

Листопад 2016 року

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі газети «Дзеркало тижня», порталів «Лівий Берег» та «Українська правда»,  агентства Укрінформ.

Команда грузинських реформаторів (не) йде з України?
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі 7 листопада подав у відставку з по-

сади голови Одеської обласної державної адміністрації, звинувативши Президента 
України в «підтримці двох корупційних кланів» на Одещині. Рівно через тиждень 
свої повноваження склала голова Національної поліції України Хатія Деканоідзе, за-
явивши, що українські «політики намагаються використати сили правопорядку для 
захисту своїх політичних інтересів». Вже 27 листопада Міхеіл Саакашвілі провів у 
Києві збори прихильників свого новоствореного політичного угрупування «Рух но-
вих сил», під час яких вимагав дострокових парламентських виборів в Україні та 
обіцяв «навести лад у державі». «Ми створюємо не нову партію, а новий політич-
ний клас. Наші ряди не продаються, а об’єднують найкращих людей», – заявив екс-
президент Грузії. 

Що чекає Україну пісня вибору Трампа на президента США?
Петро Порошенко 9 листопада одним із перших привітав Дональда Трампа з об-

ранням на посаду президента США, а 15 листопада глава держави провів телефонну 
розмову з новообраним американським президентом, під час якої український очіль-
ник «запевнив у готовності до активного співробітництва з новою адміністрацією», 
«наголосив на важливості продовження рішучої підтримки України з боку Вашинг-
тона у протидії російській агресії» та запросив Дональда Трампа відвідати Україну. 
У свою чергу, ЗМІ, посилаючись на дипломатичні джерела, 18 листопада повідомили, 
що Петро Порошенко вже в лютому збирається відвідати США й особисто зустрітися 
з новим американським лідером.

«Повернення» Віктора януковича до України
в режимі онлайн
Екс-президент Віктор Янукович, який втік з України до Росії в лютому 2014 року, 

28 листопада постав перед українським судом як свідок у справі про розстріли в 
центрі Києва під час Євромайдану. Протягом допиту в режимі онлайн-конференції 
між Святошинським судом Києва та Ростовським судом Росії, «президент-утікач» 
вкотре відхрестився від відповідальності за вбивство Небесної сотні, сказав, що по-
гано пам’ятає події в Києві 18–20 лютого, подякував «беркутівцям» за старанне вико-
нання обов’язків та заявив, що в 2014 році в Україні відбулася «спланована операція 
зі зміни демократично обраного уряду, яку провели радикали». Через посягання на 
його життя з боку цих «радикалів», екс-президент і втік з України. В. Янукович та-
кож пояснив, чому не підписав Угоди про асоціацію з ЄС. За його словами, вона була 
не вигідна Києву на той момент. Під час відеодопиту пролунали також і деякі цікаві 
факти. Так, зокрема, В. Янукович звинуватив у дестабілізації «Партії регіонів» та 
ситуації в Україні під час Євромайдану тодішнього голову своєї адміністрації Сер-
гія Льовочкіна та олігарха Дмитра Фірташа. Також виявилося, що під час масових  
протестів в Україні тодішній глава держави 54 рази дзвонив до кума Володимира 
Путіна  – Віктора Медведчука. 

Під час допиту генеральний прокурор України Юрій Луценко зачитав Віктору 
Януковичу підозру в державній зраді, яка стосується «письмової заяви до президента 
Російської Федерації з проханням використати збройні сили цієї держави на терито-
рії України», яку В. Янукович підписав 1 березня 2014 року.

«Безвіз» з Євросоюзом відкладається на 2017 рік?
Європейський парламент 29 листопада спрогнозував, що зможе розглянути «меха-

нізм призупинення безвізового режиму» з Україною, скоріше за все, в січні наступ-
ного року. Оскільки безвізовий режим для України та Грузії може почати діяти лише 
після затвердження «механізму призупинення безвізу», формальне його схвалення 
для України буде можливе не раніше цієї дати, а отже не відбудеться до січня 2017 
року. Таке рішення було прийнято, незважаючи на заяву голови Європейської ради, 
яка пролунала під час брюссельського саміту ЄС – Україна 24 листопада. «Ми заці-
кавлені закінчити всі процеси цього року, і це – реально», – заявив тоді Дональд Туск 
у присутності Петра Порошенка.

1 листопада
Зураб Аласанія подав у відставку з поса-
ди генерального директора Національної 
телекомпанії України.

6 листопада
Опитування: 46% українців виступають 
за вступ до ЄС, а 30% вважають, що Укра-
їна має йти «власним шляхом».

7 листопада 
Голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі 
подав у відставку.

9 листопада
ЄС ввів санкції проти депутатів Держав-
ної Думи Росії, обраних в анексованому 
Криму.

14 листопада
Міжнародне рейтингове агентство «Fitch 
Ratings» підтвердило прогноз зростання 
економіки України в 2016 році на рівні 
1,1% та підвищило відповідний прогноз 
на 2017 рік з 2% до 2,5%.

14 листопада 
Голова Національної поліції України Ха-
тія Деканоідзе подала у відставку.

21 листопада
Україна відсвяткувала День гідності і 
свободи з нагоди 3-ї річниці початку Єв-
ромайдану.

23 листопада
Уряд скасував 367 постанов та норматив-
них актів, які обмежували діяльність біз-
несу в Україні.

28 листопада
Святошинський суд Києва провів відео-
допит Віктора Януковича в якості свідка 
у справі про розстріли на Майдані в лю-
тому 2014 року.

28 листопада
Генеральний прокурор України оголосив 
екс-президенту Віктору Януковичу пі-
дозру в державній зраді. 

29 листопада
Четвертий енергоблок Чорнобильської 
АЕС накрили новою захисною аркою.

29 листопада 
Європейський парламент підтвердив, що 
у 2016 році Україна не отримає безвізово-
го руху з ЄС.

30 листопада
Офіційний Київ підтвердив, що Росія 
погрожує вдатися до ракетного удару по 
Україні в разі проведення українським 
військом ракетних навчань біля Криму.
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Впровадження системи електрон-
них декларацій не було простим. 
Великою мірою його запуском укра-
їнці завдячують тискові західних 
партнерів. За першим разом був при-
йнятий варіант закону із внесеними 
поправками, які, на думку експертів, 
нівелювали його дієвість. І, знову 
таки, під тиском Заходу Президент 
України ветував закон у тому вигля-
ді, а парламент прийняв новий його 
варіант.

Однак влітку з’явилися проблеми із 
запуском самої системи. Мали місце 
звинувачення в саботажі. Остаточно її 
запущено 1 вересня.

Електронний реєстр зобов’язує 
представників влади заповнювати 
детальні декларації про своє майно 
та видатки. Свідоме складання не-
правдивих даних передбачає карну 
відповідальність. Система перш за все 
повинна виконувати роль бази даних, 
яку згодом можна використовувати  
у процесах проти скорумпованих уря-
довців.

Е-декларація складається з 16 роз-
ділів. У  частині, яка стосується рухо-
мого й нерухомого  майна, виокрем-
лено: антикваріат і дорогоцінності, 

Е-декларації – сповідь українських політиків
цінні папери, предмети авторського 
права, доходи, подарунки, нагороди 
і призи, заощадження в готівці та на 
банківських рахунках, кредити й по-
зики.

Що ми побачили?
В останній тиждень жовтня бага-

тьох в Україні поглинуло аналізуван-
ня е-декларацій, які вносились до сис-
теми та одразу ставали публічними. 
Всі насамперед чекали даних щодо 
майнового стану найважливіших 
представників влади.

Президент Петро Порошенко зволі-
кав зі складанням своєї декларації до 
останнього моменту. Вона з’явилась 
у системі за дві години до кінцевого 
терміну.

Передусім підтвердилась інформа-
ція про те, що Президент досі залиша-
ється власником значної кількості під-
приємств. Велика частина – це фірми 
під знаком «Roshen». Цей найбільший 
український продуцент солодощів, 
відповідно до заяв самого Порошен-
ка, знаходиться під зовнішнім управ-
лінням, а Президент не має жодного 
впливу на його діяльність.

Однак у декларації – не лише 
«Roshen», але й медіакомпанії та фір-
ми, зареєстровані в офшорних зонах, 
а також Міжнародний інвестиційний 
банк, де Президент зберігає понад  
25 млн доларів. П. Порошенко також 
тримає у готівці 60 тис. доларів та  
900 тис. гривень.

Варто зазначити, що, крім прези-
дентської зарплати, в 2015 році глава 
держави отримав понад 12 млн гри-
вень (понад 1,8 млн злотих) банків-
ських процентів та понад 49 млн гри-
вень (понад 7 млн 600 тис. злотих)  від 
придбаних державою облігацій.

Родина Президента володіє вели-
кою кількістю гектарів землі (10 ді-
лянок), квартирами та будинками – 
п’ять із них площею 1331 м² належать  
П. Порошенку, його дружині та трьом 
дітям.

Президент є власником п’яти го-
динників марок «Hublot», «Breguoet», 
«Patek Phillip», що є досить скромною 
кількістю, якщо порівнювати з інши-
ми деклараціями. 

Із семи задекларованих автомо-
білів, аж чотири – «Mercedes Vito». 
Крім цього, президент є власником 
катера.

У президентській фракції «Блок 
Петра Порошенка» можна знайти 
найзаможніших народних обранців. 
Наприклад, брати Богдан і Ярослав 
Дубневичі, які не часто виступають 
публічно і з’являються в медіах, вияв-
ляється, є власниками близько 20 млн 
доларів у готівці.

Ярослав Дубневич тримає готів-
кою 8,23 млн американських дола-
рів, 5 млн гривень i 2,78 млн євро. 
Його брат Богдан тримає «вдома» 
тільки долари – 11,5 млн. Натомість 
жінка Богдана Дубневича є власни-
цею 137 млн гривень у готівці. Крім 
цього, на його родину зареєстровано 
409 об’єктів нерухомості. Ярослав 
Дубневич разом із жінкою, у свою 
чергу, є власниками 273 об’єктів не-
рухомості.

Величезні суми грошей у готівці й 
у банках, нерухомість, дорогі автомо-
білі та катери, колекції швейцарських 
годинників і творів мистецтва, юве-
лірні вироби та хутро не є характерис-
тикою лише якоїсь однієї політичної 
сили. Попри політичний поділ для 
всіх українських політиків спільним 
знаменником є статки.

