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Cічень 2019
• Зустріч Літературного клубу 
Українського дому.
17 січня o 18:00.

• Щедрий вечір 
в Українському домі. 
18 січня о 18:00.

• Вечір, присвячений 
100-й річниці Акту злуки УНР 
та ЗУНР. 
22 січня о 18:00. 

• Інформаційна зустріч 
«Легалізація праці 
та перебування в Польщі». 
27 січня о 13:00. 

• Зустріч Літературного клубу 
Українського дому. 
31 січня o 18:00.

ЦИКЛІЧНІ ПОДІЇ
• Консультаційний пункт для мігрантів. 
Понеділок, середа, субота: 10:00–15:00, 
вівторок, четвер: 10:00–20:00, 
п’ятниця: 10:00–18:30.  
Тел.: +48 22 258 40 18,

• Консультаційний пункт для підприємців.
Український дім пропонує підприємцям допомогу 
в процедурі легалізації праці та перебування праців-
ників-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, інформаційні 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: інтеграційні 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, 
«Рукавичка» на Фейсбуці:  
www.facebook.com/rukawyczka.

• 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,

• English Speaking Club
Зустрічі щовівторка о 18:00.

• Заняття з йоги. 
Участь безкоштовна. 
Понеділок, середа і п'ятниця, 18:30. 
Запис: joga.dom.ukr@gmail.com.

Запрошуємо!
Контакт:
вул. Zamenhofa 1, 00-153 Варшава
Тел.: +48 22 258 40 18
biuro@ukrainskidom.pl, www.ukrainskidom.pl

Стежте за подробицями на сторінці Українського дому на Фейсбуці: www.facebook.com/UkrainskiDom.

УКРАЇНСЬКИЙ
ДІМ У ВАРШАВІ

МАЛА УКРАЇНА
У ВЕЛИКІЙ ВАРШАВІ

ul. Zamenhofа 1,
Warszawa
тел.: +48 22 258 40 18

biuro@ukrainskidom.pl

Допомога
в інтеграції
у Польщі.

Поради з питань
ринку праці
в Польщі.

Курси
польської
мови.

Культурні заходи 
(концерти, 
виставки, дискусії, 
майстер-класи).

Платні послуги
з легалізації
перебування
та праці (заповнення 
документів і комплексна 
підтримка легалізації, 
переклад документів, 
тренінги з легалізації).

Клуб
українських
жінок.

Українська 
суботня школа
та Дитячий клуб 
«Рукавичка».

Тренінги
та семінари.

Безкоштовні 
консультації
з легалізації праці
та перебування.
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Дорогі наші читачі, ми зустрічаємося з вами після понад двомісячної перерви. Причина цього – у відсутності коштів 
на видання безкоштовної газети та ведення порталу www.naszwybir.pl. Наразі ми не маємо можливості отримати 
проектні кошти на видання газети. Ми як громадяни України в Польщі розуміємо, наскільки важливим є доступ до досто-
вірної інформації на тему легалізації перебування й праці та щоденного життя в Польщі, тому шукаємо коштів, щоб все ж 
видавати газету й щодня публікувати статті на порталі www.naszwybir.pl. 

Ми хочемо продовжувати надавати вам важливу інформацію та цікаві новини, але не можемо цього зробити без ва-
шої підтримки! Безплатний часопис «Наш вибір» видається накладом 3 тисячі друкованих екземплярів та є доступним 
онлайн, де щомісяця його читають близько 40 тисяч осіб. Видання не фінансується жодним проектом, тому ми змушені 
просити вас про підтримку.

Якщо ви й надалі хочете читати «Наш вибір» і завжди мати доступ до цікавої та найбільш актуальної інформації, під-
тримайте газету, переказуючи щомісячну пожертву довільного розміру. Ваші гроші дозволять покрити кошти приготу-
вання, видання та поширення газети й ведення порталу www.naszwybir.pl, а отже ви зможете завжди мати до них доступ.

Не чекайте! Ви можете вже зараз оформити регулярний благодійний внесок зі свого рахунку на банківський раху-
нок фонду «Наш вибір». Кожен злотий важливий.

Fundacja Nasz Wybór
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
KRS: 0000342283
Numer konta: PL39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Swift: BPKOPLPW

Запрошуємо до співпраці й підтримки нашої спільної справи!

Підтримайте «Наш вибір»!

Перший і останній 
номери «Нашого вибору». 

Так ми змінилися 
від першого номера 

і хочемо змінюватися 
для вас на краще!
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– Як ви почали займатись громадською 
діяльністю?

– Я не думала, що займатимусь цим. Тоді 
в кінці 2013-го і на початку 2014-го, ми, як 
багато інших українців, слідкували за но-
винами з Києва, дивилися трансляції по 
Інтернету, організовували спонтанні акції 
протесту. Переживали, мали багато друзів 
у Києві, у Львові, які теж були на Майдані. 
Пам’ятаєте, перший літак із пораненими 
полетів до Варшави, а другий – до Крако-
ва. Можна сказати, що з того часу все і по-
чалося. У літаку прилетіло дев’ятеро осіб, 
двоє з них були в критичному стані. До мене 
звернулися знайомі з Києва: родичі шука-
ли можливості дізнатися про стан рідних. 
Черговий лікар у військовому шпиталі ні-
чого не сказав мені з міркувань етики, хоч 
я й пояснила, що прийшла від імені дружин 
і батьків поранених; повідомив лише – стан 
стабільний. А потім з’ясувалося, що в Кра-
ків хочуть приїхати мами, дружини, сестри, 
щоб бути поряд із хлопцями. Поцікавилась 
у консульстві, чи є в них система, як прийма-

ти цих людей? Системи не було, її треба було 
створювати.

