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У Росії почався Чемпіонат світу з футболу, куди з’їхалися представники багатьох країн світу. 
І медіа активно висвітлюють цю тему. А тим часом у в’язницях путінської Росії знаходяться 
російські громадські діячі, громадяни України, серед яких український режисер Олег Сенцов, 
який оголосив безстрокове голодування. У багатьох країнах світу пройшли демонстрації на 
його підтримку, зокрема і в Польщі, про що ми пишемо в цьому номері. На сьогодні не видно 
зрушень у справі звільнення О. Сенцова, але не втрачаймо надії.

Останніми місяцями в Польщі оприлюднено результати кількох досліджень про ставлення 
поляків до інших національностей. Детальніше про це читайте в статті Олени Бабакової. 

У травні віце-спікер Сейму Республіки Польща, представник «Кукіз’15» Станіслав Тишка в ефірі телеканалу TVN24 заявив, 
що начебто через працевлаштування менш кваліфікованих медичних працівників з України в польських лікарнях помирає 
більше людей. Таке висловлювання викликало протести як з боку Посольства України та української спільноти, так і польських 
експертів. Про це – в матеріалі Оксани Кузьменко. 

За вікном уже спекотне літо, тож заохочуємо подорожувати Польщею, зокрема  відвідати українські культурні заходи, які 
відбуватимуться в різних куточках країни. Не проґавте фестиваль «Із сільського подвір’я» у Черемсі та «Лемківську ватру» 
у Ждині. Бажаємо цього працьовитого літа знайти час на відпочинок.

І запрошуємо читати хорошу пресу – наш журнал або портал www.naszwybir.pl!

Я також хочу подякувати всім небайдужим за підтримку! Завдяки вам ми можемо видавати цю газету та вести пор-
тал. Нагадую, що тираж газети – 3000 примірників і висилаємо ми її у понад 71 місце по всій Польщі. Наш портал 
naszwybir.pl має близько 40 тис. унікальних користувачів та 400 тис. відвідин на місяць. За 2017 рік відбулося 3,5 млн 
відвідин сторінки та було 424 629 унікальних користувачів. Порівняно з 2016 роком кількість відвідин збільшилася на
2 млн, а кількість користувачів – на 117 тис. 

Як можна допомогти?
Стати рекламодавцем чи меценатом! Пропонуємо вам можливість рекламувати ваші послуги як у газеті, так і на порталі 

www.naszwybir.pl. 
Скоро на порталі діятиме нова вдосконалена платформа оголошень. Уже зараз там можна знайти цікаві пропозиції праці 

та розмістити свою об'яву. Там можна буде розмістити платні оголошення. За детальною інформацією просимо звертатися до 
редакції: redakcja@naszwybir.pl.

Ви також можете підтримати видання газети, переказуючи благодійний внесок на банківський рахунок Фонду
«Наш вибір»: 

Fundacja Nasz Wybór 
Numer konta: PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Назва переказу: «Gazeta Nasz Wybir»
Запрошуємо до співпраці й підтримки нашої спільної справи!

В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Мирослава керик
головний редактор
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• Вернісаж виставки фотографій 
Параски Плитки-Горицвіт. 
22 червня о 18:00. 

• Авторський вечір
Олега Шинкаренка.
26 червня о 18:00.

• Показ документального фільму 
«Процес. Російська держава 
проти Олега Сенцова».
27 червня о 18:30.

• Презентація «Антології україн-
ських письменників Донбасу».
3 липня о 18:00.

• Презентація книжки «Tożsamość 
ukraińska wobec przemian XVII-XXI 
wieku».
3 липня о 18:00.

ЦИКЛІЧНІ ПОДІЇ
• Консультаційний пункт для 
мігрантів.
Понеділок, середа, п’ятниця, субота: 
10:00–15:00,
вівторок, четвер: 10:00–20:00.
Тел.: +48 22 258 40 18,
+48 727 80 57 64.

• Консультаційний пункт для підпри-
ємців.
Український дім пропонує підприємцям 
допомогу в процедурі легалізації праці 
та перебування працівників-іноземців; 
інформаційний пакет про відкриття 
бізнесу в Польщі.
Детальніша інформація:
biuro@ukrainskidom.pl, +48 22 408 00 46.

• Клуб українських жінок.
В Українському домі збирається Клуб 
українських жінок (KUK). У рамках клубу 
відбуваються майс тер-класи, інформацій-
ні зустрічі, тренінги тощо.
Запрошуємо стежити за найближчими 
подіями клубу на Фейсбуці –
www.facebook.com/KlubUkrainok.

Додаткова інформація –
klubukrainok@gmail.com .

• Дитячий клуб «Рукавичка».
У програмі українською мовою: інте-
граційні ігри, ознайомлення з казками, 
піснями, віршами,
творча діяльність, пізнавальні заняття,
майстер-класи та експерименти.
Група 2–6 років: субота, 11:00–14:00. 
Вартість 1 години занять – 10 злотих.
Запис за адресою: ukr.klubik@gmail.com,
тел.: +48 727 88 70 31.
«Рукавичка» на Фейсбуці: 
www.facebook.com/rukawyczka.

• Мовна школа в Українському домі
у Варшаві. 
Інтенсивні курси польської мови різних 
рівнів.
Тривалість – 3 місяці.
Кількість лекційних годин – 48
(1 година – 45 хв.). 
Ціна: 600 злотих.

Інтенсивні курси української мови
різних рівнів.
Тривалість – від 1 до 3 місяців.

Кількість лекційних годин – 48
(1 година – 45 хв.). 
Ціна: 600 злотих.

Запис:
biuro@ukrainskidom.pl,
+48 22 258 40 18,
+48 727 80 57 64.

• Заняття з йоги. 
Участь безкоштовна. 
Понеділок о 18:30. 
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
biuro@ukrainskidom.pl
www.ukrainskidom.pl

Стежте за подробицями на сторінці
Українського дому на Фейсбуці:
www.facebook.com/UkrainskiDom.
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У березні ЗМІ облетіла невтішна нови-
на – ставлення поляків до українців 

є найгіршим протягом останніх 10 років. 
Опитування варшавського Центру дослід-
ження громадської думки (CBOS) пока-
зало, що в 2017 році ставлення поляків 
абсолютно до всіх народів – як сусідів, так 
і, наприклад, британців, в’єтнамців чи ара-
бів – погіршилося. І хоч чехи, італійці та 
американці досі тішаться понад 40%-ною 
симпатією і лише 14%-ною антипатією,
ці дані все одно є тривожною тенденцією.

Найбільше впав «рейтинг» західних 
і східних сусідів, німців та українців. Якщо 

позитивне ставлення до перших задекла-
рували 30% опитаних, то до других – тіль-
ки 24. У випадку українців – це суттєве па-
діння порівняно з попереднім роком – тоді 
про позитивне ставлення до них говорили 
36% поляків, водночас кількість відповідей 
про негативну позицію зросла з 32 до 40%.

Варто наголосити, що процес «розчару-
вання в сусіді» не є одностороннім – став-
лення українців до Польщі теж останнім 
часом погіршилося і наближається до часів 
перед Революцією Гідності. Так, якщо від 
вересня 2015 до лютого 2016 року до Поль-
щі, за даними опитувань групи «Рейтинг», 

позитивно ставилися 58% українців, то 
вже у червні–серпні 2016-го підтримка 
впала до 53–54%. Потім знову зростання до 
58%, натомість від вересня 2017 року бачи-
мо виразний спад: 56%, потім 50% у грудні 
2017-го, останні дані з березня 2018 року 
показують лише 48% з позитивним став-
ленням. При цьому негативні настрої за ті 
самі півроку почали декларувати вже не 4, 
а 8% опитаних. Навіть із такими цифрами 
Польща досі залишається лідером симпа-
тій українців, проте ігнорувати певне роз-
чарування Варшавою теж не можна.

(Продовження на стор. 6)

тема номерaтема номерa

ЧОМУ ПОЛЯКИ ТА УКРАЇНЦІ 
ПОЧАЛИ ГІРШЕ СТАВИТИСЯ 
ОДИН ДО ОДНОГО?

Сьогодні історія, а не міграція негативно впливає на польсько-українські 
відносини. Ставлення до українців на ринку праці є більш приязним, ніж до 
українців взагалі. Ситуацію могла б змінити грамотна інтеграційна політика 
Польщі та промоційна політика України.

 Олена БАБАКОВА
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тема номерa

такт з приїжджими – показали більшу 
толерантність до українських сусідів, ніж 
суспільство загалом.

Залишається історія, а точніше істо-
рична політика, котра якраз впливає і на 
перцепцію поляків в Україні, і українців 
у Польщі. У випадку українців бачимо 
максимальну симпатію до Польщі в пер-
ші місяці роботи уряду «Права і справед-
ливості». Право-консервативна партія 
і аналітиками, і пересічними громадянами 
сприймалася як натуральний український 
союзник, а послідовна антикремлівська 
позиція Ярослава Качинського видавалася 
запорукою стратегічного партнерства.

Однак вже влітку 2016 року «ПіС» про-
тягнув у Сеймі резолюцію про визнання 
Волині геноцидом, потім були резонансні 
заяви урядовців про Бандеру і шлях Укра-
їни до Європи; атмосферу двосторонніх 
відносин остаточно отруїло руйнування 
пам’ятника у Грушовицях та ухвалення но-
вого закону «Про ІНП». З адвоката Укра-
їни у Європі Варшава перетворилася на 
візаві, який весь час має претензії. І хоча 
варто це підкреслити, частина польських 
зауважень до української історичної полі-
тики є слушною, спосіб їхньої комунікації 
видається важким до акцептації.