Що цікаво, е-декларації показали, 
як багато представників влади не 
вірять банківській системі і трима-
ють великі суми готівкою. Напри-
клад, прем’єр Володимир Гройсман 
та його дружина в банках зберіга-
ють близько 2 млн 330 тис. гривень 
(близько 362 тис. злотих)  та понад 
16 тис. євро. Натомість готівкою –  
 3 млн 880 тис. гривень (близько  
604 тис. злотих), 460 тис. євро та  
1 млн 242 тис. доларів!

Крім цього, прем’єр, як і багато 
українських політиків, любить швей-
царські годинники. У його власнос-
ті – 12 моделей дорогих годинників 
таких марок, як «Rollex», «Breguet», 
«Boucheron», «Ulysse Nardin» та інші. 
Їхня вартість не вказана в декларації, 
але ціни в Інтернеті коливаються від 
кількох тисяч до навіть кількох сотень 
тисяч доларів.

петро аНДруСЕЧКо

31 жовтня закінчився двомісяч-
ний період складання електрон-
них майнових декларацій пред-
ставниками державної влади та 
самоврядування. Можна сказа-
ти, що це – величезний крок на 
шляху до очищення України від 
корупції. До цього українські по-
літики складали паперові декла-
рації, які дозволяли приховувати 
фактичний майновий стан.
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Подружжя Гройсманів є власника-
ми чотирьох ділянок землі у Вінниць-
кій області та двох будинків (спільно 
1000 м²). Серед задекларованого не-
рухомого майна можна побачити ще 
п’ять інших об’єктів площею понад 
2 тис. м². Прем’єр їздить автівкою 
«Range Rover» 2013 року випуску, а 
його дружина – «Volkswagen Taureg» 
2011 року. 

Колекціонери
Виявляється, багато українських 

політиків – колекціонери творів мис-
тецтва. Наприклад, депутат Верховної 
Ради з фракції «Воля народу» Олесь 
Довгий, скандально відомий земель-
ними оборудками під час своєї робо-
ти в міській раді Києва, є власником  
95 картин XIX–XXI ст. Їхня вартість 
не була вказана.

Різноманітні колекціонерські за-
цікавлення представив міністр вну-
трішніх справ Арсен Аваков. Він є 
власником великої кількості картин 
та малюнків українських і закор-
донних митців, серед яких – літо-
графія Пабло Пікассо та ікони. Крім 
того – колекції понад 2650 дорого-
цінних срібних та золотих монет  
XVIII–XXI ст. Міністр є також по-
ціновувачем вин: у його власності –  
760 пляшок із різних країн. Деякі 
з них, наприклад «Chаteau Pеtrus 
2000», коштують на аукціонах кіль-
ка тисяч доларів. У декларації можна 
побачити також вина марки «Mouton-
Rothchild» різних років.

Великі колекції творів мистецтва 
та антикваріату має колишній очіль-
ник Донецької обласної адміністрації, 
олігарх, а нині депутат Сергій Тарута, 
значна частина колекції якого (зокре-
ма з нелегальних розкопок) експону-
валася цього року в Музеї замку Кня-
зів Поморських у Щецині.

Голова міської ради Дніпра, колиш-
ній бізнесмен Борис Філатов задекла-
рував, крім великої кількості неру-
хомого майна і різної цінної рухомої 
власності, колекцію творів японського 
мистецтва, що складається з 618 пред-
метів, вартість якої визначив у 6,5 млн 
доларів.

Б. Філатов виявився найбагатшим 
серед мерів українських міст. Він во-
лодіє великою кількістю нерухомого 
майна: земельних ділянок, квартир, 
будинків і місць на паркінгах. Ця 

остання позиція у його декларації по-
яснюється наявністю у депутата ве-
ликої кількості дорогих автомобілів. 
Крім цього, він є власником декількох  
водних транспортних засобів та гелі-
коптера.

Але українські люди влади, як ви-
явилося, дбають також і про духовні 
потреби, щоправда якось дивно. На-
приклад, заступник парламентської 
фракції «Блок Петра Порошенка» 
Анатолій Матвієнко, крім 1,8 млн гри-
вень, які він тримає вдома, виявився 
власником… невеликої церкви у Він-
ницькій області. Щоправда, після того 
як декларацію було оприлюднено, він 
пообіцяв переказати храм місцевій 
спільноті.

Український бізнесмен та мільйонер 
Євген Черняк, який відповідно до спис-
ків  Forbes у 2015 році був серед найба-
гатших українців, написав на Фейсбуці: 
«Після публікації декларацій україн-
ських урядовців усі учасники списку 
Forbes відчули себе лохами. З цього мо-
менту прошу вважати мене бідняком.  
У мене немає ані мільйонів у готівці,  
ані гелікоптерів, ані колекції годинни-
ків, ні навіть приватної церкви». 

Варто зазначити, що серед укра-
їнських політиків є і такі, що мають 
скромний вигляд навіть на фоні зна-
чної частини суспільства. Наприклад, 
депутат Дмитро Ярош не може похва-
литися маєтками, натомість йому на-
лежить право власності на знак «Пра-
вий сектор».

Що далі?
Національне агентство з питань за-

побігання корупції в першу чергу пе-
ревірить декларації, подані депутата-
ми, прокурорами та суддями.

Водночас варто підкреслити, що 
це лише перший етап так званого 
е-декларування: наступний, який 
стосуватиметься директорів держав-
них підприємств, керівників дер-
жавних інституцій і комунальних 
підприємств, розпочнеться 1 січ-
ня 2017 року і триватиме до квітня  
2017 року.

Департамент США назвав успі-
хом процес складання е-декларацій 
і підкреслив необхідність покарання 
тих, хто відповідальний за злочини, 
пов’язані з корупцією. Наступний 
крок – за Національним агентством 
з питань запобігання корупції. Відо-
мо, що деякі декларації вже є потен-
ціальним матеріалом для розсліду-
вань. У випадку більшості – це фак-
тично легалізація майнового стану. 
Однак, що найважливіше, з цього 
моменту починається нова епоха – 
приховати нелегальні майнові зміни 
стане важче і політики будуть зму-
шені враховувати серйозні можливі 
наслідки.

Важливим є також психологічний 
ефект – представники української вла-
ди публічно продемонстрували, яки-
ми вони є анахронічними й далекими 
в порівнянні зі своїми європейськими 
колегами. ■

▲ сайт для е-декларацій.
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Скільки осіб зараз нараховує поль-
ська громада у Британії?

Є офіційна цифра – 800 тисяч, неофі-
ційно йдеться навіть про півтора міль-
йона поляків. Говорити про конкретну 
цифру важко ще й тому, що для поляків 
британський кордон є відкритим, по-
стійно хтось приїжджає або поверта-
ється додому.

Чи доречно казати про польську 
спільноту в Британії, чи коректніше 
вживати множину – польські спіль-
ноти?

Це залежить від того, як на це поди-
витися. Найбільша кількість іммігран-
тів із Польщі живе  в Лондоні, але там 
людей об’єднують не стільки громад-
ські організації, скільки бізнес. Звісно, є 
щось таке, як Спільнота поляків Вели-
кобританії, є польські школи, гарцери. 
Поза столицею популярністю корис-
туються локальні польські організації. 
Я якраз представляю такий осередок 
із Ліверпуля – «Merseyside Polonia». У 
нашому місті є польська школа, в церк-
вах відбуваються польські меси, є щось 
на зразок польської бібліотеки. Звісно, 
в місті є також польські магазини та 
дрібний бізнес. Маю сказати, що багато 
організацій створювалося на початку 
2000-х, коли Польща вступила до ЄС 
і все більше поляків їхало до Британії, 
але частина з цих ініціатив уже не діє. 
Тримаються ті, хто дійсно щось робить 
для суспільства. Для нашої організації 
дуже важливо, аби те, що ми робимо, 
сприяло інтеграції та поглибленню 
співпраці з місцевими мешканцями. Усі 
наші заходи відбуваються і польською, 
і англійською, аби до них могли долу-
читися всі зацікавлені.

Ґося макКейн: Не люблю, коли поляків
у Британії називають «заробітчанами»

як живеться більш ніж мільйону 
польських мігрантів у Британії, 
яку допомогу їм пропонують гро-
мадські організації та чому так 
важко повернутися з імміграції 
додому, – про це говоримо з Ґо-
сею МакКейн, директоркою не-
урядової організації «Merseyside 
Polonia» з Ліверпуля.

Ви приїхали до Британії 16 років 
тому. як виглядала польська діаспо-
ра тоді, чи на вулицях уже було чути 
польську мову?

Коли я приїхала до Ліверпуля у 2000 
році, мені здавалося, що я єдина полька 
на все місто. Зі мною всі хотіли зустрі-
тися, бо Польща – це було щось екзо-
тичне, малознане. ВВС навіть  зробило 
зі мною програму, чому полька приїхала 
до Англії. А потім я поїхала на вихідні 
до Лондону й там почула польську мову 
на вулиці. Для мене це була подія! Не те 
щоб Ліверпуль взагалі не знав поляків: у 
ХІХ ст. туди тікали учасники Листопа-
дового та Січневого повстань, але після 
була довга перерва. Коли я приїхала, то 
не зустріла старших поляків. Тож ми на-
ново відкриваємо британцям Польщу й 
показуємо, як багато речей поєднує наші 
народи. Три роки тому ми відзначали 
річницю битви за Атлантику, в рамках 
святкування відкрили пам’ятну таблицю 
польським морякам, які брали участь у 
тій операції. Наша організація зроби-
ла презентацію в музеї на тему Другої 
світової війни та внеску поляків у пере-
могу союзників. Мені дуже багато дала 
праця з моїм чоловіком, який займався 
своєю неурядовою організацією. Отже, 
коли поляки почали масово приїжджа-
ти до Британії, я вже знала, що і як можу 
зробити, аби їх підтримати. За кордоном  
вони дуже невпевнені в собі. Може, нас 

так виховали? Шукаємо низькооплачува-
ні роботи, бо так безпечніше. Ми ж нама-
гаємося розвивати в поляках амбіції, бо 
вони чудові працівники й мають чимало 
ідей для нового бізнесу.

У Польщі існує переконання, що 
до Британії їдуть, насамперед, ті, хто 
погоджується працювати фізично за 
більші, ніж вдома, гроші, або амбітні 
молоді люди, які хочуть потрапити 
до місцевих університетів. Стерео-
тип відповідає дійсності?