Акції на підтримку Майдану в Кракові 
відбувалися весь час, інколи могли самоор-
ганізовуватися навіть двічі на день. Українці 
через Фейсбук ініціювали такі зустрічі, під 
час яких люди знайомились, і це теж дуже 
об’єднувало тих, хто жив і працював у Кра-
кові. 

– Допомогою родинам поранених спра-
ва не завершилася?

– Ні. Черговою акцією, яку ми втілили, 
стала ініціатива мого польського знайомо-
го, який сказав: «Там загинуло стільки лю-
дей. У них, напевно, є діти. Може не в усіх, 
але в когось точно є. Давай їх запросимо 
до Польщі». Тоді це робилося на великому 
емоційному піднесенні… Привезти – добре. 
Але як? Тепер я розумію, що це була трохи 
зухвала й авантюрна ініціатива. Тим не мен-
ше нам вдалося. Нас підтримало Товариство 
приятелів України з Варшави (директор – 
Вероніка Марчук), допомогли оформити 

запрошення, узгодити перебування. Також 
посприяла група дівчат зі Львова (пізніше 
вони створили громадську організацію «До-
помога дітям Героїв»). І перші семеро дітей 
героїв Небесної Сотні (молодь у віці 18–23 
роки) приїхали в Краків 28 квітня 2014 року. 
З точки зору організаційно-фінансового під-
ходу – це було вар'ятство, але нам вдалося 
(Сміється. – Ред.). Перебування дофінансу-
вали різні організації, українські підприєм-
ці, урядові адміністрації – оплачували про-
живання, забезпечували квитки в музеї та 
екскурсії. 

А в кінці травня на початку червня ми 
приймали групу вдів із дітьми: 7 жінок 
і 12 дітей. Досі підтримуємо з ними контакт. 
Була серед них одна несамовита жінка – 
Марійка, вдова з трьома дітьми: старшо-
му сину тоді виповнилося 18, доньці – 11, 
а молодшому – 2 роки. Енергія та сила, яку 
вона випромінювала, підтримуючи інших, 
залишили неймовірні емоції, враження від 
спілкування. У той час дуже багато людей 
підключилося допомогти нам. Так з’явилась 

тема номерa

ОЛЕКСАНДРА ЗАПОЛЬСЬКА: 
«ФУНДАЦІЯ – ЦЕ ЛИШЕ 
ІНСТРУМЕНТ, ЩОБ ВТІЛЮВАТИ 
РІЗНІ ІДЕЇ ДЛЯ ОБ’ЄДНАННЯ 
ЛЮДЕЙ»

(Продовження на стор. 6)

П’ять років тому події на київському Майдані почали змінювати світ. Не лише Україну та життя її громадян, 
а й тих українців, які вже давно й стабільно жили в інших країнах. Олександра Запольська, одна із за-
сновниць і член управи українсько-польської фундації «Зустріч» із Кракова, активістка, яка зуміла об’єдна-
ти людей різних інтересів, напрямків діяльності й навіть світоглядів. Це завдяки її зусиллям, важкій і часто 
непомітній праці, змінюється ставлення польських урядовців до мігрантів з України. А починалось усе на 
початку 2014-го, коли до Кракова прилетів літак із першими пораненими на Майдані…
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з уповноваженим зі справ націо-
нальних меншин. Змінилися часи, 
і треба змінювати підходи, а вони 
ще досі залишаються на стерео-
типному рівні – мовляв, що там 
з тієї меншини? Ми самі варимося 
у своїх проблемах, і це не призво-
дить до конструктивних змін. Хто 
знатиме, чого потребують мігран-
ти, якщо всі мовчатимуть про свої потреби? 
Ця робота вимагає маси зусиль, які колись 
принесуть результат, але зараз це не відчут-
но й не видно. 

Другий напрямок – освіта. В травні ми від-
крили для себе тему, до якої не були готові: 
в Кракові вчиться дуже багато неповноліт-
ніх дітей з України, які живуть тут самі без 
батьків. Вони вчаться в професійних школах 
(щось на кшталт наших ПТУ), в технікумах. 
В Україні дуже багато реклами, що середня 
спеціальна освіта в Польщі безплатна, і мо-
лодь запрошують на навчання. Мені здаєть-
ся, батьки не розуміють, що багато дітей ще 
не готові впоратися з таким рівнем відпо-
відальності та самостійності в іншій країні. 
Інколи батьки керуються тим, і їх теж можна 
зрозуміти, що треба вивезти дітей з України – 
у Кракові, наприклад, багато учнів із Марі-
уполя. В одній із дільниць міста розташо-
вано три інтернати, де загалом проживає 
150 дітей з України. З цієї позиції виникає 
багато елементарних питань, до яких систе-
ма освіти Польщі не готова. Наприклад, учні 
повинні залишити інтернат на довгі вихідні. 
Ніхто з них не поїде додому. Так, хтось має 
родину, хтось знайомих, а решта мусить десь 
цей час перебути. Вони часто винаймають 
хостел чи квартиру на ці дні, а це 15–17-літ-
ні діти… Польські вчителі не розуміють, як 
вони можуть бути такими самостійними. 
А для України не є чимось дивним, що ди-
тина в 16 років вступає на перший курс і йде 
з дому. 