Українська сторона у свою чергу не пе-
реглянула резонансний закон «Про борців 
за незалежність», побільшало вулиць Бан-
дери та Шухевича, оголошено мораторій 
на проведення польських ексгумаційних 
праць на Волині. Ці конфліктні момен-
ти активно використовують ультраправі 
по обидві сторони кордону, але оскільки 
в Польщі ширшою є аудиторія, податли-
ва на так звану «кресову» риторику, то 
і рейтинг симпатії до українців страждає 
більше. Як підтверджує дослідження мови 
ненависті в Інтернеті, проведене на замов-

лення Об’єднання українців у Польщі, 48% 
негативних емоцій щодо українців пов’я-
зані саме зі складним спільним минулим.

На жаль, хейт не обмежується Інтерне-
том. Польська поліція нотує все більше 
випадків нападів на іноземців, зокрема 
українців, спричинених саме ненавистю на 
національному ґрунті. Якщо кілька років 
тому такі інциденти траплялися переваж-
но в прикордонних містах, то тепер геогра-
фія злочинів охопила і Варшаву, і Західну 
Польщу. Концепція ЗМІ є такою, що саме 
подібні прикрі випадки, поряд з історіями 
про контрабандистів або рабські умови 
праці, в першу чергу потрапляють на пер-
ші шпальти. Що висуває на перше місце 
саме патологію в польсько-українських 
відносинах, а не нормальні практики. Це 
знову загострює питання взаємної симпа-
тії та довіри.

Ситуації зарадила б нова польська ін-
теграційна політика, яка б не тільки допо-
магала українцям адаптуватися в Польщі, 
але й підготувала б місцевих мешканців 
до того, що їхні нові сусіди тут житимуть 
не рік-два, а можливо, все життя. Цього 
поки що не роблять, в оголошених пріо-
ритетах міграційної політики акцент зно-
ву зроблений на лібералізації ринку праці 
та заохоченні до довгострокової міграції, 
увага ж до інтеграційних практик зведена 
до мінімуму. У нагоді стала б також актив-
на промоційна політика України. Полякам 
необхідно дізнатися про сучасну Україну, її 
можливості, відомих людей. Це натураль-
но змістило б акцент з історії. Все більше 
мешканців Польщі завдяки лоукостам від-
відують Київ та Львів.  Таку практику тре-
ба популяризувати й рекламувати Україну 
як туристичний напрямок. Інтенсифікація 
міжлюдських контактів потрібна не тільки 
мігрантам, але й українцям в Україні.

Стосунки Польщі й України останніми 
роками визначають два тренди: міграція 
та історія. Було б логічно, якби ставлення 
поляків до українців конструювалося по-
дібно до ставлення британців до європей-
ських іммігрантів – як до представників 
споріднених культур, яких потребує міс-
цева економіка. Починаючи з 2009 року мі-
грація, за даними Міграційної обсерваторії 
Оксфордського університету, в рейтингу 
найбільш важливих справ Британії впев-
нено вийшла на друге місце, поступаючись 
тільки економіці. Дослідження Всесвіт-
ньої організації з міграції у 2012–2013 ро-
ках показували, що майже 3/4 британців 
виступали за зниження рівня імміграції. 
Врешті-решт, саме спекуляції на темі мі-
грантів та їхньої ролі на ринку праці стали 
причиною перемоги прибічників Брексіту 
у 2016-му.

Проте у випадку Польщі наразі спо-
стерігаємо іншу картину. 42% польських 
працівників, як подає «Барометр трудової 
міграції» у І півріччі 2018 року, позитив-
но ставляться до українців, що працюють 
у Польщі, а ще 44% декларують нейтральну 
позицію. Поляки не піддалися страху, що 
українці можуть забрати їхнє місце пра-
ці – такі погляди поділяє тільки 11% пра-
цюючих. Лише третина – 38%  – вважає, 
що імміграція з України впливає на зрос-
тання винагород у польських фірмах.

У цьому сенсі українська імміграція 
в Польщі підпадає під загальноєвропей-
ську закономірність: до іммігрантів най-
більш критично налаштовані ті люди, хто 
з ними не стикається, проте дізнається 
з пропаганди правих радикалів. Натомість 
інтенсифікація міжлюдських контактів 
веде до зростання симпатії. Польські пра-
цівники – а саме на ринку праці сьогодні 
відбувається найбільш інтенсивний кон-
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5 травня В окупованому Криму українця 
Ігоря Мовенка засудили до двох років 
ув'язнення.
7 травня Опитування: Юлія Тимошенко 
та «Батьківщина» лідирують
у передвиборчих рейтингах.
9 травня Телеканал «Інтер» показав скан-
дальний концерт, ведучі якого заявили 
зі сцени, що вулиці в Україні називають 
«іменами фашистських злочинців».
9 травня Донецький «Шахтар» вдванад-
цяте виграв футбольний Кубок України, 
обігравши в фіналі київське «Динамо» 
з рахунком 2:0.
10 травня ЗМІ: оточення Петра Поро-
шенка через посередника платило сорат-
никам Юлії Тимошенко за голосування 
у Верховній Раді.
10 травня Україна отримала власний 
рекламний бренд «Ukraine Now».
12 травня Український співак Melovin 
у фіналі «Євробачення – 2018» посів 17-те 
місце.
13 травня Донецький «Шахтар» води-
надцяте став футбольним чемпіоном 
України.
15 травня У Києві за підозрою в держав-
ній зраді затримано керівника інформ-
агентства «РИА Новости Украина»
Кирила Вишинського. 
15 травня В окупованому Криму від-
крили автомобільну частину так званого 
«Кримського мосту».
15 травня Павло Клімкін закликав укра-
їнців не їхати в Росію на Чемпіонат світу 
з футболу. 
16 травня Держстат: у першому кварталі 
2018 року експорт українських товарів до 
Польщі зріс на 31,7% і майже наздогнав 
показник експорту до Росії.
16 травня Уряд: прямі збитки України 
від будівництва так званого «Кримського 
мосту»  – 500 млн гривень на рік.
17 травня Нацгвардія отримала амери-
канські протитанкові гранатомети RSRL-1. 
18 травня Опитування:7% українців гото-
ві виїхати з України з метою тривалого 
перебування, понад третина з них – до 
Польщі.
18 травня В окупованому Сімферополі 
затримали близько 20 учасників акції до 
Дня пам'яті жертв геноциду кримськота-
тарського народу.
19 травня Україна відкликала своїх пред-
ставників з усіх статутних органів СНД.
24 травня Відкрито новий двоколійний 
Бескидський тунель, а 25 травня ним 
рушив перший потяг.
26 травня Київ прийняв фінал Ліги чем-
піонів 2018.
29 травня Українські спецслужби інсце-
нували вбивство російського журналіста 
Аркадія Бабченка.

травень 2018

8 травня в Україні вже вчетверте від-
значили День пам’яті та примирення, 

а 9 травня – День перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні. Останнє свято в Ки-
єві було вкотре затьмарене неприємними 
інцидентами. Цього дня загальнонаціональ-
ний телеканал «Інтер» показав святковий 
концерт «Перемога. Одна на всіх». Ведучий 
дійства Андрій Доманський зі сцени заявив: 
«І сьогодні ми не можемо дозволити, аби ву-
лиці наших міст називали іменами фашист-
ських злочинців, а їхні портрети безкарно 
носили під час факельної ходи у нашій сто-
лиці». Національна рада з питань телебачен-
ня і радіомовлення назвала дії телеканалу 
«спробою чергової атаки в інформаційній 
війні» та такими, що «спрямовані на роз-
кол суспільства». Більш становчо відреа-
гували громадсько-політичні організації 
«Вільні люди» та «Нацкорпус», які провели 
пікети під будівлею «Інтера» та резиденцією 
співвласника каналу – депутата проросій-
ського «Опозиційного блоку» Сергія Льо-
вочкіна. За інформацію телеканалу, скан-
дальний концерт в Україні подивилося понад
7 мільйонів глядачів. 

День перемоги
«по-інтерівськи»

29 травня 2018 року українські ЗМІ 
повідомили, що російського жур-

наліста Аркадія Бабченка було застрелено 
у власному будинку в Києві. 30 травня на 
прес-конференції СБУ було повідомлено 
про проведення операції із запобігання за-
маху на його життя. Сам Аркадій Бабченко 
також з’явився на брифінг. Повідомили, що 
операція тривала два місяці, сам журналіст 
більше місяця співпрацював із СБУ, про що 
знало лише дуже обмежене коло його най-
ближчих родичів.

Під час брифінгу глава СБУ Василь Гри-
цак повідомив: «За отриманими СБУ да-
ними, вбивство російського журналіста 
Аркадія Бабченка замовили саме російські 
спецслужби. Принаймні, такі дані є на сьо-
годні в СБУ». Було оголошено, що СБУ вже 
затримала громадянина України «Г», який 
був завербований російськими спецслуж-
бами для вчинення терактів та вбивства 
30 осіб. За вбивство Бабченка організатори 
запропонували кілеру, колишньому учас-
нику АТО, 30 тисяч доларів США.