Я не люблю, коли поляків у Британії 
називають «заробітчанами». Бо це сло-
во дуже обмежує перелік причин, через 
які люди вирішують змінити країну 
проживання. Я виїхала, бо закохалася 
в чоловіка з Ліверпуля, тож мій приїзд 
не мав нічого спільного з трудовою мі-
грацією. І серед моїх знайомих чимало 
таких осіб. Останніми роками я кіль-
ка разів стикалася з представниками 
ЛГБТ, які емігрували з Польщі, бо не 
почувалися там безпечно. До речі, наша 
організація не підтримує жодної релігії 
чи політичної партії. Минулого року 
ми навіть брали участь у локальному 
Параді рівності, який промує сексуаль-
ні меншини та свободу вибору орієнта-
ції. Доволі часто поляки їдуть до Бри-
танії, бо шукають нових можливостей, 
хоча вже вдома чогось досягли. Якщо 
йдеться про трудову міграцію, то є така 

▲ Польський різдвяний майстер-клас, організований «Merseyside Polonia».
     Фото зі сторінки: http://www.merseysidepolonia.com
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тенденція, що спершу виїжджають чо-
ловіки, а лише з часом до них приєдну-
ється родина. У Британії поляків три-
має якість життя, добрий клімат для 
бізнесу та атмосфера толерантності.

Чи поляки добре інтегруються з 
британським суспільством? 

Все залежить від того, у якій сфері. 
Перша умова інтеграції – знання ан-
глійської, і, на жаль, не всі польські мі-
гранти знають її на достатньому рівні. 
Ті, хто не знає мови, фактично прире-
чені на спілкування в колі співгрома-
дян, низькооплачувану роботу, гірші 
житлові умови. І що найгірше – вони не 
знають, як і куди звертатися по допомо-
гу. Люди, які знають англійську, одразу 
мають інші можливості для спілкуван-
ня та самореалізації.

Чи Британія на офіційному рівні 
інвестує в інтеграційні механізми?

Таких ініціатив було більше 10–15 
років тому. Останніми роками Британія 
проходила через період урізання соці-
альних бюджетів, зокрема на інтегра-
цію. Наш фонд частково фінансується з 
бюджету міста, інші засоби отримуємо 
від приватних організацій. Проекти ске-
ровані не тільки до мігрантів, аби вони 
зблизилися з місцевими мешканцями, 
але й до місцевих мешканців, щоб вони 
дізналися, хто ми, звідки приїхали. До 
речі, ми намагаємося промувати також 
інші нацменшини. Поляки, які приїж-
джають до Британії, раніше не жили в 
атмосфері великої етнічної та культур-
ної різноманітності, і для них корисно 
дізнатися, як живуть інші меншини, що 
для них є важливим, що вони вносять в 
образ міста та в британську культуру.

Кілька місяців тому британці 
проголосували за те, аби залишити 
Євросоюз. Референдуму передувала 
дискусія, у якій прибічники правих 
політичних сил доволі гостро відгуку-
валися про мігрантів, звинувачували 
їх у клопотах економіки. Чи перспек-
тива Брексіту впливає на ставлення 
британців до своїх нових сусідів?

Навесні я кілька разів брала участь 
у теледебатах з прихильниками Брек-
сіту, пояснювала, чому їхні гасла про 
мігрантів, які обкрадають британців, 
є маніпулятивними, неправдивими. 
Кампанія за Брексіт зробила багато по-
ганого, бо в її рамках дозвіл висловлю-
ватися отримали люди, які поширюють 
мову ненависті. Після референдуму 

все тільки погіршилося. Я особисто 
шокована результатами голосування. 
Більшість мешканців Ліверпуля про-
голосували «залишитися» – думаю, не-
абияку роль у цьому відіграли зусилля 
таких фондів, як наш. Я дуже вдячна 
місцевій владі: після референдуму мер 
Ліверпуля виступив із заявою, що не-
залежно від того, звідки хто походить, 
якщо він живе у місті – то є частиною 
місцевої громади. Мене запросили ви-
ступити перед Радою міста разом із 
представниками інших меншин, аби 
розповісти, що ми відчуваємо, чого бої-
мося. Під час мітингу мер, представни-
ки політичних партій, провідних цер-
ков запевнили мігрантів, що вони тут у 
себе вдома і можуть розраховувати на 
таку саму підтримку, як кожен брита-
нець. Щоправда, не скрізь так чудово: 
у Англії є маленькі містечка, де місцеві 
скаржаться, що приїжджі забрали їхню 
працю, там після референдуму атмос-
фера напружена.

Чи це не викликає у поляків від-
чуття загрози, бажання повернутися 
додому?

Я думаю, питання «що далі» став-
лять собі багато людей. Через кілька 
днів після голосування в нашому фонді 
відбулася зустріч із поліцейським, який 
пояснив присутнім, що якщо їх хтось 
ображає, погрожує, на вулиці чи в Ін-
тернеті, то про це треба повідомляти 
правоохоронні органи. Є загальні обі-
цянки влади, але конкретних розпо-
ряджень, які б наново регламентували 
життя мігрантів, поки немає. Мені зда-
ється, до Брексіту не готові ані уряд, 
ані суспільство. Всі хочуть і далі тор-
гувати з ЄС на преференційних умо-
вах, але не всі хочуть визнавати, що це 
неможливо без вільного ринку робочої 
сили. Ми вже сконтактувалися з на-
шими локальними парламентаріями й 
запропонували їм допомогу в консуль-
таціях. Якщо будуть переговори, які 
стосуватимуться змін щодо статусу по-
ляків у Великобританії, то ми хочемо 
брати в цьому участь. Хоча зараз у мене 
є передчуття, що ці зміни не будуть аж 
такими радикальними. Ті політики, які 
найголосніше агітували за Брексіт, уже 
відмовилися від більшості постулатів.

Чи через Брексіт зросла кількість 
бажаючих мати британський паспорт? 

Мабуть, люди стали частіше дума-
ти і про паспорт, і про статус резиден-
та. Хоча, на мою думку, держава має і 

надалі запевнювати полякам ті права, 
що й зараз, бо право не може мати зво-
ротньої дії. Коли хтось переїжджав до 
Британії 10 років тому, він приймав це 
рішення, базуючись на актуальному 
стані речей. Нечесно тепер забирати в 
цих людей соціальні гарантії.

У Польщі кількість мігрантів є на-
багато меншою, ніж у Британії. Тим 
не менше, міграційна криза минуло-
го року здомінувала парламентську 
кампанію. Новий уряд не поспішає 
прийняти до країни навіть 7 тисяч бі-
женців, як це було погоджено з Брюссе-
лем. Немає рішучої реакції на випадки 
насильства щодо українських мігран-
тів. Але при цьому уряд увесь час де-
кларує, що хвилюється про поляків за 
кордоном. Будучи польською мігрант-
кою, як Ви ставитеся до цього?

Під час форуму в Криниці, де я 
брала участь у полонійних панелях, 
була можливість послухати виступи 
прем’єрів країн Вишеградської групи. 
Я шокована тим, що почула. І Беата 
Шидло, і її колеги зі Словаччини, Че-
хії та Угорщини дуже негативно на-
лаштовані щодо мігрантів з-поза ЄС. 
Мені здається, цим політикам бракує 
банальних людських почуттів. Це за-
хідні країни знищили життя мешкан-
ців Афганістану, Іраку та Сирії, тому 
природньо, що саме західні країни, до 
яких Польща себе зараховує, мають те-
пер допомогти біженцям. Я в Ліверпулі 
була залучена до програми розселення 
біженців, чула історії цих людей – вони 
просто розривають серце. А більшість 
польських політиків немовби має анес-
тезію від страждань людей довкола. Це 
погано, що поляки забули свою історію, 
забули, як самі під час війни шукали 
притулку в Азії чи Африці. Українцям, 
мабуть, все-таки легше: тут і єдність 
культур, і подібність мов. До українців 
поляки налаштовані краще, ніж до ви-
хідців із Близького Сходу чи Північної 
Африки. У Ліверпулі я часто працюю з 
мусульманами – це люди, які дуже лю-
блять свою родину та оточують близь-
ких турботою. Те, що ЗМІ створюють 
стереотип мусульман-терористів, це 
просто огидно. Коли поляк вчиняє 
злочин у Британії, ніхто не говорить, 
що всі поляки злочинці. Польщі варто 
більше співпрацювати з міжнародною 
громадськістю заради поліпшення си-
туації у тих країнах, звідки тікають бі-
женці, а також відмовитися від позиції 
«моя хата з краю». ■
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18 листопада на офіційне відкриття за-
вітали поважні гості: Надзвичайний і По-
вноважний Посол України в Польщі Ан-
дрій Дещиця, Генеральний консул Укра-
їни у Кракові Олег Мандюк, Почесний 
консул України у Вроцлаві Гжегож Джік, 
президент міста Вроцлава Рафал Дутке-
вич, голова Ради міста Вроцлава Яцек 
Оссовські, депутати ради міста Вроцла-
ва та представники місцевої української 
громади. Благословив людей на добрі 
справи єпископ Вроцлавсько-Ґданської 
єпархії УГКЦ Володимир Ющак. 

Дві організації – два покоління: вроц-
лавський відділ Об’єднання українців 
у Польщі на чолі з Ігорем Саломоном та 
створена у 2013 році за ініціативи Почес-
ного консула України у Вроцлаві Ґжеґожа 
Джіка фундація «Україна», яку нині очо-
лює Артем Зозуля, взяли на себе важливу 
і таку необхідну сьогодні функцію – до-
помогти новоприбулим українцям адап-
туватися на території Нижньої Сілезії, а 
також розкрити традиції і досвід тих, хто 
вже пустив тут своє коріння.

У день відкриття в ЦУКР було веле-
людно, творчо й весело. З самого рання 
сцену заполонили найменші учасники 
фестивалю «VIVA UKRAINA», який що-
року організовує Об’єднання українців у 
Польщі. Юних і талановитих оцінювало 
поважне журі, і, звісно ж, ніхто з учасни-
ків не залишився без подарунків. 