– Що можна зробити в цій ситуації? Як 
це змінити?

– Власне, в цьому питанні треба працю-
вати на випередження, щоб передбачити 
речі, інколи трагічні, яких можна уникнути. 
Ми вже мали випадок, коли хлопчина за-
гинув. Так, насправді ці діти повинні мати 
опікунів, але в реальності – ситуація зовсім 
інша. Може бути опікун, який підписав до-
кументи й має 30 таких дітей. Часто батьки 
платять за послуги, а в результаті опікун 
відсутній у житті дітей. Були випадки, коли 
дитина потрапляла до лікарні, а без опікуна 
там нічого не можна зробити – навіть еле-
ментарне обстеження. В Польщі є правовий 
механізм, згідно з яким діти з 13 і з 16 років 
уже можуть приймати певні рішення щодо 
себе в обмеженому полі, але на практиці – 
зовсім ні. Не раз було, що дитині не зроби-
ли обстеження, бо ніхто не підписав згоду. 
Наприклад, комп'ютерну томографію без 
підпису не можна зробити. 

Ситуація складна, вчителі та вихователі 
розуміють, що на них лежить відповідаль-
ність, і разом із тим вони мало що можуть 
зробити. Польські школи потребують учнів, 
бо Польща переживає демографічну кризу, 
а з іншого боку – вчителі не готові до ситу-
ації, коли учнями є неповнолітні іноземці, 
котрі проживають без батьків. Це для них не 
лише дуже дивна ситуація, але й брак прак-
тичних рішень. 

Ми почали співпрацювати з чотирма ін-
тернатами в Кракові, де проживають діти 
з України й навчаються в школах. Проводи-
мо групові зустрічі. Також зустрічі відбува-
ються в нас в офісі в суботу – нам важливо 
витягти цих молодих людей із інтернатів, 
показати їм ширший світ і дізнатися, чого 
вони потребують. 

Другий елемент – це індивідуальні кон-
сультації в інтернатах. Хоча б раз на два 
тижні там має бути психолог. Такі чергуван-
ня відбулися вже в трьох інтернатах. Керів-
ник четвертого сповістив, що теж потребує 
нашої допомоги. Також у вівторок і середу 
можна отримати індивідуальні психологічні 
консультації у нас в офісі. Є домовленість із 
поліцією про спільні навчання. Темою най-
ближчої зустрічі буде «Кібербезпека» – це 
і важливо, і цікаво дітям. 

– Як поєднати стільки напрямків діяль-
ності? 

– Я ще не розповіла, що мені б дуже хотіло-
ся, щоб фундація допомагала людям втілюва-
ти їхні ідеї, мрії в життя, щоб «Зустріч» була 
парасолькою, яка об’єднає різні ініціативи. 
Я розумію, що для цього потрібно докласти 
ще багато зусиль і коштів, знайти фахівців, 
які займатимуться написанням проектів, 
пошуком спонсорів, організацією акцій.
Але в перспективі саме така діяльність на-
шої організації буде максимально ефектив-
ною та відповідатиме головному задуму – 
об’єднати неформальні групи та створити 
потужний осередок українців у Кракові. 

Але вже на сьогодні в нашому осередку 
волонтери з Інституту Сковороди навча-
ють української мови дорослих, проходять 
зустрічі Дебатного клубу, заняття зі співу 
й танців, а в суботу відбуваються заняття Ро-
динного сімейного клубу (заняття з україн-
ської культури та мови для дітей у поєднанні 
з ознайомленням їхніх батьків із польською 
культурою та мовою). Тобто ідея об’єднання 
різних ініціатив починає розвиватися.

Розмовляла Ольга ПАКОШ

акція «Діти Майдану». Це була ціла хвиля, 
яку підтримали організації та люди по всій 
Польщі. Спочатку йшлося про дітей Небес-
ної Сотні, а потім, на жаль, про дітей воїнів, 
які загинули на Донбасі. 

– Акція «Діти Майдану» мала продов-
ження в проекті «Album sprzed lat»? 

– Можна і так сказати. У 2015 році ми 
склали проект, в якому прагнули познайо-
мити польських школярів з українськими. 
Це був «Album sprzed lat», який об’єднав 50 
дітей з України та 50 дітей із Польщі. У п'яти 
містах одночасно – Краків, Величка, Мєхув, 
Криниця і Жеґестів – групи по 20 дітей ство-
рювали фотопроекти, а підсумкова виставка 
відбулася на Віллі Деціуша в Кракові. Вва-
жаю, що це був один із найвдаліших наших 
проектів. Польські діти отримали важливий 
досвід і сильні емоції: вони познайомилися 
з дітьми, які втратили батьків на війні. До 
цього часу війна для них була чимось да-
леким, як з книжки чи фільму, а зараз вона 
стала близька. А створення спільного про-
екту дало можливість краще взнати та зро-
зуміти один одного. 

Після цього проекту визріло рішення 
створити організацію, щоб мати можли-
вість реалізувати свої ідеї і цілі. Фундація – 
це лише інструмент для втілення ідей, які 
об’єднають людей, сприятимуть обміну 
культур і різного роду навчань. У квітні 2016 
року повстала фундація «Зустріч».