«Вбивство» Бабченка

Максимальну кількість балів (12) відда-
ли телеглядачі Польщі українському 

співакові Mélovin під час фіналу 63-го кон-
курсу «Євробачення», який відбувся в Ліса-
боні 12 травня. Окрім Польщі, максималь-
ну кількість балів українець отримав також 
від глядачів Білорусі та Чехії. Це дозволило 
Mélovin посісти 7-ме місце серед глядацької 
аудиторії (179 балів).  На жаль, професій-
не журі композиції українського співака 
«Under � e Ladder» не оцінило та помістило 
його на останнє місце (11 балів). У підсумку 
двох голосувань Україна в фіналі пісенного 
конкурсу «Євробачення – 2018» посіла 17-ту
сходинку. 

Телеглядачі
Польщі
проголосували
за українського співака
на Євробаченні

15 травня президент Росії Владімір Пу-
тін урочисто відкрив автодорожню 

частину так званого «Кримського мосту», 
який з’єднав РФ із окупованим півостро-
вом. «Мостом в нікуди» назвав цей про-
ект глава українського МЗС. «Це міст між 
окупованим Кримом, де люди залякані та 
зникають, і Росією, де можуть за один день 
заарештувати 1600 людей за мирний про-
тест», – заявив Павло Клімкін. Будівництво 
та відкриття мосту розкритикували західні 
країни й організації. «Російська Федерація 
побудувала міст на Кримський півострів 
без згоди України. Це ще одне порушення 
суверенітету та територіальної цілісності 
України з боку Росії», – читаємо в офіційній 
заяві ЄС. А Державний департамент США 
нагадав також, що міст «перешкоджає суд-
ноплавству, обмежуючи розміри кораблів, 
які можуть пройти через Керченську про-
току – єдиний шлях до територіальних вод 
України в Азовському морі». У свою чер-
гу Міністерство інфраструктури оцінило 
збитки України від будівництва так званого 
«Кримського мосту» в 500 мільйонів гри-
вень на рік та заявило, що виставить Москві 
відповідний рахунок.

«Кримський міст» в нікуди

Підготував Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталів «Українська правда», «Укрінформ»,
газети «Дзеркало тижня» та ТСН.
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Посольство України в Республіці Польща опублікувало звернення, у якому висловлює 
стурбованість у зв’язку зі спекулятивними висловлюваннями про медичних праців-
ників з України, які дозволив собі віце-спікер Сейму Республіки Польща, представник 
«Кукіз’15» Станіслав Тишка в ефірі телеканалу TVN24.

Й деться про ситуацію, коли 27 трав-
ня в ефірі телеканалу депутат 
Тишка висловив тезу, що через 

працевлаштування начебто менш квалі-
фікованих медичних працівників з Украї-
ни в польських лікарнях помирає більше 
людей.

Ситуація обурила не лише українські 
середовища та дипломатів. На шпальтах 
видання «OKO.press» з’являється матері-
ал, у якому авторка доводить, чому такі 
висловлювання є неприпустимими.

У 2022 році на пенсію підуть 40 тисяч 
польських медсестер. Якщо представники 
цієї професії не будуть приїжджати з за-
кордону – в реальності з України, –  не-
вдовзі в Польщі не буде кому займатися 
пацієнтами. Про це йдеться в тексті «Укра-
їнські медсестри стануть у нагоді».

Сьогодні в Польщі працюють близько 
90 українських медсестер, а депутат Тиш-
ка говорить, що через них «умирають» 
люди. Він повинен перепросити за поши-
рення шовіністичних стереотипів, вважає 
автор статті Моніка Проньчук.

Вона переконана: Польщі необхідна 
стратегія захисту медичних працівників зі 
Сходу, аби вони могли приїжджати та пра-
цювати тут, а не образи, розмови про від-
сутність у них кваліфікації і залякування 
ними поляків, поширення ксенофобських 
стереотипів.

Депутат С. Тишка з партії «Кукіз’15» жод-
ним чином не аргументував своїх заяв 
щодо медсестер чи лікарів з України. 
Якщо навіть він і знає про такий випадок, 
то мусив скласти заяву до прокуратури. 
В іншому разі – це наклеп.

«Такі висловлювання щодо громадян 
інших країн неприпустимі», – говорить 
в інтерв’ю «OKO.press» Томаш Скура, ди-
ректор Мазовецької спеціалізованої клі-
ніки в Радомі.

«Я у своїй лікарні не працевлаштову-
вав жодної медсестри з України, але тут 
працюють українські лікарі, які є надзви-
чайними спеціалістами. Їхні кваліфікації 
в жодному випадку не гірші, ніж у поляків. 
Як я розумію, депутат Тишка припускає, 

що медсестри з України, які працюють 
у своїй державі, є загрозою для своїх спів-
громадян? Це курйозний аргумент. Уявіть, 
що хтось би дозволив собі подібні вислов-
лювання щодо поляків, які працюють на 
Заході як лікарі, медсестри чи санітари».

Професія медсестри в Польщі зникне?
За даними Головної ради медсестер 

і акушерок, наданими порталом forsal.pl, 
на початку 2018 року в Польщі працюва-
ло 124 медсестри з-за меж ЄС, зокрема 90 
медсестер з України. Така незначна кіль-
кість пов’язана передусім із тим, що про-
цедура нострифікації диплома вимагає 
багато часу й коштів.

Поляки мають щораз менше медсестер: 
згідно з OECD, на 1000 поляків припадає 
5,2 медсестри, а це чи не найменша кіль-
кість у ЄС. Середній вік працівників цієї 
професії становить 51 рік. За розрахун-
ками Профспілок медсестер та акушерок, 
протягом найближчих чотирьох років на 
пенсію вийдуть 40 тисяч медсестер.

Нострифікація дипломів
У березні міністр здоров’я Лукаш Шу-

мовський подав до міністра науки Ярос-
лава Говіна звернення щодо спрощення 
процесу нострифікації дипломів лікарів 
із країн, які не є членами ЄС. Міністр Говін 
задекларував, що ідею підтримує і його 
міністерство «у прискореному процесі 
підготує відповідні зміни».

На запитання «OKO.press» про деталі 
цієї новелізації у квітні 2018 року було от-
римано відповідь, що «у міністерстві три-
ває інтенсивна робота над змінами. Про-
тягом двох найближчих місяців вступний 
проект буде представлено».

Загалом багато українських медсестер 
і лікарів уже працюють у Польщі, але най-
частіше їх працевлаштовують родини чи 
приватні особи як опікунів для старших 
осіб.

Аби отримати право працевлаштувати-
ся за професію, треба нострифікувати ди-
плом про вищу освіту, а багато медсестер 
з України таких дипломів не мають, освіту 

здобули в медучилищах. Отримання не-
обхідних документів є процедурою трива-
лою і дорогою.

Водночас заробітна платня медсестер 
у Польщі невисока. Представникам цієї 
професії з України простіше виїхати до 
Чехії чи Німеччини, де оплата праці вища, 
а процедура нострифікації простіша. 
Чеський уряд, наприклад, навіть про-
вів спеціальну кампанію, щоб заохотити 
українських лікарів та медсестер працю-
вати у їхній державі.

Подібною є ситуація лікарів з України. 
Право працювати за професією в Польщі 
мають лікарі, які отримали дипломи у кра-
їнах ЄС. Лікарі не з ЄС повинні пройти 
процедуру нострифікації та здати іспит 
з польської мови і лікарський іспит. А по-
тім протягом 13 місяців стажуватися в лі-
карні, зазвичай на волонтерських засадах.

Як оцінює портал rynekzdrowia.pl, увесь 
цей процес триває від шести місяців до 
двох років, а загальна сума витрат – разом 
із проживанням, харчуванням та пере-
кладом документів – сягає навіть 10 тисяч 
злотих. Мало хто собі може це дозволити. 
Більше того, якщо комусь і вдається про-
йти цю процедуру, він отримує право пра-
цювати, але в конкретній установі, якої 
стосується виданий воєводою дозвіл.

У Польщі освіту медсестер здобувають 
частіше, ніж у Великобританії або Чехії. На 
100 тисяч мешканців Польщі – 32,1, тоді як 
у Великобританії –27, а в Чехії – 15,8.

Але в обох країнах за професією працю-
ють більше медсестер. Причина проста – 
велика частина польських медсестер, як 
і лікарів, виїжджають працювати за кор-
дон. За даними міністерства здоров’я, від 
моменту входження до складу ЄС до 2014 
року було видано понад 18 тисяч посвідок 
про визнання професійної кваліфікації, 
що дозволяють працювати за кордоном.

Згідно з загальнопольським досліджен-
ням «Barometr zawodów», виконаним
на прохання міністерства праці, у 2018 
році відчуватиметься дефіцит працівни-
ків у сфері медичного обслуговування.
Зокрема, медсестер і акушерок.

Українські медсестри
в Польщі: загроза чи порятунок для польської

системи медичного обслуговування?

За матеріалами польської 
преси підготувала
Оксана КУЗЬМЕНКО
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кілька десятків осіб із плакатами та жов-
то-блакитними прапорцями.

«Ми намагаємося поінформувати жите-
лів Ґданська, Помор'я, Польщі, світу про те, 
що відбувається в Росії, хочемо звернути 
увагу на ці безпрецедентні випадки пору-
шення прав людини, хочемо не допусти-
ти, аби світ забув про те, що відбувається 
в Криму», – говорить Марта Коваль із Ґдан-
ського осередку ОУП. Додає: «Мовчання 
у справі політичних в’язнів було б злочи-
ном».

Нагадаємо, українських режисера Олега 
Сенцова та активіста Олександра Кольчен-
ка затримали в Криму 10 травня 2014 року. 
Їх звинуватили в підготовці терактів, засу-
дивши Кольченка до 10, а Сенцова – до 20 
років позбавлення волі. 