А в цей час в інших залах відбувалася 
різнопланова культурна програма. Від по-
казу українських мультфільмів були під 
враженнями не тільки діти, а й дорослі, 
які з ностальгією згадували своє дитин-
ство. Волонтери разом із дітьми малюва-
ли, ліпили з пластиліну, писали крейдою 
на дошці, робили всіляких чудернацьких 
звірят із надувних кульок, даючи мож-

ливість у цей час батькам насолодитися 
концертною програмою двох прекрасних 
колективів з України – музичного гурту 
«Гомін Карпат» та народного ансамблю 
танцю «Сварга» з Коломиї.

В окремому залі відбувався майстер-
клас з театрального мистецтва. Його 
ініціатором став молодий і завзятий ре-
жисер Андрій Мацюк, українець з поль-
ським корінням. Останній з його проек-
тів – міжнародний студентський театр – 
підтримав Вроцлавський університет.

Не обійшлося і без «коронної» укра-
їнської страви – галушок! У сучасно об-
лаштованій кухні творчо чаклував кухар 
Роман Кононенко, тож відвідувачі не лише 
могли підглянути традиційні секрети, а й 
поласувати смачними наїдками.

Емоційний і багатий на події день за-
вершився вечірнім концертом україн-
ського гурту «Vivienne Mort».

Простір приміщення ЦУКРу – неор-
динарний. Над дизайном інтер’єру пра-
цювала молода українка, випускниця 
архітектурного факультету Вроцлавської 
політехніки Ксенія Андрієнко: «Переді 
мною було завдання – створення сучас-
ного місця, яке б дихало свіжістю і не-
традиційністю, водночас розкриваючи 
всю багатогранність нашої культури. 
Простір дуже пластичний і максимально 
придатний для використання: на стінах 
можна розвішувати будь-які виставки, 
презентації, дитячі роботи і навіть можна 
малювати – вони добре миються. Зараз 
інтер’єр прикрашає виставка великофор-
матних фоторобіт «Листи на фронт» ав-
тора фільму «Політ золотої мушки» Івана 
Кравчишина».

Як зауважила спеціаліст зі справ мар-
кетингу фундації «Україна» Олена Бре-
нич, у своїх подальших задумах та ідеях 

ЦУКР планує опиратися на людей різно-
го віку, але тих, хто іде в ногу з часом. 

Центр української культури і розвитку 
зацікавлений розширювати географію 
своєї діяльності. Відтак, у день відкриття 
було запрошено на зустріч представників 
різноманітних громадських організацій з 
усіх регіонів Польщі. Також налагоджу-
ється співпраця з партнерськими органі-
заціями з Німеччини, Фінляндії, Греції і, 
звісно ж, України.

За час свого існування фундація 
«Україна» успішно організувала своєрід-
ний осередок допомоги українцям, прові-
вши навчальні тренінги з легалізації про-
живання, питань адаптації та навчання, 
пошуку праці, допомоги при заповненні 
документів, написанні резюме, підготов-
ці до кваліфікаційної розмови. Охочі не- 
одноразово могли скористатися послуга-
ми психолога, юриста. Українцям показу-
вали великі фірми Вроцлава, де їх могли 
б взяти на роботу, і ознайомлювали з ре-
аліями праці та особливостями прийому 
на роботу, бо багато хто, приїхавши до 
Польщі на заробітки, навіть не мав уяв-
лення, що таке інтерв’ю у справі праці і 
для чого воно потрібне.

Нині фундація «Україна» втілює в 
життя великий мовний проект «Pokaż 
swój język!».

Голова правління фундації Артем Зо-
зуля з великою вірою стверджує: «Ми 
хочемо створити бренд реалізованих ве-
ликих справ. Ми творитимемо якісний 
продукт високого рівня для всіх людей. 
І зробимо це завдяки своїй праці і напо-
легливості».

Залишається лише побажати успіху 
команді ЦУКРу в амбітних починаннях, 
не дарма ж кажуть: «Дорогу здолає той, 
хто йде». ■

український центр у Вроцлаві
оксана ГорДІЙКо (Вроцлав)

ЦУКР – так весело й стильно 
охрестили новий центр укра-
їнської культури і розвитку 
на вул. Руській, 46 А, який 
відтепер діятиме у Вроцлаві. 
Об’єднуючи українців усіх по-
колінь та статусів, він націле-
ний стати міжнародною плат-
формою для реалізації творчих 
і бізнесових ідей.

▲ Відкриття ЦуКру. Фото фундації «Україна»
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Пані Жанно, перш за все хочу при-
вітати Вас з отриманням літературної 
премії Конрада. Скажіть, будь ласка, 
перемога була для Вас очікуваною чи 
радше стала сюрпризом?

Я доволі критично ставлюся до своєї 
творчості, також я не знала, чого очіку-
вати від голосування в Інтернеті, – вір-
туальний світ дуже таємничий, важко 
передбачити його дії. З іншого боку, у 
вечір вручення в мене був якийсь підне-
сений стан, відчуття високих шансів на 
перемогу. 

«Дім з вітражем» – це, безперечно, 
цікава книга. Її особливість у тому, 
що вона багаторівнева, багатоша-
рова, у ній закладено різні теми. Це 
роман про історію Львова, водночас 
це текст про любов, а також розпо-
відь про заплутане життя однієї ро-
дини. А який основний меседж цього 
роману? Найважливіший контекст 
або підтекст, який Ви хотіли донести 
читачеві?

На мій погляд, формулювання таких 
речей – це завдання критиків та рецен-
зентів. Моє завдання було ширшим: я 
написала все те, що хотіла написати. 
Безумовно, я згодна, що книга багато-
рівнева, так мені і хотілося. Дехто нарі-
кає, що в романі забагато тем і екскурсів 
в історію і що важко читається, але та-
ким був задум.

Спочатку «Дім з вітражем» вийшов 
у Польщі, згодом в Україні. Відгуки 

Жанна Слоньовська: «Бути українкою –
це мій політичний вибір»  

Жанна Слоньовська – письмен-
ниця, перекладач, журналіст. У 
2009 році переїхала зі Львова до 
Польщі. Зараз живе у Кракові та 
пише польською. Свій перший 
роман «Дім з вітражем» авторка 
писала п’ять років. У 2015 році 
твір отримав перемогу в конкур-
сі за кращий роман польського 
видавництва «Znak». Нещодав-
но був номінований до найваж-
ливішої в Польщі літературної 
нагороди «Ніке» та отримав 
престижну польську літератур-
ну премію Конрада за кращий 
літературний дебют 2015 року. 

були хороші в обох країнах. Проте, 
на Вашу думку, де сприйняття книги 
було глибшим? Хто краще зрозумів 
роман: польський читач чи україн-
ський?

Книга з’явилася в лютому в Польщі, 
у вересні – в Україні. Тобто переклад 
вийшов не набагато пізніше за оригі-
нал. У Львові багатьма книга сприй-
малась як оригінал, написаний укра-
їнською. Мені було дуже приємно, що 
роман читачами не трактується як пе-
рекладна література.

У Польщі книга сприйнялася дуже 
добре, але деякі речі поляки просто 
не в змозі збагнути. Наприклад, пев-
ні меми про сучасний Львів або Львів 
90-х. Цей шар нарації добре прочиту-
ється львів’янами. Люди, що жили чи 
живуть у Львові, звертають увагу на 
всі алюзії, деталі, вони впізнають міс-
ця, легенди. Для поляків цей текст є 
більш екзотичним. Але в цьому теж є 
свої переваги, адже екзотика дає сві-
жість сприйняття.

Чи сподобався Вам український пе-
реклад роману?

Пишучи текст, я зверталась до поль-
ського читача, розповідала йому про свій 
Львів польською мовою, польськими за-
собами. Коли прочитала український 
переклад роману, спочатку в мене було 
якесь дивне відсторонення від тексту – 
я не могла зрозуміти, в чому проблема, 
адже роман на мовному рівні був пере-
кладений досконало. Згодом збагнула, 

що таке відсторонення було пов’язане з 
тим, що українському читачеві я  писа-
ла б усе-таки по-іншому. Акцентувала б 
увагу на інших деталях, можливо, якісь 
речі прибрала б, інші – пояснила б біль-
ше, наприклад певні моменти польської 
історії. Але тоді це мав би бути вже ін-
ший роман. Це певна недосконалість, з 
якою просто треба жити.

Розкажіть, будь ласка, чи важко 
було Вам адаптуватись у Польщі? 
Також цікавить момент вашого вхо-
дження в польську літературу? 

24 роки я прожила у Львові. У якийсь 
момент формула Львова для мене ви-
черпалась і я вирішила поступити в ас-
пірантуру у Варшаві. У Польщі бувала 
до цього часу багато разів, у мене поль-
ське коріння, тому свій виїзд до Польщі 
не трактувала як еміграцію. Вже трохи 
згодом я зрозуміла, що це все-таки була 
еміграція. Я приїхала вчитися, темою 
моєю дисертації була львівська локаль-
на ідентичність. З особистих причин я 
не написала цієї роботи. Тепер думаю, 
що це дуже добре, бо те, що я хотіла там 
дослідити, я у зовсім інший спосіб роз-
крила, дослідила у прозі. 

Перші мої роки в Польщі – це була 
зміна не тільки мови й середовища, але 
і способу життя. В Україні я працювала 
журналістом, а тут усе змінилось: я си-
діла вдома з дітьми у замкненому про-
сторі. Я почала себе шукати, з’явилося 
велике бажання писати, виразити себе, 
пояснити. Потрохи з’являвся текст, він 
творився довго. Звісно, виникали різні 
дилеми: писати чи не писати, як писа-
ти, якою мовою? Також у мене не було 
ніяких гарантій, що його опублікують, 
адже я взагалі не мала знайомств у ви-
давничому світі. Ніхто, по суті, не чекав 
на мій текст. Тому все, що відбувається 
зараз, насправді є для мене величезним 
сюрпризом.

Ви згадали, що писали про локаль-
ну львівську ідентичність. У Львові 
Ви змалку перебували в середовищі 
різних ідентичностей та мов. Зараз про 
Вас пишуть по-різному: українська 
письменниця з польським корінням, 
польська письменниця з України, 
українсько-польська письменниця. 
Ким Ви себе найбільше відчуваєте? 
яка ідентичність Вам найближча?

Насправді моя ідентичність дуже 
заплутана, в якомусь сенсі космопо-
літична. Але офіційно я вибрала бути 

Продовження на 12-й сторінці.

▲ Жанна слоньовська. Фото з приватного 
архіву письменниці.