– У Фейсбуці ваша фундація регулярно 
анонсує різні події: культурні зустрічі, дис-
кусії, кулінарні заняття, серію безплатних 
консультацій для тих, хто переїхав. Діяль-
ність вражає своїм розмаїттям. 

– Власне, ще однією з ідей створення 
фундації було об’єднати різні середовища.
Нас зібралося троє: Малгожата Цюрик, яка 
є представником української меншини, жи-
ве в Польщі з діда-прадіда. Я – представник 
старої еміграції. Андрій Кудряшов, який на 
той час був докторантом, представив акаде-
мічну спільноту. Тобто це було поєднання 
різних світів. Ідея була – об’єднувати й бу-
дувати громаду. 

– На чому зараз зосереджена діяльність 
фонду? 

– Є кілька напрямків. Цей важливий і «не-
видимий», який має системно врегулювати 
багато змін. Наприклад, колись давно ві-
це-воєвода, не хочу називати прізвище, ска-
зав: «Українців у Кракові немає». Тобто вони 
є, але вони невидимки, бо ж їхніх представ-
ників ніде не видно. На той час, за оцінками, 
в місті перебувало 50–60 тисяч українців, але 
їхній голос не доходить до урядового рівня. 
І саме без цієї роботи не буде відпрацьова-
но багато важливих речей. Зокрема, участь 
в інтердисциплінарній групі в програмі 
«Відкритий Краків» при міському голові, 
на що уряд міста виділяє кошти, або зустріч Ф
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1 листопада 322 українця і 68 україн-
ських компаній потрапили під економіч-
ні санкції Росії.
4 листопада У лікарні померла громад-
ська активістка Катерина Гандзюк, яку 
влітку облили сірчаною кислотою.
5 листопада Українське військо опини-
лося в першій десятці найпотужніших 
армій Європи.
8 листопада Парламент прийняв закон, 
що знижує акцизи на розмитнення авто-
мобілів, які були ввезені в Україну.
10 листопада Український боксер 
Олександр Усик захистив пояс абсолют-
ного чемпіона світу в першій важкій вазі.
11 листопада Окупанти провели «ви-
бори» в самопроголошених Луганській 
і Донецькій «народних республіках». 
22 листопада Конституційний суд 
визнав конституційним закріплення 
в основному законі України курсу на 
членство в ЄС та НАТО.
23 листопада Верховна Рада ухвалила 
державний бюджет на 2019 рік.
25 листопада У районі Керченської 
протоки російські катери заатакували 
кораблі ВМС України.
3 грудня Опитування: 50% українців 
мають тепле ставлення до Польщі.
6 грудня Парламент надав статус 
учасника бойових дій усім ветеранам 
ОУН-УПА.
11 грудня Суд поновив Романа Насірова 
на посаді голови Державної фіскальної 
служби України.
12 грудня Набув чинності закон, який 
припинив дію договору про дружбу 
з Росією.
15 грудня На Об'єднавчому соборі 
в Києві оголошено про створення 
єдиної Православної церкви України, 
а митрополита Епіфанія обрано її пред-
стоятелем.
15 грудня У Житомирській області роз-
бився винищувач Су-27.
17 грудня УПЦ МП заявила, що не 
визнає створення автокефальної церкви 
в Україні.
18 грудня Україна ввела додаткові санк-
ції проти Росії за окупацію Криму.
20 грудня Верховна Рада продовжила 
мораторій на продаж землі 
до 1 січня 2020 року.
22 грудня У Львові стався вибух 
і пожежа на Різдвяному ярмарку.
26 грудня У 10 областях України введе-
но воєнний стан на 30 днів.
26 грудня Верховна Рада призначила 
вибори президента України на 
31 березня 2019 року.
29 грудня Опитування: 64% українців 
негативно ставляться до Росії.

листопад – 
грудень У київській лікарні 4 листопада помер-

ла Катерина Гандзюк – громадська 
активістка та радниця міського голови 
Херсона. 31 липня Катерину облили кон-
центрованою сірчаною кислотою, внас-
лідок чого активістка отримала опіки 
40% шкіри та сильне пошкодження очей. 
Протягом трьох місяців за життя К. Ган-
дзюк боролися київські лікарі, а сама ак-
тивістка перенесла кільканадцять опера-
цій. Спочатку напад на К. Гандзюк було 
кваліфіковано як «хуліганство», але під 
тиском громадськості змінено на «умис-
не завдання тяжких тілесних ушкоджень» 
і «замах на вбивство». Напад на К. Ганд-

зюк обурив українських правозахисників 
та світову громадськість. Після смерті ак-
тивістки Верховна Рада створила комісію 
для розслідування нападів на активістів, 
а генеральний прокурор України Юрій 
Луценко подав прохання про відставку, 
«аби уникнути політичних спекуляцій», 
але президент його не підписав. Під час 
розслідування вбивства Катерини Ганд-
зюк було затримано декілька осіб, проте 
ім'я основного замовника або замовників 
цього злочину досі залишається невідо-
мим. Загалом протягом останніх 1,5 років 
в Україні сталося кілька десятків нападів 
на громадських активістів.