Із заявами звільнити незаконно ув'язне-
ного режисера виступали представники 
науки та культури з усього світу. Серед них –
кінорежисери Кшиштоф Зануссі, Агнєшка 
Голланд, Анджей Вайда, Вім Вендерс, Пе-
дро Альмадовар, Акі Каурісмякі, Андрій 
Звягінцев, співачка Патті Сміт, філософ 
Славой Жижек, актори Джонні Депп,  Ме-
ріел Стріп, Даніель Ольбрихський, пись-
менники Світлана Алексієвич, Салман 
Рушді, Герта Мюллер, Ієн Мак'юен, Джон 
Максвелл Кутзее та багато інших.

Б лизько 30 країн. Понад 80 міст. Ак-
ція проходить на підтримку бран-
ця режиму Путіна, відомого укра-

їнського кінорежисера Олега Сенцова, 
який 14 травня цього року оголосив 
безстрокове голодування із вимогою 
звільнити всіх українських політв’язнів. 
Громадські активісти під час акцій у всьо-
му світі поіменно називають ув'язнених, 
яких незаконно утримують за ґратами 
в Росії та окупованому Криму. Серед них –
митці, журналісти, правозахисники, сту-
денти. Дати проведення протестів обрано 
з урахуванням початку чемпіонату світу 
з футболу, який стартує в Росії 14 червня. 

У Кракові мітинг відбувся на централь-
ній площі міста – Головному ринку. Пла-
кати, червоні картки, символічні бранці 
та преса зі зв’язаними руками викликають 
зацікавлення в туристів. Учасники акції по-
яснюють усім охочим, що відбувається.

«Більшість українських політичних 
в’язнів знаходяться за ґратами тільки че-
рез те, що насмілилися висловити свою 
проукраїнську позицію. Насмілилися на 
окупованій території сказати те, що ми –
українці – говоримо за сніданком, під час 
розмов із друзями і пишемо в соцмережах: 
«Крим – український», «На Сході – війна». 
Ми сподіваємося, що перформанс, пока-

У польських містах проходять мітинги на підтримку 
українського режисера
«Показати “червону картку” режиму Путіна» – під таким гаслом у всьому світі прохо-
дять мітинги в межах акції #SaveOlegSentsov. 1 червня протести відбулися і в польських
 містах: у Кракові та Варшаві. 4 червня – у Ґданську.

Оксана КУЗЬМЕНКО

заний на центральній площі Кракова, по-
яснив іноземцям, що відбулося в Криму та 
й по всій Україні», – говорить організатор 
акції у Кракові, головний редактор порта-
лу UAinKrakow.pl Ольга Менько.

У Варшаві мітинг проходив біля стін 
посольства Російської Федерації. Учас-
ники, одягнені в тюремний одяг, три-
мають у руках пісочний годинник –
символ плинності часу.  Представники 
організаторів протесту, ініціатив «Євро-
майдан-Варшава» та «За вільну Росію», за-
значають – основна мета акції привернути 
увагу світового суспільства до факту, що 
70 громадян України незаконно утриму-
ються в тюрмах Росії.

«Ми не в змозі – ні росіяни, ні росіяни 
разом з українцями – самостійно це зу-
пинити. Ми потребуємо підтримки всього 
світу, передусім політиків, аби перестали 
закривати очі на те, що відбувається», – 
говорить співорганізатор акції у Варшаві, 
представниця асоціації  «За вільну Росію» 
Валентина Чубарова. – «Звісно, мова йде  
про життя Олега Сенцова і свободу україн-
ських політичних в’язнів, але також йдеть-
ся про долю України, Росії та всієї Європи».

Мітинг під консульством Російської 
Федерації у Ґданську організовано Об’єд-
нанням українців у Польщі. Тут зібралися 

#SaveOlegSentsov
Мітинг у Кракові. Автор фото Богдан Хмельницький
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«Чий Крим? Свято анексії»:
РОЗМОВА З РЕЖИСЕРКОЮ КСЕНІЄЮ МАРЧЕНКО. 
У 2016 році документалістка Ксенія Марченко їде в Крим, щоб на власні очі побачити 
процес встановлення режиму та відслідкувати механізми створення фейків. 
Те, що побачить, пізніше ляже в основу документального проекту-трилогії. 
Фільм, який прямо питає: «Чий Крим?» – це дослідження публічного простору 
і святкових заходів, які там відбуваються. Авторка ставить глядача в незручну 
ситуацію людини, яка підглядає за чимось комічним і трагічним водночас. 

Розмовляла Юлія ЛАЩУК

Ю.Л.: Коли ти поїхала до Криму, Олег 
Сенцов уже довгий час перебував у ро-
сійській в’язниці, як і багато кримських 
активістів. Чи думала ти про можливий 
ризик? Чому, незважаючи ні на що, все 
ж туди вирушила? 

К.М.: Як для режисерки  документаль-
ного  кіно, для мене було важливо подиви-
тись, як змінюється частина України, в якій 
на той час не лишилось українських медіа, 
а тому і важко було знайти інформацію, 
альтернативну російським медіа. Тим біль-
ше, на території встановлюється новий ре-
жим. Це мені й цікаво: як саме?

Тобто це проект про маніпуляцію?
Першочергово поїздка до Криму була 

туристичною: хотілося отримати відповіді 
на запитання, які мене турбували. Я завж-
ди маю з собою камеру і завжди знімаю те, 
що мені здається важливим. Насправді ві-
део мало відрізняється від туристичного. 
Ті події, що мене зацікавили, відбувалися 
в публічному просторі: марші та концер-
ти для цього створені – знімати може ко-
жен. Уже за кілька місяців я переглянула 
відео й зрозуміла, що картинка краще 
показує і передає атмосферу анексії, аніж 
розповіді про те, як на публічних заходах 
конструюють альтернативну реальність 
для телеглядачів. Я не показую фільм без 
дискусії, це виключно музейна робота, бо 
навряд чи хтось зрозуміє, чому публічний 
захід є пропагандою без тлумачення сим-

волів, із яких складається подія. І якщо 
в Україні після Майдану ми цю травму 
могли проговорювати: чи то через ниття, 
страх, втрати, чи то навпаки – через адре-
налін та амбіції, то в Криму це не було мож-
ливо, бо прийшов хтось сильний і показав, 
хто тут найважливіший. Говорити про те, 
що кому подобається чи не подобається, 
не можна, бо всі такого типу акції закінчу-
валися ув’язненнями людей, фактичною 
демонстрацією сили. 

Які методи пропаганди використовува-
лися? Яка особливість тієї «локальної» 
маніпуляції?

Я була в Криму на Новий рік, на другу 
річницю референдуму й приєднання його 

Фото Ксенії Марченко
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Я не знаю. Але мені було б цікаво туди 
поїхати і порівняти, побачити сліди Укра-
їни, котрі все ще лишаються на тих тери-
торіях, на які вона вже не може впливати. 

Чому режим боїться мистецтва? 
Мистецтво непередбачуване. Воно 

впли  ває на емоції, а емоції провокують 
реакцію. В цьому якраз і є загроза доку-
менталістської роботи, бо хтось сприйме 
лише картинку, а у когось відбудеться 
внутрішній діалог – і це надихне на нові 
ідеї. Хтось пропустить повз, а хтось поч-
не діяти. В цьому небезпека мистецтва 
для режиму, бо його наслідки неможливо 
проконтролювати. Я чудово розумію – 
моя робота полягає не в тому, щоб щось 
змінити, а щоб показати, що насправді від-
бувається. Змінами ж повинні займатися 
люди, які знають, як це робити. 

Ксенія Марченко – режисерка, журналіст-
ка та фотограф. Закінчила журналістику 
в Києво-Могилянській академії. Перед та 
під час Революції Гідності працювала ко-
респонденткою каналу 1+1. Реалізовувала 
документальні фільми для Hromadske.tv.
Ксенія працює з темою національної 
трансформації в Україні внаслідок подій 
2014 року та роллю публічного простору 
в цьому процесі.

Документальний фільм «Чий Крим? 
Свято анексії» (2016) було презентовано 
в Музеї сучасного мистецтва (Лейпциг, 
Німеччина) у межах виставки «Камера 
Сенцова», у програмі фестивалю докумен-
тального кіно «DOK Leipzig 2016», а також 
у Китаї, Чехії та Австрії.

2017 року фільм отримав спеціальну 
відзнаку від Сучасного українського кіно на 
фестивалі «ГОГОЛЬFEST» за актуальність 
тематики. У 2018 році показ відбувся 
в Українському домі у Варшаві.