Що цікаво, саме завдяки громадянці 
України сьогодні «Пласт» діє у Вроцлаві. 
З великим запалом до цієї ідеї підійшла 
одна мама, завдяки чому з жовтня в місті 
проходять регулярні зустрічі пластунів. 
Зараз їх близько двадцяти осіб. Ініціато-
ром  зустрічей, які називають «сходина-
ми», є Леся Савицька. Вона з сім’єю живе 
в Польщі вже два роки.

– Ще минулого року ми пробували 
зацікавити дітей «Пластом». З початком 
цього шкільного року знайшли двох ви-
ховників, тобто людей, які готові взяти на 
себе активну участь у проведенні пласто-
вих сходин. Нам уже вдалося організува-
ти заняття дітей у двох вікових категорі-
ях, – розповідає Л. Савицька. Вона пла-
нує провести чергові презентації про ор-
ганізацію «Пласт», щоб заохотити нових 
осіб. Українка, яка приїхала до Вроцлава 
з Києва, сама не належить до організації. 
Проте пластуном є її син.

– Щоб діти брали активну участь у 
«Пласті», довелося мені самій його ор-
ганізувати, – зазначає Л. Ставицька, яка 
вважає, що «Пласт» – це в основному спо-
сіб патріотичного виховання дітей.

– Проживаючи в Польщі, для нас важ-
ливо знати і пам’ятати, хто ми і чому нази-
ваємося українцями. Крім цього, «Пласт» 
вчить самоорганізації. Взагалі це хороша 
ідея виховання й розвитку дитини, – по-
яснює жінка.

А павло ЛоЗа

Українці в Польщі
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українкою. Це більше політичний вибір, 
пов’язаний із нинішньою міжнародною 
ситуацією України, із Майданом. Якби 
Україна була вже в якомусь іншому міс-
ці історії, була багатою та успішною, я 
би з нею більше сперечалась. А зараз та-
кий момент, що я  можу лише підтрима-
ти її в міру своїх можливостей. 

Пані Жанно, над чим працюєте за-
раз, які творчі плани на майбутнє?

Продовження з 11-ї сторінки.

кція діє до кінця грудня 
цього року. Щоб долучитися, вистачить 
заповнити анонімну анкету на сайті 
plast.domiwka.info. Усе триває не довше  
2–3 хвилин.

– Ми бачимо, що недостатньо плас-
тових зустрічей у великих містах, де нас 
найбільше. Нині в Польщі проживає що-
раз більше громадян України, отже ство-
рюються реальні можливості організува-
ти «Пласт» навіть там, де раніше його не 
було, наприклад у Лодзі чи Познані, – по-
яснює ідею ініціативи представниця ке-
рівництва організації у Польщі Олена Бод-
нар. – Серед молодих громадян України, 
які проживають у різних містах Польщі, є 
пластуни, які є дуже добрими виховника-
ми. Ми також розраховуємо на них.  

Після отримання анкет організатори 
будуть контактувати з зацікавленими 
особами і, відповідно до ситуації в да-
ному місті, організовуватимуть навчан-
ня, пластові зустрічі для дітей і молоді 
й пробуватимуть створювати пластові 
осередки.

– Звичайно, частина пластунів з Укра-
їни після переїзду до Польщі на навчан-
ня чи працю просто перестає діяти і не 
бере участі в роботі організації, – ділить-
ся спостереженнями О. Боднар. – Проте 
маю надію, що до ініціативи долучаться 
теж батьки, які хочуть, щоб їхня дитина 
спробувала «пластове» життя.

Українська молодіжна організація 
«Пласт» у Польщі минулого року від-
значала 25-річчя існування. Її дії завжди 
були спрямовані на виховання в україно-
мовному просторі та знайомство з україн-
ською культурою дітей і молоді, які про-
живають за кордоном. Батьки, які зараз 
висилають своїх потіх на пластові події, 
бачать також інші переваги.

– «Пласт» – це навчання колективній 
праці. Тут не приживаються індивідуаль-
ності, які думають тільки про себе. А це 
сьогодні притаманне для багатьох сере-
довищ. Просто я через своїх дітей помі-
чаю, наскільки важливий у «Пласті» ко-
лектив, – заявляє Тарас Терещук з міста 
Катовиці, син і дочка якого беруть участь 
в організації. – А це дуже важливо, бо 
нині вміння працювати в команді – одна 
із основних вимог, щоб знайти хорошу 
роботу. Пластові табори – це також місце, 
де молодь вчиться спілкуватися в реаль-

ності, а не віртуально. Тому 
під час зустрічей не можна 
вживати мобілок, користу-
ватися, наприклад, Фейс-
буком. У 1990 році, коли 
в Польщі відроджувався 
«Пласт», він не мусив вико-
нувати такої терапевтичної 
функції, як зараз.

– Нам треба бути реа-
лістами – звісно, після та-
бору діти повертаються до 
своїх старих звичок. Однак 
по своїх дітях бачу, що їх 
не доводиться змушувати 

відкласти комп’ютер і їхати на приро- 
ду, – спостерігає Т. Терещук. Ще одна пе-
ревага «Пласту» – оздоровчий характер 
таборів. Батьки й самі пластуни часто 
підкреслюють, скільки хорошого дає їм 
можливість перебування на природі. Такі 
думки – це сигнал про зміни, які відбули-
ся в українській громаді в Польщі. У 90-ті 
роки учасниками таборів були діти з ма-
лих містечок і навіть сіл. Вони майже по-
стійно мали контакт із природою. Через 
відплив українців до більших міст, який 
відбувся протягом останніх 25 років, те-
пер у табори приїжджають переважно 
діти з великих міських центрів. 

– Думаю, ми зможемо організувати 
структури в найбільших міських осе-
редках. Потрібні лише люди й бажання. 
Вірю, що це буде можливо за підтримки і 
з допомогою українських дітей та молоді, 
їхніх батьків, студентів, яких із кожним 
роком приїжджає до Польщі все біль- 
ше, – сподівається Олена Боднар. ■

Більше про «Пласт» у Польщі та ініціативу 
«”Пласт” у моєму місті» можна дізнатися на 
сайті: plast.domiwka.info.

У мене є деякі ідеї щодо мультимедій-
них проектів на тему історії Львова. Також 
я зараз намагаюся писати роман. Окрім 
цього, вивчаю біографію українського ху-
дожника Льва Ґеца. Він жив у Польщі. Це 
дуже цікава, призабута постать, якраз на 
пограниччі України та Польщі. 

Чи замислювалися Ви колись над 
поверненням до Львова?

Так, я часто над цим думаю і такий 
варіант зовсім не виключений. ■

Розмовляла Дарина попІЛЬ

пласт у місті
Триває ініціатива Організації 
української молоді в Польщі 
«Пласт» – «„Пласт” у моєму міс-
ті». Її автори розраховують, що 
до неї приєднаються громадяни 
України, які навчаються і про-
живають у Варшаві.

▲ Фото Павла Лози
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Б
ілінгви по-іншому будують 

власну картину світу: у них досить 
яскраво виражені відкритість по від-
ношенню до світу і знань, інтерес до 
людей іншої культури, цінність  таких 
якостей, як доброзичливість і допомо-
га іншим. Це не є позиція «між двома 
культурами», скоріше «разом із двома 
культурами».

Той, хто знає більше однієї мови, на-
певно помічав, що в усіх мовах є щось 
схоже на відтінки: англійська – строга 
і формальна, іспанська та італійська – 
більш емоційні, французька – більш ро-
мантична. Разом із переключенням на 
іншу мову змінюється мовна поведін-
ка, орієнтована на відповідні культурні 
стереотипи. Чеське прислів’я говорить, 
що «вивчити нову мову – це отримати 
нову душу». Можна припустити, що у 
двомовних людей спостерігається роз-
двоєння особистості. Насправді немає 
реальних доказів того, що білінгви 
страждають від психічних розладів 
частіше, ніж монолінгви. Помітна змі-
на поведінки – це насамперед відповідь 
на контекст незалежно від мови. І осно-
вною відмінністю між моно- і білінгва-
ми в цій ситуації є те, що білінгви пере-
ходять на іншу мову.

Коли людина починає вивчати нову 
мову, вона ніби заново виробляє почут-
тя власної особистості. Недарма кращі 
лінгвісти так легко переймають нову 

«Вивчити нову мову – це отримати нову душу»

Інтеграційні процеси, що відбу-
ваються сьогодні у світі, досягли 
вже такого рівня, коли можемо 
з певністю стверджувати: в XXI 
столітті успішним буде той, хто 
володіє кількома іноземними 
мовами, відкритий для сприй-
няття культурних відмінностей 
і здатний на рівних спілкувати-
ся з представниками будь-якої 
культури. Але як можна вико-
ристовувати переваги полікуль-
турної особистості для розвитку 
суспільства? яке її ставлення до 
знань, до себе, до іншої людини, 
до світу в цілому?

ідентичність. Психологи давно знають, 
що ті слова, які ми вимовляємо, зали-
шають відбиток на нашій особистості. 
Опір процесу нової самоідентифікації 
заважає опанувати іншу мову, вважає 
Тім Кілі, професор міжкультурного ме-
неджменту Університету Кюсю Санге в 
місті Фукуока (Японія). Він запропону-
вав носіям китайської мови, які вивча-
ють японську, оцінити такі твердження: 
«Мені легко поставити себе на місце 
іншої людини та уявити, що вона від-
чуває» або «Я можу робити враження 
на людей». Потім він задавав питання 
на зразок  «чи може респондент зміни-
ти свою думку, щоб вона влаштовувала 
оточуючих». Студенти, які показували 
високі результати за цими показника-
ми, швидше опановували нову мову.

Як це пояснити? Добре відомо – як-
що ви ідентифікуєте себе з кимось, 
швидше за все ви будете його насліду-
вати. У процесі наслідування ступінь 
опанування мови підвищується прак-
тично без зусиль. При цьому придбана 
ідентичність і пов’язані з нею спогади 
можуть допомогти вам не змішувати 
мови завдяки створенню невральних 
бар’єрів між ними. Наприклад, білінг-
ви, як правило, рахують і моляться тією 
мовою, якою їх навчали робити це. Коли 
двомовна людина втомлюється або роз-
дратована, вона зазвичай повертається 
до рідної (першої) мови, за допомогою 
якої часто висловлює свої емоції. 