П ісля довготривалого нагнітання 
напруги в районі Керченської про-

токи, 25 листопада прикордонні катери 
ФСБ Росії в Чорному морі відкрили во-
гонь по корабельній групі ВМС України. 
Три українські кораблі з 23-особовим екі-
пажем були захоплені російськими вій-
ськовими. Шестеро українців отримали 
поранення. Це була перша відкрита вій-
ськова агресія російських збройних сил 
проти України. Наступного дня Верховна 
Рада України на внесок президента та 
РНБО ввела в країні воєнний стан. «За» 
проголосували 276 депутатів. Воєнний 
стан було введено в 10 областях держа-
ви (Чернігівська, Сумська, Харківська, 

До нецька, Луганська, Запорізька, Хер-
сонська, Миколаївська, Одеська та Він-
ницька) строком на 30 днів. Президент 
запропонував не обмежувати прав гро-
мадян та не оголошував чергової хвилі 
мобілізації. Оскільки під час воєнного 
стану не можна проводити жодних ви-
борів, референдумів та виборчих кам-
паній, Петро Порошенко, аби уникнути 
політичних спекуляцій, запропонував 
парламенту призначити дату виборів 
президента України на 31 березня, тобто 
згідно з планом. Так само, згідно з планом, 
військовий стан в Україні завершився 
(26 грудня), а 31 грудня стартувала пре-
зидентська кампанія.

П ісля трьохсот років залежності 
від Москви українське право-

слав’я об’єдналося в автокефальну ка-
нонічну Православну церкву України та 
здобуло визнання церкви-матері – Кон-
стантинопольського патріархату – й ін-
ших церков. На об’єднавчому соборі, який 
15 грудня пройшов у Софії Київській, було 
досягнуто рішення про створення помісної 
церкви, прийнято її статут та обрано пред-
стоятеля. Титул митрополита Київського 
та всієї України було довірено 39-річному 
митрополитові Переяславському та Біло-
церківському Епіфанію (Думенку). Саме 
Епіфаній у супроводі президента України 

6 січня вирушить до Стамбула, де отримає 
томос від Патріарха Константинополь-
ського Варфоломія. Загалом в об’єднавчо-
му соборі взяли участь 192 делегати УПЦ 
КП, УАПЦ та УПЦ МП. Митрополит Епі-
фаній закликав архієреїв та вірян усіх пра-
вославних парафій в Україні, які досі діють 
під юрисдикцією УПМ МП, переходити до 
помісної Православної церкви України, 
і як наслідок, перед кінцем року такий 
крок вчинили кілька десятків парафій 
у різних регіонах країни. Новоствореної 
помісної церкви в Україні не визнала Ро-
сійська православна церква та її сателіт – 
УПЦ МП.

2018

Російська агресія в Чорному морі 
та воєнний стан в Україні

Хто замовив Катю Гандзюк?

Помісна Православна церква України 
стала реальністю

Підготував Анатолій Зимнін на підставі 
матеріалів порталів «Українська правда», 
«Укрінформ», газети «Дзеркало тижня» 
та Радіо «Свобода».
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«У зв’язку зі збільшенням у Польщі кількості українських мігран-
тів – на сьогодні це орієнтовно 1,5 млн наших громадян, – значно 
зросла кількість звернень до консульських установ для вирішення 
різноманітних питань. Часто громадяни України звертаються також 
до почесних консульств, які не мають повноважень на виконання 
всіх консульських дій. У цьому контексті очевидною є необхідність 
відкриття ще однієї консульської установи України на заході Поль-
щі – у Вроцлаві, що дозволило б перерозподілити межі консульських 
округів так, щоб громадяни України могли витрачати не більше 
двох-трьох годин на доїзд до консульства», – зазначає А. Дещиця 
в інтерв’ю «Укрінформу».

За словами посла, підготовчі заходи планується здійснити в 2019 
році, і якщо все вдасться, нове генеральне консульство України 
у Вроцлаві розпочне роботу вже в 2020 році.

Андрій Дешиця також повідомив: «Плануємо відкриття почесного 
консульства в місті Катовіце, чекаємо на відповідні рішення. Споді-
ваюся, це відбудеться вже невдовзі. Крім того, шукаємо кандидату-
ру на посаду почесного консула в місті Кельце. Якщо найближчим 
часом вдасться реалізувати ці плани, у нас залишиться лише два 
воєводських центри, де немає українських консульських осередків, – 
Білосток та Ольштин».

Під час інтерв’ю посол згадав і про наближення виборів в Україні. 
Він звернув увагу, що будуть проводитися інформаційно-роз’ясню-
вальні роботи щодо можливості реалізації громадянами України ви-
борчого права за кордоном.

В управлінні повідомляють, що біль-
шість іноземців з-поза ЄС перебувають 
у Польщі тимчасово, наприклад на основі 
віз. Люди, які хочуть проживати в країні 
протягом тривалого періоду часу, пода-
ють заявки у воєводські управління на 
отримання дозволу на проживання, най-
частіше на тимчасове. Особи, які відпові-
дають умовам видання дозволу, отриму-
ють документи, що підтверджують їхнє 
право перебувати в країні. Усього в даний 
час налічується близько 290 тис. дійсних 
дозволів на проживання для інозем-
ців з-поза меж ЄС, у тому числі близько 
200 тис. – на тимчасове перебування.

На тимчасовий дозвіл на проживання 
можна претендувати, якщо існують об-

ставини, які є підставою перебування 
іноземця в Польщі на період, що пере-
вищує три місяці. Найбільш поширеною 
метою тимчасового перебування інозем-
ців у Польщі на даний момент є праце-
влаштування – це приблизно 65% вида-
них дозволів. Приблизно 13% отримали 
дозволи з метою перебування з родиною, 
а близько 12% – на навчання.