до Росії. Поїхала до Севастополя. Мені 
було цікаво подивитися, як все відбува-
ється саме там, бо це місто завжди вва-
жалося дуже російським, зокрема через 
розміщення там морфлоту. На той період 
у Криму не відбувалося публічних куль-
турних заходів, не було якогось дозвілля. 
Місцеві активісти, з якими я контактувала, 
сказали, що не проводиться жодних по-
дій для молоді. Усі концерти, презентації, 
дискусії привозилися з Москви, вони були 
однобокими та дуже нудними. Але в такій 
напруженій атмосфері, яку прикривають 
миром (бо Крим же був захоплений мир-
но), потрібна була якась розрядка. Новий 
рік ще з часів Радянського союзу – це та-
кий собі медійний і соціальний ритуал. 
Тоді в Криму не було світла, але хтось ви-
ходив на сцену і казав, що «Україна нас не 
поставить на коліна». В промові Путіна та-
кож не звучало гасел типу «Крим наш», але 
риторика була дуже правильно побудова-
на. Про те, що ми разом і захищаємо свою 
країну та її інтереси. А це ж був час, коли 
Росія підключилася до операції в Сирії. Це 
діяло. Така агресивна риторика визначала 
настрої, і навіть без називання когось «фа-
шистами» вона давала зрозуміти, що є ок-
реслений ворог, який «нас», тобто росіян, 
ставить на коліна. Зі сцени лунала «естра-
да», а ще був український фольклорний 
колектив – як мені сказали, єдиний, який 
залишився. Вони чомусь співали колядку. 
Те саме повторилося в Сімферополі на річ-
ницю анексії: з’явився один колектив, який 
заспівав українську пісню. Невідомо, до 
чого вона була, але посеред радянських 
маршів єдина україномовна лірична пісня 
звучала сумно й нецікаво, зовсім інший 
ритм і настрій.

Як виглядає ситуація з місцевими ак-
тивістами, про яких ти згадувала? Чим 
вони займаються і чи займаються вза-
галі?

Вони не хотіли зі мною про це говорити, 
бо не почувалися в безпеці й були наля-

кані. Навіть на тих заходах, 
які в них дуже рідко відбу-
ваються, завжди присутні 
представники ФСБ, котрі 
слідкують за тим, хто що ро-
бить чи говорить. Тому яко-
їсь свободи креативності 
там немає. 

Як вдалося дівчині з ка-
мерою, з одного боку, ли-
шитися непоміченою, 
а з іншого – зібрати такий 
унікальний матеріал?

Якщо ти хочеш побачити 
більше, то повинен знімати 
з нульової точки упереджен-
ня. Якщо б я приїхала в Крим 
і, умовно кажучи, витягла 
український прапор, я б не 
почула місцевих, а вони, 
особливо старше покоління, 
щиро розповідали, чому прийняли ситуа-
цію і змирилися. Для них Україна в Криму 
ніколи не існувала в принципі, вони все 
життя тягнуть за собою ностальгію за Ра-
дянським Союзом. Весь цей час Росія для 
них залишалася символом повернення 
назад. На річниці анексії були присутні всі 
ті люди, які були в ополченні й сприяли пе-
ревороту, козаки та інші військові форму-
вання. Тобто фактично це був мілітарист-
ський марш, а не багатотисячний парад, 
як про це казали російські медіа. Так от, 
усі ці люди говорили одне й те саме: вони 
приїхали сюди в 1990–1991 роках для того, 
щоб «встановити справедливість, і нареш-
ті їм вдалося». Для мене було важливо це 
записати, бо така позиція дуже характе-
ризує час. Можливо, якби я запитала цих 
людей про те саме до референдуму, вони 
говорили б якось інакше. Звичайно ж, 
я усвідомлювала небезпеку, бо для бага-
тьох незрозуміло, чим є документальний 
проект. І це зовсім не аргумент, особливо 
на окупованих територіях, де тебе можуть 
сприйняти не як документаліста, а як шпи-

гуна. Ти ніколи не знаєш. 
Мені цікаво, як живуть 
люди, як змінюється 
їхнє життя і які умови їм 
створює для цього дер-
жава. Це і є чистий ін-
терес, який показує, під 
яким впливом змінюєть-
ся територія, люди. Для 
мене важливо показати 
життя, я ніколи не про-
водила розслідувань.

Зараз, коли відбулися 
покази твого фільму 
і публічні презентації 
проекту, їхати в Крим 
тобі було б особливо 
небезпечно?



12 НАШ ВИБІР №71

українці в Польщі

Співпраця істориків зайшла у глухий кут?
Археологічні розкопки у Грушовичах неподалік від Перемишля (Підкарпатське воєвод-
ство), які проводилися на місці демонтованого пам’ятника УПА, мали з’ясувати, чи поховані 
там члени українського підпілля. Чому Грушовичі не стали ключовим моментом, щоб вийти 
з глухого кута, який існує в питанні увічнень між Польщею та Україною? 

РОЗКОПКИ Й ЗАЯВИ ДВОХ СТОРІН
Праці на цвинтарі в Грушовичах три-

вали з 24 по 26 травня. Під час розкопок 
віднайдено поховання людських останків. 
Зокрема, поруч зі скелетом молодої людини 
знайдено ґудзик з німецького чоловічого 
одягу, який також використовувався члена-
ми УПА. Також віднайдено монети, а саме 
польські гроші міжвоєнного періоду. До 
відкриття та закриття останків відбулася 
молитва за упокій душ.

Кшиштоф Швагжик, заступник голови 
Інституту національної пам’яті в Польщі 
(ІНП), який наглядав за розкопками, зразу 
після їх закінчення, заявив, що досліджен-
ня та судово-медична експертиза не дали 
підстав для того, щоб визнати, що на місці 
демонтованого пам’ятника знаходиться по-
ховання членів УПА. 

«У результаті робіт виявлено поодинокі 
поховання 16-ти цивільних осіб, зокрема 
чоловіків, жінок і дітей. Останки не ексгу-
мовано. Проведені археологічні й судо-
во-медичні дослідження не дають підстав 
для визнання, що на місці демонтованого 
пам’ятника на честь УПА були масово або 
поодиноко поховані члени українських 
угруповань», – зазначив представник ІНП.

Відразу на цю заяву відреагували україн-
ські пошуковці, зокрема Святослав Шере-
мета, секретар державної комісії з питань 
увічнення пам’яті учасників АТО, жертв 
війни та політичних репресій, який очолив 
групу експертів з України.

«Було виявлено поховання, серед яких 
щонайменше три можна кваліфікувати як 
поховання воїнів Української повстанської 

армії. На це вказує ціла низка факторів – 
і свідчення очевидців, які ховали, і архівні 
матеріали, і дослідження істориків, і су-
провідний матеріал та попередні висновки 
польських судмедекспертів щодо тих остан-
ків, які були виявлені під час польових до-
сліджень», – зазначив С. Шеремета. 

На сьогодні існує один документ, який 
засвідчує, що в могилі мають бути похова-
ні бійці УПА. У нотаріально завіреній заяві 
з 1995 року одного з колишніх жителів села 
сказано, що він був свідком під час захо-
ронення 12 членів УПА на місці, де стояв 
пам’ятник.

ПРАЦЯ ПІД ТЕЗУ?

Історик Петро Тима, голова Об'єднання 
українців у Польщі (ОУП), зауважує, що 
польська сторона відразу працювала під 
тезу, яка говорить, що на кладовищі немає 
похованих членів УПА. 

«Під таку тезу працювала польська сто-
рона від початку, висилаючи сигнали в різ-
них інтерв'ю про те, що там нікого немає. 
Здається, теж проводилися роботи, щоб не 
довести факт поховань членів українсько-
го підпілля», – заявляє П. Тима.

Подібної думки і полтавський історик 
та архівіст українського походження, ди-
ректор приватного Українського архіву 
у Варшаві Євген Місило. Колишній спів-
робітник Польської академії наук вважає, 
що під час археологічних розкопок у Гру-
шовичах було допущено низку помилок, 
а «пошуковці просто ігнорують докази, які 
вказують, що на цвинтарі поховані бійці 
УПА». 

«Я був свідком багатьох ексгумацій і су-
провідних досліджень людських останків. 
Але з подібним стикаюся вперше. Ексгума-
ції тривали не три, а нерідко кільканадцять 
днів. Вони не обмежувалися ірраціонально 
визначеним фрагментом території, як на 
цвинтарі у Грушовичах, а проводилися до 
отримання результату, тобто шукали всі 
останки або їхню якнайбільшу кількість. 
Їм завжди передувала польова розвідка, 
а також вивчення архівних документів, 
свідчення людей. Потім пробурювалися 
пробні отвори», – написав на своїй сторінці 
у Фейсбуці історик, член Наукового това-
риства імені Тараса Шевченка у Львові та 
Нью-Йорку. Науковець зазначив, що у Гру-
шовичах усе було по-іншому. 

«Ніби під заздалегідь закладену тезу. 
Вирішено дослідити тільки територію, яка 
знаходилася безпосередньо під зруйнова-
ним пам’ятником, хоча зі свідчень відомо, 
що членів УПА ховали в різних закутках 
цвинтаря. Це виразно помітно на фотогра-

Павло ЛОЗА
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Вперше в Польщі
жертва операції «Вісла» 
отримає фінансову 
компенсацію
У 1947 році з південних та центрально-східних територій Польщі влада  
примусово виселяла населення українського походження. Внаслідок  
так званої операції «Вісла» з цих територій вивезено понад 140 тисяч 
представників корінного населення – українців, бойків, лемків, доли-
нян. Постраждали також і поляки.

фіях кількарічної давності. Достатньо було до них 
звернутися», – зазначив Є. Місило.

УСЕ ЩЕ ГЛУХИЙ КУТ

Від весни 2017 року між Києвом та Варшавою 
триває суперечка довкола заборони української 
сторони на пошуково-ексгумаційні роботи сто-
совно залишків польських жертв війн і конфліктів 
на території України. Ця заборона стала результа-
том знесення саме пам’ятника УПА у Грушовичах 
та попередніх випадків руйнування українських 
місць пам’яті на території Польщі. У Києві заяви-
ли, що пошукові та ексгумаційні роботи віднов-
лять за умови відбудови знищених українських 
пам’ятників у Польщі.