Значною мірою людина перебуває 
під владою конкретної мови, яка є за-
собом вираження в цьому суспільстві, 
писав американський лінгвіст і етнолог 
Едвард Сепір (1884–1939). Не існує двох 
мов настільки тотожних, щоб їх можна 
було вважати виразниками однієї і тієї 
ж соціальної дійсності. Світи різних 
суспільств – окремі світи, а не один 
світ, який використовує різні мови.

Гіпотеза лінгвістичної відносності 
стверджує, що мова визначає мислення 
(а не навпаки) і спосіб пізнання світу. 
Фахівці з когнітивної психології об-
говорюють це питання досить давно, 
адже мова – дзеркало культури, носій 
національно-культурної інформації. 
Слова передають дані про країну мови, 
яку вивчає людина, і про особливості 
її носіїв. Але якщо свідомість дійсно 
залежить від мовної структури, то у 
двомовних людей світосприйняття має 
бути змішаним? 

Щоб відповісти на це питання, Па-
нос Атанасопулос з Ланкастерського 
університету і його колеги вдалися до 
експерименту. До участі в досліджен-
ні запросили англо-німецьких білінг-
вів, а також людей, які володіли од-
нією з цих мов. Для довідки: англій-
ською мовою можна легко пояснити, 
коли саме сталася подія і як її різні 
епізоди співвідносяться; в німецькій 
більше уваги приділяється обстави-
нам події: де, як і, головне, навіщо 
вона відбувалася.

Усім показали серію відеороликів 
з людьми, які гуляли, бігли, пірна-
ли або каталися на велосипедах, але 
зміст їхніх дій був не повністю оче-
видний. Наприклад, відео з жінкою, 
яка йшла, було знято так, що можна 
припустити: жінка або має мету – йде 
до конкретної будівлі, або безцільно 
ходить вулицею. Учасників експери-
менту просили визначитися з тим, чи 
є мета у людини на відео. Виявилося, 
що німці були орієнтовані на можли-
ві наслідки дій, мету, тоді як англій-
ців більше цікавила дія сама по собі.  
А що ж двомовні люди? Вони займа-
ли проміжне положення, частково 
підкоряючись своїй другій мові. Але 
коли їх попросили під час перегляду 
відео вимовляти вголос набір чисел,  
по-німецьки чи по-англійськи (щоб 
активувати одну мову і «приспати» 
іншу), виявилося, що сприйняття ві-
део змінювалося в залежності від того, 
яка мова була активною. Якщо люди-
на рахувала по-німецьки, то відповід-
но шукала мету того, що відбувається 
на екрані («жінка йде, щоб прийти»); 
якщо рахувала по-англійськи, то ак-
цент вже був на самій дії («жінка про-
сто гуляє»). 

Можна з певністю сказати, що інша 
мова в буквальному сенсі розширює 
нашу свідомість і допомагає інакше по-
глянути на світ. І тут, звичайно, є над 
чим замислитися. Наприклад, усі мови 
однаковою мірою впливають на сприй-
няття, але відіграє роль спорідненість 
між ними, від яких умов залежить їхній 
вплив на людину. Втім, не варто всі осо-
бливості світосприйняття пов’язувати з 
рідною або нерідною мовою. Зрештою, 
культурних факторів дійсно безліч, і в 
реальному житті вони можуть сприяти 
порозумінню між людьми, особливо 
коли йдеться про мови близькі. ■
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патриція мІЦКєВІЧ

Існує багато видів договорів, що ста-
новлять підставу для здійснення профе-
сійної активності в Польщі. В принципі ці 
договори можна поділити на два види:

► трудові договори/трудові угоди (на-
приклад, договір на визначений строк, 
безстроковий договір, умова про випро-
бування (випробувальний термін));

► цивільно-правові договори (напри-
клад, договір підряду чи договір про на-
дання послуг).

З юридичної точки зору особа, ко-
тра надає послуги на підставі цивільно-
правового договору, не є працівником, 
хоча в повсякденній мові її досить часто 
так називають. Так само на підставі дого-
вору підряду роботодавець не є особою, 
яка дає завдання на виконання певних 
дій. У цій публікації, з метою більшої 
прозорості та зрозумілості представленої 
інформації, вживаємо визначення, які ви-
користовуються в розмовній мові.

УВАГА! Ви можете розпочати робо-
ту й працювати в Польщі на підставі 
як трудового, так і цивільно-правового 
договору (наприклад, договору підряду 
чи договору про надання послуг). Важ-
ливо, щоб вид підписаного вами дого-
вору відповідав видові угоди,  вказано-
му в дозволі на роботу або в дозволі на 
тимчасове перебування й роботу (якщо 
для виконання роботи в Польщі вам 
потрібен дозвіл). 

УВАГА! якщо ви розпочнете ви-
конання роботи на іншій підставі, ніж 
вказана в дозволі, виконувана вами ро-
бота буде нелегальною. Це вважається 
правопорушенням, за яке загрожує  по-
карання у вигляді штрафу в розмірі не 
менше 1 000 злотих. Окрім того, за неле-
гальне виконання роботи щодо вас може 
бути постановлене рішення під назвою 
«зобов’язання до повернення» (видво-
рення з країни), яке передбачає заборону 
в’їзду на територію Польщі (або на тери-
торію Польщі та інших країн Шенген-
ської зони) на строк від 1 до 3 років.

Цивільно-правові договори та трудовий 
договір суттєво відрізняються один від 
одного з точки зору прав і обов’язків до-
говірних сторін. Найвигіднішим (для пра-
цівника) є трудовий договір, адже він дає 
працевлаштованому найбільше гарантій 
і прав, найкраще забезпечує/гарантує ін-
тереси працівника, оскільки умови, випи-
сані в трудовому договорі, не можуть бути 
для працівника менш вигідними від тих, 
які випливають із положень законодавчих 
та нормативно-правових актів. Для при-
кладу, трудовий договір гарантує вам:

● мінімальний розмір заробітної плати 
(станом на сьогодні це 1 850 злотих брут-

то). Це означає, що, працюючи на повну 
ставку, ви не можете заробляти менше від 
цієї суми, a якщо не працюєте на повну 
ставку, то ваша зарплата має бути ниж-
чою, але пропорційно до розміру міні-
мальної заробітної плати; 

● право на відпочинок (наприклад, ви-
значені законодавством норми тривалос-
ті робочого часу, визначені вихідні дні, 
право на відпустки);

● надбавку за роботу в понаднормовий 
час;

● права, пов’язані з батьківством (на-
приклад, захист від звільнення або розі-
рвання трудового договору в період вагіт-
ності, право на материнську й батьківську 
відпустку, перерва на годування дитини, 
можливість зробити перерву в роботі з ме-
тою проведення відповідних лікарських 
обстежень, пов’язаних із вагітністю).

На жаль, на практиці часто трапляєть-
ся, що роботодавці підписують із праців-
никами цивільно-правовий договір (на-
приклад, договір підряду), хоча повинні 
підписати трудовий. 

УВАГА! Трудовим договором є ко-
жен договір, незалежно від назви, на 
підставі якого працівник бере на себе 
зобов’язання виконати роботу певного 
роду для роботодавця під його керів-
ництвом, у визначеному ним місці та 
впродовж визначеного ним часу, нато-
мість роботодавець зобов’язується пра-
цевлаштувати працівника за відповід-
ну винагороду.

Це означає, що якщо ви виконуєте 
роботу на вищеописаних умовах, то ви 
працевлаштовані/працюєте на підставі 
трудового договору незалежно від того, 
як називається ваш договір. Ви може-
те звернутися за захистом своїх прав до 
суду праці, внести позов щодо встанов-
лення наявності трудових відносин. 

Цивільно-правові договори не нада-
ють працівникам таких прав, які дає тру-
довий договір. Це відносини, що встанов-
люються між рівноправними суб’єктами, 
які вільно визначають умови співпраці. 
Законодавство окреслює певні рамки, але 
вони не дають працівникові такої безпеки, 
яку він отримує в результаті встановлення 
трудових відносин. Тому слід домагатися, 
щоб ваше працевлаштування відбувалося 
на підставі трудового договору.

Незалежно від того, на підставі якого 
договору ви працюєте, доведеться здій-
снювати певні відрахування з заробітної 
плати на користь держави. Серед них – 
обов’язкові податки, а також внески на 
соціальне та медичне страхування. Їх 
вид та розмір відрізняються в залежності 
від підстави, на якій особа працює. Деякі 
види страхування не мають обов’язкового 
характеру, але ви можете взяти на себе 
зобов’язання щодо їх сплати на добровіль-
ній основі. Це означає, наприклад, що пра-
цюючи на підставі договору підряду, ви 
можете (але не мусите) сплачувати внески 
на страхування на випадок хвороби. Вна-
слідок цього, якщо, наприклад, народите 
дитину, то отримаєте право на одержання 
допомоги у зв’язку з вагітністю й полога-
ми (польське визначення – «материнська 
допомога»).

Соціальне страхування в Польщі 
включає: 
 пенсійне страхування; 
 страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності та на випадок 
втрати годувальника;
 страхування на випадок хвороби й 

материнства, яке називають страхуван-
ням на випадок хвороби;
 страхування від нещасних випадків 

на виробництві/робочому місці та профе-
сійних захворювань, яке в Польщі назива-
ють страхуванням від нещасного випадку. 

Крім відрахувань на соціальне стра-
хування, з вашої заробітної плати будуть 
здійснюватися відрахування на медичне 
страхування, яке в разі хвороби дасть 
вам можливість проходити лікування в 
Польщі. Внески на соціальне та медичне 
страхування відраховує з вашої зарплат-
ні роботодавець, який перераховує їх на 
рахунок відповідного управління Дер-
жавної страхової компанії. Трапляється, 
що іноземці мають сумніви щодо того, 
чи роботодавець насправді це робить. 
Пам’ятайте: в будь-який момент ви мо-
жете відвідати Державну страхову ком-
панію й попросити надати відповідну 
інформацію.