Дозвіл на тимчасове перебування може 
бути виданий на строк не більше трьох 
років. Більшість – приблизно 77 тис. дійс-
них дозволів – мають термін дії менше 
року, приблизно 71 тис. – від 1 до 2 років 
і близько 53 тис. – від 2 до 3 років.

Повідомляється, що з 200 тис. виданих 
дозволів більшість отримали громадя-

ни України – 138 тис. Громадяни Індії – 
7,7 тис, В’єтнаму – 7 тис., Китаю – 7 тис. та 
Білорусі – 5 тис. Більшість із них – люди 
віком від 20 до 39 років (64%), старші 
люди віком 40–59 років становлять 23%, 
а молоді люди віком до 20 років – 10%. 
Найбільше дозволів на тимчасове про-
живання видано в Мазовецькому воєвод-
стві: їх отримали 64 тис. іноземців з-поза 
ЄС, а також у Великопольскому – 20 тис. 
та Малопольському – 20 тис. У Нижньо-
сілезькому воєводстві видано 13,5 тис. 
дозволів, у Сілезькому – 13 тис.

Більш актуальну інформацію про тен-
денції міграції та роботу офісу можна 
знайти на веб-сайті Управління у справах 
іноземців – www.udsc.gov.pl.

Україна планує відкрити у Вроцлаві генеральне 
консульство

Українці отримали найбільше дозволів на тимчасове 
проживання в Польщі

Світлана СЛИВЧЕНКО
У Вроцлаві в 2020 році можуть відкрити генеральне консульство України. Про це по-
відомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Оксана КУЗЬМЕНКО
Дозволи на тимчасове перебування в Польщі на даний момент отримали 200 тис. 
іноземців з-поза ЄС, з них близько 138 тис. – українці. Такі дані озвучив Якуб Дудзяк, 
речник Управління у справах іноземців.
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– Як з’явилася ідея проведення кам-
панії і яка її головна ціль?

– Ідея з’явилася як відповідь на про-
блему, якою є сучасне невільництво. На 
жаль, соціальні опитування та статистичні 
дані свідчать, що люди несвідомі та мало 
знають, чим є невільництво чи торгівля 
людьми. Ми спостерігаємо це особисто 
під час проведення інформаційних кам-
паній щодо примусової роботи. ЗМІ за-
звичай показують, що це явище пов’язане 
лише з викраденням жінок для проститу-
ції, але зараз масовим є трудове невіль-
ництво. Нашою ціллю є показати людям, 
як це виглядає і що це стосується всіх 
нас – як поляків, які їдуть за кордон, так 
і всіх іноземців, які приїхали до Польщі. 

– Яких інструментів вживаєте для 
підвищення рівня свідомості суспіль-
ства щодо цієї проблеми?

– Перш за все, ми відзняли три відео, 
які будемо показувати скрізь, де тільки 
можливо, зокрема сподіваємося, що вони 
теж з'являться на телебаченні. Одне з них 
стосується підписання трудового дого-
вору та нелегальних посередників, які 
мають свої фірми. Останні все роблять за 
нас, тому нам здається, що все безпечно. 
Людина поспішно приймає рішення й ви-
їжджає з упевненістю, що її чекає чудова 
робота за кордоном, але, на жаль, реаль-
ність дуже часто є іншою. Наступне відео 

представляє, як виглядає ситуація після 
приїзду на місце роботи, тобто поселення 
в жахливих умовах проживання. Показа-
но роботу на збиранні капусти. Люди ін-
коли думають, що невільництво – це коли 
їх закривають і заставляють робити неві-
домо що, але дуже часто це змушування 
до фізичної роботи в полі чи на виробни-
цтві на фабриках, тобто в таких місцях, де 
нас інші бачать кожного дня. Тільки ніхто 
не підозрює, що за тією роботою прихову-
ється і яку ми отримуємо оплату. 

– Що можна вважати невільництвом 
чи примусовою роботою?

– Поняття «примусова праця», на думку 
Пункту перевірки вакансій, не до кінця ок-
реслює це явище, тому ми називаємо його 
«зневолення через роботу». Способів та-
кого зневолення є дуже багато. З досвіду 
наших клієнтів, це насамперед різнома-
нітні маніпуляції. І це теж причина, через 
яку люди не відразу відмовляються від ро-
боти. Їх збивають з пантелику, обіцяють, 
що буде краще, що за два тижні, потім за 
два місяці зарплату підвищать, місце про-
живання буде змінено, що це все тимчасо-
во. Ми хочемо в це вірити, тому що приїха-
ли з метою щось заробити, не втрачаємо 
надію, що все зміниться на краще. Через 
це місяцями перебуваємо в такій ситуації. 
Навіть може не дійти до насилля й погроз, 
тому що так теж часто буває. 

– Тобто маніпуляції теж можемо за-
раховувати до примусової роботи?

– Так, якщо нас обманюють, якщо ми не 
отримуємо заробітної плати або отриму-
ємо, але значно менше обіцяного, якщо 
нам списують зарплату за якісь видумані 
борги, бо щось для нас зроблено зі сто-
рони роботодавця чи посередника. Якщо 
реальність відрізняється від домовлено-
стей на початку. Якщо у нас забирають 
кошти на додаткові оплати за послуги, 
яких ми не отримали, наприклад за Інтер-
нет, якого немає, чи за зроблену пропис-
ку, яка і так робиться безкоштовно. Усе це 
є безправними маніпуляціями.