П. Тима зазначає, що парадоксально, але завдя-
ки працям у Грушовичах ситуація могла б зміни-
тися, проте зараз не зрозуміло, якою є концепція 
польської сторони.

«Невідомо, чи залишки, розкопані в Грушови-
чах, будуть досліджуватися на предмет ДНК і чи 
польська сторона розглядає пропозицію України, 
щоб роботи проводилися спільно», – говорить 
голова української організації П.Тима і звертає 
увагу, що Грушовичі – це не поодиноке місце, де 
відбулося знищення українських пам'ятників. 
Нагадаємо, що від 2015 року в південно-східній 
Польщі знищено кілька таких увічнень.

«Очікування існують у обох сторін, щоб подола-
ти цей глухий кут. Але, здається, зараз для цього 
замало вихідних даних», – зауважує голова Об'єд-
нання. Тим не менш, український діяч звертає 
увагу на деякі жести польської сторони, які є сво-
єрідним «невеликим кроком уперед». Зокрема,
до участі в розкопках запрошено українських спо-
стерігачів та скасовано заборону в'їзду Святославу 
Шереметі. 

«Це сигнал польської сторони, що вона готова 
до співпраці. Проте негативною є позиція, згідно 
з якою Польща зводить усе до того, що проблема 
виникла через заборону ексгумації в Україні. На-
справді все почалося від так званої "пам'ятникової 
війни", тобто нищення пам'ятників, перед чим ми 
як організація завжди застерігали польську сторо-
ну», – пояснює Петро Тима, який побоюється, що 
ІНП не провів повного аналізу ситуації. – «Без ці-
лісної концепції щодо українських місць поховань 
та пам'ятників у Польщі ця тема не вирішиться. 
Розкопки у Грушовичах не стануть переломним 
моментом, щоб вийти з глухого кута».

***

Розкопки у Грушовичах проводилися на місці 
пам’ятника УПА, який був зведений у 1994 році. 
З 2012 року кілька разів його осквернено. Навесні 
минулого року пам’ятник знищили та демонту-
вали польські націоналісти. 7 липня 2017 року на 
цвинтарі у Грушовичах вони встановили та освя-
тили хрест із «Пам’ятника воїнам УПА» на тому ж 
місці, де раніше стояв монумент, але присвячений 
він українцям, які в роки Другої світової рятували 
поляків «перед смертю від рук УПА».

Фото доктора Ольги Соляр, спостерігача праць
у Грушовичах від Об’єднання українців у Польщі

Оксана КУЗЬМЕНКО

400 тисяч злотих фінансової 
компенсації за втрати, 
понесені внаслідок опе-

рації «Вісла», отримав 85-річний меш-
канець Бещад. Це перший такий вирок 
в історії Польщі.

Величезну суму компенсації юрист, 
який вів справу, порівнює із  вигра-
шем у лотерею, тому заради безпеки 
дані клієнта не оприлюднюють. Про 
деталі процесу адвокат Лукаш Куров-
ський розповів в інтерв'ю «Газеті Ви-
борчій».

У 1947 році, коли в села приходило 
військо виселяти українців, на збо-
ри давали декілька годин. Дозволя-
ли забрати те, що влізло на підводу.
Л. Куровський розповідає, що зазви-
чай про національність ніхто не за-
питував, відтак із сіл, де переважна 
більшість населення були українцями, 
примусово виселяли всіх, навіть поля-
ків. «Багато років по тому, коли клієнт 
розповідав про справу в суді,  в його 
очах бриніли сльози», –  говорить ад-
вокат.  

За 10 років після проведення опера-
ції «Вісла» рішенням Повітової ради 
1957 року залишені села було експро-
прійовано.

За словами адвоката, саме на при-
чинно-наслідковому зв'язку між вчи-
неною шкодою та виною держави
зосереджувалась увага під час проце-
су. «Ми  наголосили, зокрема за допо-
могою свідчень очевидців, що це була 
вина держави. Насильно примусили 
залишити домівку, десять років пото-
му прийшли на ці землі й постанови-
ли, що село є безлюдним, і на підставі 
цього прийняли рішення про експро-
пріацію», – розповідає адвокат.

Коли держава когось спочатку вига-
няє, «очищує» нерухомість, а згодом 
кілька років потому, з'являється уря-
довець і стверджує, що ці території 
є пустими, а отже їх можна конфіску-
вати, – зв'язок між діями держави та 
нанесеною шкодою очевидний.  Саме 
таке рішення й прийняв суд.

Судовий процес у справі відшкоду-
вання тривав аж 15 років. Адвокат зі-
знається, що взявся за справу, коли ще 
був адвокатським аплікантом: «Більш 
досвідчений юрист одразу міг оцінити 
можливі труднощі, пояснити клієнто-
ві, що справа буде складною й трива-
тиме багато років. Можливо, навіть 
відіслати цю людину додому, а заяву 
замкнути в шафі й забути про неї». 

Водночас ця справа не була преце-
дентом, та подібні судові процеси ні-
коли досі не завершувались успіхом. 
Куровський розповів, що вироки у по-
дібних справах ухвалилися вже після 
того, як у справі почалися слухання.  
В іншому випадку,  сумнівів у тому, 
чи розпочинати боротьбу за відшко-
дування, було набагато більше.  Знаю-
чи про велику ймовірність програшу, 
навряд чи адвокат і клієнт вирішили б 
ризикувати, передусім тому що судо-
вий процес пов'язаний із величезними 
фінансовими витратами. 

Попри те, що рішення про експро-
пріацію сіл у 50-х роках визнавали 
незаконними, у цивільних справах 
про відшкодування досі жодного разу 
не вдалося виграти. Ухвалений вирок 
може стати причиною хвилі справ про 
відшкодування не лише від осіб, які 
безпосередньо постраждали внаслі-
док операції «Вісла», а також від їхніх 
спадкоємців.



освіта

14 НАШ ВИБІР №71

У чні польських шкіл уже склали матуру – іспити на атестат 
зрілості. Ті з них, хто хоче отримати вищу освіту, має подати 

папери до одного або кількох навчальних закладів. Питання ви-
бору польського вишу є актуальним і для тих українських випус-
кників, які планують навчатися за кордоном.

За підрахунками освітнього фонду «Перспективи», у 2016–2017 
академічному році в польських університетах навчалися понад 
72 тис. іноземців, серед них  37,5 тис. – це громадяни України. 
Оскільки, з одного боку, інтернаціоналізація вищої освіти є світо-
вим трендом і фактором престижу, а з іншого – кількість молодих 
поляків, які взагалі можуть іти до університетів, щороку знижуєть-
ся, Варшава зацікавлена в залученні молоді зі Сходу. Польський 
уряд навіть створює з цією метою спеціальну інституцію – Націо-
нальне агентство академічних обмінів. Проте окремі університети 
давно взяли справи у свої руки, приїжджають на освітні ярмарки 
до українських міст та висилають рекрутерів.

Як обрати університет у Польщі?

Виші в Польщі поділяються на державні та приватні. Державні 
обіймають вищі позиції в освітніх рейтингах, проте вибір краще 
узалежнити не тільки від престижу навчального закладу, але й від 
показників обраного факультету.

У щорічному рейтингу «Перспективи» кілька років поспіль 
золото, срібло та бронзу серед класичних університетів ділять  
Варшавський університет, Ягеллонський університет у Кракові та 
Університет Адама Міцкевича в Познані. За ними в 2017 році йшли 
Вроцлавський університет, Університет Миколая Коперника у То-
руні, Лодзький університет, Сілезьський університет у Катовицях, 
Гданський університет та два люблінських виші – Люблінський 
католицький університет та Університет Марії Кюрі-Склодовської.

Натомість не всі факультети престижних вишів експерти оці-
нюють однаково: наприклад, журналістика та політичні науки 
або біологія Варшавського університету є номером один у країні, 
проте енергетику краще вивчати на Варшавській політехніці або 
в Гірничо-металургійній академії у Кракові. Для економістів най-
кращим вибором є Головна торговельна школа у Варшаві, а для 
медиків – Ягеллонка.

Випускників яких спеціальностей найбільше потребують 
польські працедавці?

Варшавський і Ягеллонський університети високо оцінюються 
польськими працедавцями – перше та друге місце відповідного 
рейтингу. Проте тут у топі також Варшавська та Вроцлавська полі-
техніки, вищезгадана Гірнича академія у Кракові та Варшавський 
медичний університет.

Варто придивитися і до рейтингів найбільш дефіцитних та ви-
сокооплачуваних професій у Польщі. Добрий юрист чи економіст 
завжди в ціні, але, як стверджують самі поляки, набагато легше 
буде знайти добре оплачувану працю випускникові інформатич-
них факультетів, біотехнологу, маркетологу та інженеру. На зар-
плату понад 5000 злотих у Варшаві можуть претендувати ІТ-архі-
тектори, програмісти, фінансові аналітики, аккаунт-менеджери, 
бізнес-тренери та монітори клінічних досліджень. 

Як іноземцеві вступити до польського вишу?

Загалом іноземці в Польщі можуть вступити та навчатися на 
програмах усіх типів: ліцензіаті (бакалавраті), магістерських, 
об’єднаних магістерських, докторантських (аспірантських). 
Форма навчання може бути як стаціонарна, так і заочна, або 
ж вечірня. Зарахування до вишів може відбуватися на підставі 
оцінок (балів) зі свідоцтва про закінчення школи. Якщо подіб-
ний документ був виданий за кордоном, бали з нього конверту-
ються в польські пункти, якщо ж така конвертація неможлива – 
іноземці  складають вступний іспит (іспити). Є також виші, які 
вимагають проходження вступних іспитів у всіх абітурієнтів – як 
поляків, так і іноземців. Про це треба дізнаватися на обраному 
факультеті.