У запропонованій нижче таблиці пока-
зані види страхування, які слід обов’язково 
сплачувати відповідно до типів договорів, 
на підставі яких іноземці найчастіше ви-
конують роботу в Польщі. ■

Вид страхування Трудовий договір Договір підряду Договір про 
надання послуг

пенсійне обов’язкове обов’язкове не підлягає
з тимчасової втрати 
працездатності обов’язкове обов’язкове не підлягає

на випадок хвороби обов’язкове добровільне не підлягає
від нещасного випадку обов’язкове обов’язкове не підлягає
медичне обов’язкове обов’язкове не підлягає

Види трудових договорів і страхування у польщі
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А що значить бути жінкою-
мігранткою? Поєднувати в собі ці дві 
підстави для дискримінації (стать 
і походження), а часто – їх ще біль-
ше (наприклад, інше віросповідання, 
низький дохід, нерівність у правах 
тощо). На жаль, часто це рівнознач-
но, що й наражатися на насильство. 
Звучить страшно, і кожна жінка хо-
тіла б сказати, що це не про неї. Але 
усвідомлення проблеми, з якою вона 
зіткнулася, або вміння визнати ситу-
ацію, в якій опинилася, –  величезний 
крок уперед.

Отже, чим у контексті зіткнення з 
насильством відрізняється становище 
жінки-мігрантки у сім’ї від ситуації 
жінки, яка знаходиться у країні, в якій 
народилась і виросла й має всі права, 
будучи її громадянкою? На поверхні 
лежить питання мовних та культурних 
бар’єрів. Навіть рідною мовою важко 
розповісти про те, що з жінкою трапи-
лося. Це може бути пов’язано також із 
культурою країни походження, у якій 
подібні теми – абсолютне табу. Мовні 
чи культурні бар’єри стосуються не 
лише жертви, а й інститутів, які пови-
нні в цьому випадку надати допомогу, 
але не можуть цього зробити повно-
цінно через відсутність у робітників 
необхідних кваліфікацій (знання іно-
земної мови, навичок міжкультурної 
комунікації).  

Може бути неоднозначним, але 
дуже точним порівнянням, що пока-
зує ці подвійні бар’єри, – становище 
людей з обмеженими можливостями. 

Якщо середовище (наприклад, будь-
яка установа) адаптоване до їхніх 
потреб, їх власні обмеження переста-
ють бути перепоною для того, щоб 
скористатися послугами. У Польщі 
останнім часом відбуваються пози-
тивні зміни у сфері контактів установ 
і служб з іноземцями. Щораз більше 
робітників говорять іноземними мо-
вами. Важливо також знати, що полі-
ція та суд зобов’язані надати пере-
кладача під час так званих проце-
суальних дій. У некомерційних орга-
нізаціях, що допомагають жінкам, які 
стали жертвами насильства (напри-
клад, «Feminoteka», «Centrum Praw 
Kobiet»), є люди, які говорять англій-
ською; на зустріч із психологом чи 
юристом зазвичай можна приходити 
зі своїм перекладачем (подругою чи 
знайомою). 

Існує телефонна швидка допо-
мога для жертв насилля в родині 
«Блакитна лінія» (тел. 801 120 002), 
де відбуваються чергування росій-
ською (вівторок, 1800–2200) та англій-
ською (понеділок, 1800–2200) мовами. 

Організації, що надають допомо-
гу мігрантам і біженцям (зокрема, 
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej і 
фонд «Ocаlenie»), зазвичай також мо-
жуть допомогти у справі контакту з 
офіційними установами або самостій-
но надавати юридичну чи психоло-
гічну допомогу жертвам домашнього 
насильства.  

Наступною відчутною проблемою 
є неповнота отриманих прав. Так, не 
всі мігранти можуть користувати-
ся соціальною допомогою, і побою-
вання жінки, що якщо вона піде, то 
не зможе впоратися з поточною си-
туацією або навіть залишиться без 
даху над головою, небезпідставні. 
Але часто буває так, що жінки самі 
не знають про свої права. Не бійтесь 
відвідати юриста й уточнити, на що 
ви можете розраховувати, наприклад, 
після розлучення. Важливо знати, 
що існують центри для жертв на-
силля в родині, у яких можна зна-
йти притулок на декілька місяців 
незалежно від вашого юридичного 
статусу (список центрів спеціальної 
підтримки за регіонами є на сторін-
ці: http://www.mpips.gov.pl).

У ситуації домашнього насиль-
ства особливо важливу роль відіграє 
контакт з друзями, колегами по ро-
боті, членами родини (навіть якщо це 
контакт лише за телефоном чи через 
скайп). Людина, яка чинить насиль-
ство, робить усе, щоб жертва була 
ізольована (безпосередньо забороняє 
спілкуватись або маніпулює, напри-
клад говорить, що ревнує до подруг, 
хоче бути весь час з дружиною тощо). 
У випадку мігранток часто це особли-
во легко. Якщо у вас ще немає знайо-
мих чи друзів у Польщі, ви відчуваєте 
складнощі в контакті з родичами – не 
соромтесь і шукайте нові знайомства, 
наприклад, зі співвітчизницями чи 
іншими іноземками – у Клубі укра-
їнських жінок чи в групі підтримки  
мам-мігранток (Polskie Forum Migra-
cyjne), в церкві, якщо ви віруюча, на 
відкритих заходах (для участі в яких 
часто гроші не потрібні) тощо.

Якщо ви – та людина, якій знайома 
чи подруга розповіла про свою склад-
ну ситуацію, – не критикуйте її (сама, 
мовляв, винна, чому терпиш) та не 
намагайтеся врятувати її самостійно. 
Найкращий вихід – разом із нею піти 
до юриста, допомогти записатися до 
психолога, пошукати нове житло, 
роботу тощо. Залиште надання спе-
ціалізованої допомоги фахівцям та 
просто будьте поруч, не оцінюйте, ді-
літься теплом і підтримуйте. 

Ситуація жінок, що зіткнулися 
з насиллям у Польщі, важка навіть 
для польок. Система – недосконала, 
існує ризик, що шлях до отримання 
допомоги та встановлення справед-
ливості й незалежності може бути 
досить важким. Важливо пам’ятати, 
що багатьом жінкам уже вдалося 
вирватись із замкнутого кола з до-
помогою недержавних організацій, 
соціальних служб, а також знайомих 
та друзів. 

Наважитись на переїзд в іншу 
країну може тільки сильна жінка, 
а це означає, що в кожної мігрант-
ки є величезний потенціал, аби не 
лише пережити переїзд, але й подо-
лати інші складнощі. ■

олеся маЛюГІНа, 
у співпраці із неформальною групою 

«Stop przemocy wobec migrantek»

Повну версію статті читайте на
 www.naszwybir.pl

Бути жінкою в чужім краю
Бути жінкою – вже означає під-
вищений ризик зазнати насиль-
ства, зокрема домашнього (91% 
жертв домашнього насильства, 
згідно зі статистикою поліції, – 
це діти й жінки). Бути іноземцем 
у будь-якій країні означає потра-
пляти до групи ризику (йдеться 
хоча б про ймовірність стати 
жертвою злочинів на ґрунті не-
нависті). 
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У анатолій ЗИмНІН

Польщі Різдво Христове – 
це свято родинне та домашнє, проте це 
не означає, що культурне життя Варша-
ви, а тим більше сфера розваг, у святко-
ві дні повністю зупиниться. Цього року 
Різдвяні свята за західним календарем 
припадають на суботу (Святвечір), не-
ділю (перший день Різдва) та понеді-
лок (другий день Різдва). Для тих, хто 
залишається в столиці на цей вікенд, 
але не бажає всі святкові дні просидіти 
за столом чи біля телевізора, передба-
чена міська культурна програма. Що ж 
можна побачити у Варшаві під час свят 
24–26 грудня? 

Ковзанки
Однією з найбільш захоплюючих зи-

мових розваг завжди було катання на 
ковзанах. Подбали про це і у Варшаві, де 
протягом останніх років узимку діють де-
кілька відкритих ковзанок. Найбільш при-
вабливим є крижаний майданчик, який на 
початку грудня традиційно з’являється в 
самому серці польської столиці – на пло-
щі Ринок Старого міста. Ковзанка, як і в 
минулих роках, матиме форму кільця діа-
метром 14 метрів і розташується навколо 
пам’ятника Варшавській русалці. Мину-
лого року майданчик працював щоденно 
від 10:00 до 21:00, вхід на нього – безко-
штовний. А от за прокат ковзанів, якщо у 
вас немає власних, доведеться заплатити. 
Кататися на Ринку Старого міста Варша-
ви – це велике задоволення, особливо вве-
чері, коли над площею сяятиме різдвяна 
ілюмінація, варшавські кам’яниці будуть 
підсвічені різними кольорами, настрій 
підніматиме відповідна музика, а після 
забави можна напитися гарячого чаю (або 
глінтвейну) та спробувати традиційних 
польських страв. 

Друга за популярністю безкоштовна 
варшавська ковзанка на початку груд-
ня відкриється під столичним Палацом 
культури та науки. А першим цього 
сезону (5 листопада) привітав відвід-
увачів крижаний майданчик при осеред-
ку спорту і рекреації дільниці Тарґувек  
(вул. Łabiszyńskа 20). Візитівкою цієї ков-
занки стала виняткова кольорова крига, 
підсвічена гірляндами LED. Години пра-
ці: 900 – 2100. 

Загалом у Варшаві цього зимового се-
зону буде задіяно 16 крижаних майдан-
чиків – як безкоштовних, так і платних, 
як для досвідчених ковзанярів, так і для 
новачків.

Зимове містечко 
на Національному стадіоні 
Традиційно від листопада до берез-

ня на Національному стадіоні в Варшаві 
в рамках щорічного проекту «Зимовий 
Національний» (Zimowy Narodowy) ді-
ятиме зимове містечко для дітей та до-
рослих. Тут будуть розташовані три 
ковзанки, льодова стежка, льодова гірка 
для з’їжджання на понтонах, арена для 
керлінгу, а ще спеціальна диско-ковзанка 
і, звичайно, ресторани з традиційною 
польською кухнею. «Зимовий Національ-
ний» працюватиме з понеділка по четвер 
з 15:00 до 23:00, по п’ятницях з 15:00 до 
00:45, а по суботах і неділях з 9:00 до 
00:00. У Святвечір 24 грудня зимове міс-
течко буде зачинене.

Гірськолижний спуск 
посеред міста 
Якщо рівновагу на гірських лижах 

ви тримаєте краще, ніж на ковзанах, 
то у Варшаві для вас також знайдеться 
місце для розваги та відпочинку. «Щен-
слівицька гірка» (Górka Szczęśliwicka), 
яка розташована в Щенслівицькому 
парку Варшави, дає можливість усім 
шанувальникам гірськолижних видів 
спорту проїхатися «з вітерцем». Довжи-
на спуску – 227 метрів, а середній кут –  
12 градусів. На місці можна буде взяти 
на прокат лижі або сноуборд. На терито-
рії осередку також діє ресторан. Години 
праці: 10:00–21:00. У середині грудня 
варто перевірити на сайті Щенслівиць-
кої гірки, чи працюватиме комплекс  
25 та 26 грудня. 