– Хто може стати потенційною жер-
твою сучасного невільництва?

– Чесно кажучи, жертвою може стати ко-
жен. Найчастіше це люди, які перебувають 
у складній ситуації і поспішно приймають 
якісь рішення, тому що негайно потребу-
ють грошей і не мають часу на перевірку 
вакансії чи посередника. Будучи в такому 
стані, люди не звертають уваги на різні 
чинники, які сигналізують, що щось не так. 

– Чи розпізнаєте способи, схеми ді-
яльності таких роботодавців або посе-
редників?

– Так. Якщо говорити про наш Пункт 
перевірки вакансій, де ми перевіряємо 
всі підозрілі пропозиції праці, про які нам 

17 жовтня 2018 року розпочалася соціальна кампанія «С.O.С. Проти торговців людьми та мисливців за душами», яка 
миттєво поширилася в соціальних мережах. Вона спільно організована Надвіслянським відділом прикордонної 
служби, районною інспекцією служби в'язниць у Варшаві, столичним штабом поліції, Армією порятунку, пунктом 
перевірки вакансій та щоденною газетою «Факт». Почесний патронат над кампанією прийняло Посольство 
Великобританії у Польщі.

З Юстиною КУЗІ з Армії порятунку та Пункту перевірки вакансій розмовляє Іванна КИЛЮШИК.

Соціальна кампанія 
#StopNiewolnictwu
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повідомлено, то найчастіше це вакансії від 
агенцій роботи. Досить часто людей під-
мовляють інші, наприклад давній знайо-
мий чи особа, з якою вони випадково по-
знайомилися. Траплялося, що це був член 
родини. В такій ситуації люди довіряють 
і думають – навіщо перевіряти, якщо це 
знайомий порадив, все буде добре, бо хто 
ж знає краще, як не людина, яка вже там 
працювала. Приймаємо рішення, виїжджа-
ємо, лише по приїзді розуміємо, що поба-
чене суперечить сказаному. Досить часто 
людей, які займаються вербуванням, при-
мушують до знаходження нових працівни-
ків. 

– Що ви радите мігрантам, які виїжд-
жають з метою працевлаштування за 
кордоном, для уникнення використан-
ня в праці?

– Перш за все потрібно завжди особисто 
сконтактуватися з працедавцем чи аген-
цією й запитати про роботу та умови про-
живання. Варто перевіряти, чи агенція або 
працедавець зареєстровані, що означати-
ме, що вони працюють легально. Це мож-
на зробити досить просто через Інтернет, 
у реєстрі агенцій (KRAZ чи KRS у Польщі). 
Теж потрібно звертати увагу на оголошен-
ня, якщо воно не конкретне: два речення 
й номер телефону, не фірмова електронна 
адреса, а типу gmail, onet, wp. Скоріше за 
все, це ненадійне оголошення. Не розпочи-
нати працювати без підписання трудового 
договору, тому що факт виконання роботи 
без укладання умови важко довести. Пра-
цювати лише легально. Реагувати на по-
гіршення умов праці чи проживання: якщо 
щось не так, краще не буде однозначно. 

– Куди можна звернутися за допомо-
гою в разі порушення трудових прав?

– До Державної інспекції праці, де мож-
на скласти скаргу на роботодавця. Для 
цього потрібно зібрати якнайбільше до-
казів: фото умов праці чи проживання, 
дуже добре вести щоденник праці, в якому 
кожного дня записувати кількість відпра-
цьованих годин і яку роботу виконували, 
що буде доказом виконання роботи. У разі 
неотримання повної заробітної плати мо-
жемо показати це в Інспекції праці. Крім 
того, потрібно звертатися за допомогою 
до відповідних громадських організацій, 
фондів, які таку допомогу пропонують, 
перед виїздом знайти в Інтернеті такі ор-
ганізації, сконтактуватися та підтримувати 
з ними зв’язок. Навіть якщо ми не впевнені, 
використовують нас чи ні, краще прокон-
сультуватися зі спеціалістами, які можуть 
зрозуміти ситуацію й допоможуть скласти 
скаргу. 

Фонд «Наш вибір» виступає проти тор-
гівлі людьми, примусової роботи, викори-
стання та порушення прав працівників. 

Під час семінару, що відбувся 13 груд-
ня 2018 року в Центрі сучасного мис-
тецтва «DOX», журналісти розповіли, 
які секрети вони «витягли» з архівів 
радянських спецслужб. Завдяки кіль-
ком місяцям плідної праці з джерелами 
було представлено 53 медіа-матеріали: 
статті, телесюжети, спецпроекти тощо. 
Їхній досвід ліг в основу посібника по 
роботі з архівами КДБ «Архіви КҐБ для 
медіа», який теж презентували чесь-
кій публіці. Серед авторів – Володимир 
Бірчак, Андрій Когут, Ольга Попович, 
Отар Довженко, Юрій Макаров та Яри-
на Ясиневич. У виданні пояснюється, які 
документи можуть знайти журналісти 
у відкритих архівах, як їх читати, як пе-
ревіряти інформацію, а також як архів-
ні документи можуть долати «фейки», 
дезінформацію та пропаганду.