Нині допомогу у вступі до польських вишів в Україні пропонує 
кілька десятків більших та кілька сотень менших фірм. За певну 
плату, приблизно від 200 до 1000 євро, абітурієнтам допоможуть 
оформити візу, підготувати комплект потрібних документів, 
знайти житло та оформити медичну страховку. Чи варто кори-
стуватися їхніми послугами? Якщо фірма має добру репутацію, 
пропонує офіційну умову на надання послуг і готова консуль-
тувати майбутнього студента та його родину на кожному етапі 
рекрутації – чому б ні. З іншого боку, польські виші настільки 
зацікавлені у студентах-іноземцях, що аплікант, який напише до 
них напряму, як правило, отримає від університету всю необхід-
ну допомогу.

Скільки коштує навчання в Польщі?

Для поляків апріорі безкоштовними є тільки денні програми 
державних університетів, за навчання на заочних програмах, 
а також у приватних вишах, як правило, доводиться платити. 
Українці можуть навчатися безкоштовно в державних вишах за 
певних умов: якщо вони мають Карту поляка, карту постійного 
перебування в Польщі або довготермінового резидента ЄС.

Якщо вступити на безкоштовні студії не вийшло, можна звер-
нутися до ректора вишу з проханням принаймні про часткову 
знижку на оплату навчання. Іноземці, які були прийняті до уні-
верситету на тих самих засадах, що й польські громадяни, мо-
жуть отримати стипендію – соціальну, за успіхи в навчанні, від 
органів місцевого самоврядування. Тоді як іноземці, прийняті на 
інших засадах, мають право отримати стипендію від польського 
уряду або уряду інших країн.

У випадку, якщо за університетський курс доводиться плати-
ти, витрати можуть коливатися від 100 до навіть 2000 євро за 
семестр. До цього варто додати ще так звану оплату за запис 
на студії – від кількадесят до кількасот євро. Вищою є оплата за 
престижні факультети та англомовні програми.

Останнім часом з’явилося чимало приватних вишів, які ладні 
звільнити українських студентів і від вступної оплати, і від опла-
ти за навчання. Подібна щедрість часто пов’язана з тим, що тіль-
ки українські студенти рятують ці заклади від ліквідації, а часом 
дозволяють просити про державні або євросоюзні дотації. Хоч 
до кожного вишу варто придивлятися окремо, загалом треба 
пам’ятати: якісна освіта – це товар, а якість коштує.

Вища освіта в Польщі: що варто знати перед вступом
Скільки коштує навчання в польських вишах, як правильно обрати університет, закін-
чення яких факультетів гарантує в майбутньому велику зарплатню? Відповідаємо на 
найпопулярніші питання абітурієнтів та їхніх батьків перед початком вступної кампанії.

Олена БАБАКОВА
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поради

Як шукати житло?
Існує декілька варіантів пошуку житла, кожен із них має свої 

плюси й мінуси. Однозначно, найбільш  безпечно, але не завж-
ди можливо, – скористатися рекомендаціями друзів чи близь-
ких. Нерідко хтось із наших знайомих  якраз з’їжджає з кварти-
ри, де він жив, або шукає когось, хто хотів би винайняти його 
власне житло. За таким сценарієм ризик бути незадоволеним 
нерухомістю мінімальний. Відсутність прихованих дефектів 
і «перевірений» власник –  це насправді величезний додатко-
вий плюс.

На жаль, знайти житло за порадою можна не завжди. Якщо 
ви знаходитесь у такому становищі, що змушені шукати само-
стійно, варто користуватися великими сервісами оголошень. 
Найбільше їх у мережі, крім того, тут їх нескладно додатково 
проаналізувати. Як? Оголошення можна проглядати як у формі 
списку, так і у вигляді мапи з нанесеними позначками, які відпо-
відають за розташування. Більше того, їх можна фільтрувати на 
власний розсуд, використовуючи такі критерії, як метраж, ціна, 
кількість кімнат, поверх, рік побудови будинку тощо. Безсум-
нівно, Інтернет багато що змінив та спростив у процесі пошуку 
житла, але, на жаль, він не зміг повністю подолати проблему 
ненадійних оголошень і непорядних продавців.

Як читати оголошення?

Як винаймач, так і власник нерухомості скажуть вам, що і пи-
сати,  і читати оголошення – це свого роду мистецтво. Дуже ча-
сто ключова інформація міститься між рядками. 

Які трюки найчастіше використовують орендодавці? Не-
рухомість продається завдяки фотографіям, тому дуже часто 
зловживання стосуються власне знімків, які презентують неру-
хомість. Нерідко вони  сильно відретушовані, або на них пред-
ставлено нерухомість такою, якою вона була декілька місяців 
або навіть і років тому.

Клікнути на фото й перейти до деталей – зовсім не означає, 

що пастки, розставлені орендодавцями, закінчилися. Відсут-
ність загальної інформації, завищений метраж, занижена оп-
лата, невідповідний технічний стан, неточна інформація щодо 
розташування і часу доїзду до ключових точок у місті – це лише 
кілька з найчастіших проблем,  про які повинні пам’ятати осо-
би, зацікавлені в оренді житла.

Не завжди відсутність важливої інформації є навмисною 
пасткою, але коли власник уникає у змісті оголошення таких 
важливих даних, як локалізація чи висота оплати, – це чинни-
ки, які повинні нас насторожити. Пильно треба придивитися 
до інформації про свіжий ремонт чи заміну електропроводки. 
У реальності слова «щойно після ремонту» чи «щойно після за-
міни електропроводки» можуть означати дещо інше. Для бага-
тьох власників ремонт, проведений 2–3 роки тому, є підставою 
рекламувати житло як щойно відремонтоване. А нові розетки 
можна назвати заміною електропроводки.

Про що треба пам’ятати, орендуючи житло?

Пошук житла варто розпочати з аналізу ринку. Зазвичай ми 
знаємо, де хочемо винаймати квартиру, тому непогано було б 
перевірити середні ціни на житло в районах, які нас цікавлять. 
Усі варіанти, які пропонуються за значно нижчими за середню 
цінами, скоріше за все мають якісь вади – на жаль, їх дуже ча-
сто власники ретельно приховують. Основним параметром, на 
який звертають увагу бажаючі орендувати житло, є ціна, тому 
цьому питанню варто приділити багато уваги. Нерідко власни-
ки нерухомості у змісті оголошення не зазначають повну суму 
оренди, лише частину. Перед підписанням умови обов’язко-
во треба розпитати про всі фінансові деталі й складові, з яких 
може складатися повна ціна оренди.

Добре підготуватися до розмови з власником і сміливо за-
давати незручні питання – безсумнівно найкраща стратегія. 
Це дозволить не лише уникнути непродуманого рішення, але 
й мати величезне поле для маневрів у можливих переговорах 
щодо ціни.

Як правильно читати оголошення 
про оренду квартир?

Катажина ЛАСОЦЬКА

спеціаліст із нерухомості, співавтор
блогу про нерухомість Morizon.pl

Знайти житло в хорошому стані, з гарним розташуванням і до того ж за розумну ціну –
завдання надзвичайно складне. Проглядаючи десятки, навіть сотні тисяч пропози-
цій, які публікуються на різноманітних порталах з оголошеннями, можна зробити 
висновок, що вибір нерухомості, яка здається в оренду, величезний.  Магія прохо-
дить, як тільки ми починаємо пильніше придивлятися до деяких із них. Як читати 
оголошення, аби уникнути зайвих розчарувань і не витрачати час на огляд помеш-
кань, які не є об’єктом нашого зацікавлення?
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«З сільського подвір’я»
20–22 липня в Черемсі (Гайнівський повіт) відбудуться головні 

заходи ХХІІІ Фестивалю багатьох культур і народів «З сільського 
подвір’я», на якому кожного року презентують себе найкращі 
виконавці фолк-музики з цілого світу. У програмі – концерти 
зірок фолк-сцени, а також вистави, майстер-класи з рукоділля 
й співу, презентації фільмів, книжок, виставки, ярмарок тощо. 
Зі спільним концертом виступатимуть господарі заходу – група 
«Черемшина» та фольклорний колектив «Горина» з Рівного. 

23–25 липня в рамках фестивалю в Черемсі відбудуться май-
стер-класи з українського народного співу, які проведе рівнен-
ська етномузиколог Людмила Вострікова.

Детальна інформація на facebook.com/FestiwalCzeremcha.

«На Івана, на Купала»
14–15 липня біля водосховища Бахмати коло села Дуби-

чі-Церковні (Гайнівський повіт) відбудеться фестиваль «На Іва-
на, на Купала». Це найбільше народне свято, яке проводиться 
Союзом українців Підляшшя. 

Захід відкриє о 14-й годині ярмарок народного рукоділля, 
а о 18-й почнуться музичні концерти у виконанні українських 
фольклорних і естрадних виконавців з України та регіону. Се-
ред виступаючих – переможці конкурсу української пісні «З під-
ляської криниці».

Уночі глядачі можуть подивитися обряд пускання вінків на 
воду, а також потанцювати під час фолк-рокової забави. Загра-
ють етно-роковий гурт «ДримбаДаДзиґа» і «Go-A» з Києва та
"Коралі" з Івано-Франківська.