Головна ялинка Варшави 
та нова святкова ілюмінація
Традиційно на початку грудня на 

Замковій площі Варшави запалає голо-
вна ялинка польської столиці, а вечірні 
вулиці освітять декілька мільйонів різд-
вяних вогників. Мешканці Варшави вже 
звикли до святкової ілюмінації централь-
них вулиць так званого Королівського 
тракту: pl. Zamkowy – вул. Krakowskie 
Przedmiescie – вул. Nowy Świat – ал. 
Ujazdowskie – вул. Belwederska. Про-

те цього року до традиційної траси, яку 
прикрасять електричні гірлянди, додано 
ще й ал. Jerozolimskie (від площі Zawiszy 
до площі Waszyngtona – в тому числі 
варшавський міст Poniatowskiego, який 
вперше засвітиться тисячами вогнів), 
вул. Marszałkowska, ал. Solidarności (в 
тому числі міст Śląsko-Dąbrowski), вули-
ці: Świętokrzyska, Francuska, Mokotowska, 
Targowa, Ząbkowska та Emilii Plater. Свят-
кові декорації також будуть іншими, 
адже цього року різдвяним освітленням 
столиці займатиметься інша фірма, ніж 
протягом останніх 3 років. 

Кінотеатри
Шанувальники кіно напевно не бу-

дуть нудьгувати в Різдвяні свята, адже 
більшість польських кінотеатрів тради-
ційно працюватиме в усі святкові дні. 
За тиждень перед Різдвом у польському 
прокаті з’явиться стрічка «Бунтар Один. 
Зоряні війни. Історія», на яку протягом 
року чекали шанувальники саги «Зоряні 
війни». А в перший день різдвяних свят 
у кінотеатрах Польщі вийде ще один 
фільм з категорії наукової фантастики 
«Пасажири» з нагородженою «Оскаром» 
Дженніфер Лоуренс у головній ролі.  
Як і щороку, польські кінотеатри під 
час Різдва подбають також про наймен- 
ших – для них відбуватимуться спеці-
альні дитячі сеанси. 

Гастрономія
Більшість ресторанів і кав’ярень Вар-

шави працюватимуть 24 грудня до 16.00, 
а 25 грудня будуть зачинені. Проте в 
другий день свят свої двері відчинять, 
зокрема, такі відомі місця як «У Швей-
ка» (pl. Konstytucji 1), «Північ – Південь» 
(Bagatela 10), «Полька» (Świętojańska 
2), «Фалафель Бейрут» (Senatorska 40), 
«Cud Miód» (Emilii Plater 28). Продукто-
ві магазини у Святвечір працюватимуть 
до 15:00 чи 16:00, натомість у перший 
день Різдва більшість із них будуть за-
чинені, окрім мережі «Żabka» та, мож-
ливо, «Freshmarket». Оголошення про 
святковий графік праці всі магазини та 
торговельні центри вивішують заздале-
гідь. Купити щось із основних продук-
тів можна буде також на автозаправних 
станціях. 

Безкоштовне паркування
І приємна новина для власників авто-

мобілів. Протягом святкових днів, від  
24 по 26 грудня, водії зможуть безкоштов-
но припаркуватися в усіх зонах платних 
стоянок Варшави. 

Радісних зимових свят! ■

Як не нудьгувати у Варшаві 
на католицькі різдвяні свята
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юрій ГЕраСИмЧуКВ
Україні жартують: по-

чався святковий місяць Ромодан 
– від Романа (1 грудня) до Йордана 
(Водохреща 19 січня). У Польщі цей 
місяць триває від Анджейок (св. Ан-
дрія – 30 листопада) до свята Трьох 
царів (6 січня). Особливістю цього 
святкового періоду є те, що гості мо-
жуть з’явитися на порозі в будь-який 
момент, тому варто тримати в холо-
дильнику стратегічний запас швид-
ких закусок. А виходячи з того, що 
відразу після Анджейок починається 
різдвяний піст, ми з вами візьмемося 
за приготування рибних страв. Го-
туватимемо так, як моя мама вдома 
робила, але з риби, доступної в будь-
якому польському супермаркеті. 

Оселедці (скумбрія) 
пряного засолювання
Беремо 700–800 г риби (свіже або 

розморожене філе, тушки, почищені 
й випотрошені). У видовжену посуду 
(ідеально підходять пластикові пря-
мокутні контейнери з кришкою або 

▲ Фото: pixabay.com

рибні страви на різдвяний піст
скляні жаротривкі гусятниці) вкладає-
мо розкритий подвійний поліетилено-
вий пакет. Натираємо рибу сумішшю  
спецій (1 ч. л. меленого коріандру, 
4 лаврові листки, дрібку меленого 
мускатного горіха (краще потерти 
свіжий), 10 шт. чорного перцю го-
рошком, 1 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі,  
5–6 шт. гвоздики, 1 ч. л. меленої кори-
ці, 1 ч. л. сухої м’яти, 5–6 зерен дух-
мяного горошку, 0,5 ч. л. гострого чер-
воного перцю) та вкладаємо в пакет.  
1,5 ст. л. солі розчиняємо в 1 л охо-
лодженої кип’яченої води. Заливаємо 
рибу розсолом, зав’язуємо пакети, на-
криваємо та залишаємо в холодильни-
ку на 3 дні. А далі порізати, додати ци-
бульки, олійки – все це ви вже знаєте. 

Швидка маринована тріска
Філе тріски зі шкірою почистити 

від луски, вимити, обсушити, гус-
то натерти крупною сіллю з перцем 
та залишити на 2 години. Промити 
рибу й залити холодною водою на  
1 год. Злити воду і легенько витис-
нути воду з риби. Порізати рибу 
на шматки завтовшки 3 см. На дно 
скляної банки покласти порізану пів-

кільцями цибулю (шаром 1,5–2 см), 
кілька зерен чорного перцю й лавро-
вий листок, потім шар риби (не дуже 
щільно) і далі повторювати до запо-
внення банки. Залити все 6%-м оцтом 
на 30 хвилин, після чого оцет злити, 
а банки наповнити олією (щоб все по-
крила) та відставити в холодильник 
на 4–6 годин. 

Малосольний лосось (можна 
так само робити філе форелі) в пере-
рахунку на 1 кг риби.

2 філе лосося зі шкірою вимити 
та обсушити. 1 ст. л. крупної солі 
змішати з великим пучком свіжого 
дуже дрібно посіченого кропу (або 5 
маленьких), додати 1 ст. л. цукру та 
вимішати. Розложити харчову плівку, 
кожний шматок риби зі сторони м’яса 
полити 1 ст. л. горілки та промасу-
вати, потім густо намастити з цієї 
ж сторони приготованою сумішшю. 
Змащеними сторонами скласти філе 
одне до одного, щільно загорнути в 
плівку, покласти згори гніт і залиши-
ти на добу при кімнатній температу-
рі. Потім відставити в холодильник 
на 2 доби. Вийняти з холодильника, 
струсити маринад, порізати тонкими 
пластівцями й подавати з половин-
кою лимону. ■
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Т е а Т р
► «Український Декамерон» знову у 
Варшавському Польському театрі. 
26 грудня – 1700, 27 грудня – 1900. 
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w War-
szawie, вул. Karasia 2.
Вистава за режисурою Владислава Тро-
їцького. Це «іронія Боккаччо, але з укра-
їнським підтекстом», де головні події роз-
гортаються в українському селі.
Вартість квитків – від 20 до 60 злотих. 
Більше інформації – на сайті театру.

р о з в а г и
► Святковий ярмарок у Палаці науки 
та культури. 10 грудня – 1100–1900.
Варшава, Kinoteka PKiN, Plac Defilad 1.
Святковий щорічний ярмарок, скерова-
ний до всіх осіб, які шукають особливих 
і оригінальних подарунків для своїх най-
ближчих. На ярмарку будуть виставлені 
польські марки з речами, які на щодень 
купити в магазинах неможливо.  В асор-
тименті – речі для дому від польських ди-
зайнерів, солодощі, меди від польських 
виробників, біжутерія, іграшки для ді-
тей, книжки та багато іншого.

Вхід вільний.
Якщо бажаєте виставити на продаж свою 
продукцію, зголошуйтесь на e-mail: 
marketswieta@gmail.com.

► ярмарок іграшок і дизайну для ді-
тей. 11 грудня, 1000–1800.
Варшава, Dom Towarowy Bracia Jabłkow-
scy, вул. Bracka 25.
На ярмарку можна буде знайти безліч 
ексклюзивних подарунків як для наймен-
ших, так і для старших дітей. Очікується 
понад 100 стендів із найрізноманітніши-
ми цікавинками.
Вхід вільний.
E-mail для бажаючих зголосити свою 
продукцію: targizabawki@gmail.com.

► Сезон зимових розваг на Народовому 
стадіоні у Варшаві. Al. Poniatowskiego 1.
Зимовий сезон на стадіоні триватиме  
аж до 3 березня! Вже зараз на відві-
дувачів чекає безліч розваг: три ковзан-
ки, льодова гірка заввишки 11 метрів, 
майданчик для гри в керлінг. Новинкою  
цьогорічного сезону є катання на льоду 
на маленьких кольорових машинах. 
На вихідних завжди діє розважаль-
на програма для діток. Для дорослих 
також регулярно відбуваються різно- 

манітні цікаві шоу та 
концерти. 

К о н Ц е р Т и 
► «Океан Ельзи» у Вар-
шаві. 17 грудня, 1900.
Hala Koło, вул. Obozowa 
60.
Добре відомі не лише в 
Україні, але й у цілому 
світі «Океани» вкотре 
повертаються до столиці 
Польщі в рамках свого 
світового туру. Він відбу-
вається в підтримку но-
вого альбому гурту «Без 
меж» і розрахований на 2 
роки. Квитки – від 110 до 
229 злотих.

► Концерт легендар-
ного польського гурту 
«Lady Pank» у Варшаві. 
16 грудня, 2000. 
Варшава, Klub Stodoła, 
вул. Batorego 10.
Польський рок-гурт «La-
dy Pank» святкує свої  
35 років.
Квитки – від 57 злотих.
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