Детальна інформація – на сторінці Союзу українців Підляшшя 
на Фейсбуці.

«Підляська октава культур»
25–29 липня у Білостоці та кільканадцятьох місцевостях Під-

ляського воєводства будуть проходити концерти ХІ Фестива-
лю музики, мистецтва і фольклору «Підляська октава культур». 
З України виступлять: заслужений академічний Закарпатський 
народний хор України, група «Ethno XL» з Рівного, інструмен-
тальний ансамбль «Музичний сувенір» та етно-гурт «Сільська 
музика» з Рівного. На фестивальній сцені покажуть себе також 
виконавці з Польщі, які мають у своєму репертуарі українські 
пісні: співачка Сусанна Яра та фолк-гурт «Черемшина» з Черем-
хи.

Детальна інформація за посиланням oktawa.woak.bialystok.pl.

Які великі фестивалі за участю виконавців українських 
пісень і танців варто відвідати в липні?
Звичайно – на Підляшші!

Літні
культурні події
на Підляшші

Людмила ЛАБОВИЧ
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Перші вітаміни з городу
Юрій ГЕРАСИМЧУК

Перші врожаї мого маленького городу, як і щороку, – щавель, 
шпинат та польовий салат (пол. – roszponka). Два перші – типові 
автохтони й ростуть у дикому вигляді на луках, а третій приман-
дрував до Європи з теплих країв і його дика форма є вторинною, 
тобто здичавілою домашньою. Але це не применшує смакових 
і вітамінних властивостей усіх трьох рослин. Щавель містить у ве-
ликій кількості вітаміни A та C, а також залізо, кальцій і кремній. 
Шпинат також є безцінним джерелом легкозасвоюваного залі-
за. Крім того містить натрій, калій, магній, кальцій, марганець, 
кобальт, мідь, цинк, фосфор, фтор, хлор, йод, а також багато ві-
тамінів групи В, бета-каротин, вітаміни E та K і багато вітаміну C.
Що дуже важливо для тих, хто готується до пляжного сезону, – 
у 100 г шпинату тільки 20 калорій.

Однак варто пам’ятати, що щавель і шпинат містять досить ба-
гато щавлевої кислоти, яка може відкладатися в нирках у вигля-
ді каменів (оксалату кальцію). Та при додаванні до страв із цих 
рослин невеликої кількості молокопродуктів (вершки, сметана, 
йогурт) в значній мірі нейтралізується шкідливий вплив щавлевої 
кислоти. 

Польовий салат, у свою чергу, також є чудовим джерелом віта-
мінів, зокрема бета-каротину, вітаміну C, вітамінів групи B, а та-
кож таких мікроелементів, як цинк, залізо, калій, магній мідь та 
марганець. 

Про щавлевий суп, він же – зелений борщ, як і про окрошку, 
писати не буду, бо ви і так все знаєте. Але цікавими рецептами 
все ж поділюся – традиційно від закусок до десерту. 

Салат зі шпинатом/щавлем і польовим салатом
Для салату: 200 г шпинату, 1 пучок щавлю або їх суміш, 1 пучок 

редиски, 1 огірок, 250 г кольорових помідорів чері та 10 см білої 
частини порею, сіль і перець до смаку.

Для соусу: 1/3 ч. л. базиліку й орегано, 4 ст. л. оливкової олії,
1 ст. л. бальзамічного оцту, 2 ч. л. лимонного соку, 1–2 ч. л. рідкого 
меду, 1 ч. л. діжонської гірчиці.

Усі складники соусу вливаю в невеличку баночку, щільно зами-
каю і кілька хвилин трясу (можна змішати вінчиком або міксером 
до однорідності). Листя щавлю і шпинату вимити, висушити (або 
дати добре стекти) та покласти в салатну миску. Всі овочі помити, 
помідори порізати половинками, редис і порей – тонкими плас-
тівцями, огірок нарізати тонкими смужками. Овочі додати в мис-
ку, посолити, поперчити свіжо змеленим перцем, залити соусом, 
ще раз збовтавши його перед цим, та подавати до столу.

Суп-пюре зі щавлю та шпинату у французькому стилі
По 300 г щавлю та шпинату бланшувати в невеликій кількості 

води. Протерти через сито разом із рідиною. 300 г картоплі по-
чистити, нарізати кубиками й відварити. Відкинути на друшляк та 
дати охолонути. Відвар від картоплі залишити.

Два огірки почистити та нарізати короткою соломкою. 200 г зе-
леної цибулі або різанця розтерти з сіллю до появи соку. 2 яйця 
відварити, очистити та дрібно посікти. Протерті щавель і шпи-
нат розвести в картопляному відварі; якщо дуже густо – додати 
кип'яченої води. Приправити лимонною кислотою, цукром і сіл-

лю за смаком. Суп розлити по тарілках і в кожну гіркою виклас-
ти нарізані огірки, цибулю і яйця. Додати по 1 ч. л. сметани.

Дачний пиріг зі щавлем і шпинатом
Із 200 г муки, 100 г м’якого масла, 1 яйця і невеличкої кілько-

сті холодної води замісити пісочне тісто, загорнути в харчову 
плівку та покласти в холодильник на 30 хв.

250 г щавлю/шпинату/суміші вимити, дати стекти й дрібно 
посікти. На сковороді розігріти 30 г масла та підсмажити до 
прозорості одну дрібно посічену цибульку (краще білу, цукро-
ву), додати посічену зелень та ще 30 г масла, тушити на неве-
ликому вогні без кришки, поки зелень не змінить колір на тем-
но-зелений. Вмішати 1 ст. л. муки й тушити ще 2 хв. Після цього 
додати 300 мл молока, розмішаного з 1ч. л. діжонської гірчиці, 
та помішуючи, довести до кипіння. Додати 250 г дрібно порі-
заного осципка і дати йому розтопитися. Приправити сіллю 
й перцем і зняти з вогню. Холодне тісто розкатати та викласти 
ним форму 20х20 см. На нього викласти начинку, розрівняти 
та запікати 30 хв. в духовці, розігрітій до 200°С. Подавати з по-
льовим салатом, збризнутим лимонним соком і оливковою 
олією.

Кекси з начинкою
До 500 г грубо змеленого фаршу з курки або індика (як на 

січений англійський шніцель або січеники) додати одне яйце, 
сіль, чорний перець і трошки панірувальних сухарів, якщо 
маса дуже рідка. Добре вимішати. На сковороді на 1 ст. л. мас-
ла підсмажити одну дрібно посічену цибулину, додати 200 г 
посіченого листя шпинату та щавлю, відпарувати воду. Зняти 
з вогню, додати 100 г бринзи (в Польщі і в Україні вона відріз-
няється: польську можна розім'яти виделкою, українську тре-
ба натерти), 1 ст. л. майонезу, приправити сіллю й перцем та 
добре вимішати. Розігріти духовку до 180°С. У формочки для 
кексів (мафінів) по черзі вкладати по 1 ст. л. масла, м'яса, на-
чинки і знов м'яса. Запікати 35 хвилин.

Тарта зі щавлю та шпинату з полуницею
Цей рецепт чесно піддивився в газетці Lidl.
120 г протертого шпинату та 30 г свіжого щавлю міксуємо 

з 50 мл лимонного соку. 2 яйця збиваємо зі 100 г цукру й 2 ч. л. 
ванільного цукру до густої піни, додаємо 60 г олії і 50 г розтоп-
леного та охолодженого масла. Просіяти 200 г муки, змішати її 
з 1 ч. л. порошку для випікання й разом зі зміксованою зелен-
ню додати до яєчної маси і змішати. Форму для тарти змастити 
маслом і припорошити мукою. Викласти в неї тісто та випікати 
15–20 хв.  у духовці, розігрітій до 180°С. Тарту виймаємо з фор-
ми, відразу викладаємо на папір для випікання сподом до 
гори та залишаємо охолоджуватися. Охолоджену тарту роз-
різаємо по колу на два коржі. Змащуємо нижній полуничним 
конфітюром (варенням), кладемо на нього верхній і теж згори 
змащуємо. На конфітюр вкладаємо порізані навпіл полуниці 
зрізом вниз. Ставимо тарту в холодильник на 1 годину.

Смачного й вітамінного!
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59-й сезон Шопенівських концертів
У травні стартував 59-й сезон Шопенівських концертів під відкритим небом. Насолод-
жуватися класичною музикою у виконанні талановитих музикантів з усього світу можна 
аж до кінця вересня. Концерти відбуваються щонеділі в мальовничому парку Lazienki 
Królewskie. Стежити за детальною програмою виступів можна в Інтернеті.

КОНЦЕРТИ

Jay-Z і Beyoncé
30 червня, Варшава
PGE Narodowy, ал. Ks. J. Poniatowskiego 1.
30 червня легендарна пара виступить на Варшавському стадіоні народовому. Кон-
церт відбудеться в рамках світової траси виконавців OTR II.
Квитки: від 526 злотих.

КОНЦЕРТИ

26 Міжнародний фестиваль «Sztuka Ulicy» 
23, 24, 30 червня, Варшава.
Це мистецька подія, що реалізується в міському просторі Варшави від 1993 року. Фести-
валь презентує події перформативного характеру, в основному вистави вуличного теа-
тру. Усі вистави відбуваються на вулицях, площах, у скверах та парках.
Спектаклі 26-го фестивалю будуть показані в парках Szczęśliwicki, Agrykola, а також на 
Ринку Нового міста у Варшаві.

КУЛЬТУРА
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