У семінарі в Празі взяли участь, зо-
крема, Надзвичайний і Повноважний 
посол України в Чеській республіці Єв-
ген Перебийніс, заступник директора 
Чеського інституту досліджень тота-
літарних режимів Ондржей Матейка, 
голова Українського інституту націо-
нальної пам’яті Володимир В’ятрович, 
координатор проекту «Deconstruction» 
у Чехії, представник Чеського інституту 
досліджень тоталітарних режимів, голо-
ва товариства «Gulag.cz» Штепан Чер-
ноушек, в.о. директора Центру дослід-
жень визвольного руху Анна Олійник, 
представник фонду «Наш вибір» Ольга 
Попович та інші. На зустрічі були при-
сутні архівісти, журналісти та історики 
з чотирьох країн.

Нагадуємо, що в рамках реформи 
декомунізації Україна надає вільний 
для кожного доступ до документів 
колишньої радянської спецслужби – 
ЧК–НКВД–КДБ. До архіву можна звер-
нутися особисто або написати елек-
тронного листа. Це право передбачено 
Законом України «Про доступ до архів-
ів репресивних органів комуністичного 
тоталітарного режиму 1917–1991 років».

Проект «Deconstruction. Aрхіви КҐБ 
для медіа» став можливим завдяки під-
тримці Посольства Чеської республіки 
в Україні в межах програми «Transition», 
а також Міжнародного Вишеградського 
фонду спільно з Міністерством закор-
донних справ Королівства Нідерланди.

Півроку тривав проект Інституту 
дослідження визвольного руху 
«Deconstruction. Архіви КҐБ для медіа», 
в межах якого українських, чеських, 
словацьких та польських журналістів 
навчали працювати з нещодавно 
відкритими архівами КДБ. Серед 
співорганізаторів проекту – 
польський фонд «Наш вибір» та чеське 
товариство «Gulag.cz». Результати 
спільної діяльності було презентовано 
в грудні в Празі.

Секрети 
архівів 
КДБ

Світлана СЛИВЧЕНКО
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«Цьогорічний ярмарок – найкращий з усіх, 
які нам взагалі вдалося організувати. По-перше, 
було багато цікавих майстрів, а по-друге, – дуже 
багато відвідувачів», – розповіла співоргані-
заторка заходу, ініціатор акції «Свята без тата» 
Вікторія Батрин.

Цьогоріч у ярмарку взяла участь рекордна 
кількість українських майстрів, які живуть і пра-
цюють у Варшаві. Вони представили свою про-
дукцію: вишивку, мотанки, біжутерію, вироби зі 
шкіри та багато іншого. Тут були також майстри 
з України. Відвідувачі могли скуштувати укра-
їнські національні страви: кутю, борщ, салати, 
вареники, випічку. 

Під час ярмарку проводилися збірки, кошти 
з яких пішли на акцію «Свята без тата» й на роз-
виток Українського дому у Варшаві. Для Україн-
ського дому вдалося зібрати 1210,55 злотих, а на 
акцію «Свята без тата» – 2200 злотих і солодощі. 
Дякуємо за підтримку!

39 майстрів та близько тисячі відвідувачів – 
в Українському домі у Варшаві вчетверте 
відбувся Різдвяний ярмарок. Організатори 
заходу – ініціатива «Героям Майдану» 
та фонд «Наш вибір».

В Українському домі 
у Варшаві відбувся 
Різдвяний ярмарок
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Об,єднанням українців у Польщі, Об'єд-
нанням лемків, Об,єднанням лемків Кана-
ди та кількома школами як у Польщі, так 
і в Україні. Випускники закладу навчаються 
у провідних навчальних закладах Польщі 
і Європи.

Школа має сучасні класи, предметні ау-
диторії, оснащені лабораторним облад-
нанням, інтерактивними дошками та про-
екторами. Діють учнівські творчі гуртки 
й колективи. Щороку збільшується кіль-
кість учнів – громадян України. Постійно 
відбуваються обміни з Україною та іншими 
країнами Європи. 

Перевагою школи є наявність гуртожит-
ку для учнів старших класів. Проживання 
у триособових кімнатах станом на 2018 
рік коштувало 104 злотих на місяць, ціна 
харчування на добу – 10 злотих. Для меш-
канців гуртожитку доступні спортивна та 
комп’ютерна зали, кімната відпочинку, бі-
бліотека й кухня. 

Контакт:
Zespół Szkół Ogólnokształcących, 
ul. Tarasa Szewczenki 10, 59-222 Legnica,
тел.: +48 76 723 31 06,
e-mail: zso4legnica@op.pl, 
сайт: www.zso4legnica.pl. 

У 70 км від балтійського узбережжя в За-
хіднопоморському воєводстві розташова-
не містечко Білий Бір, де мешкають трохи 
більше 2200 осіб. Тут знаходиться Комплекс 
загальноосвітніх шкіл ім. Тараса Шевченка. 
Свою історію сучасна школа розпочала ще 
в 1958 році. 

Провінційний статус школи педагогічно-
му колективу вдалося перетворити з недолі-
ку на перевагу. Мала місцевість дає можли-
вість краще зосередитися на навчальному 
процесі. 

Ліцей школи з 2011 року потрапляє до 
престижного загальнопольського рейтингу 
фонду «Перспективи». У ньому загальноос-
вітні ліцеї оцінюються за такими критерія-
ми: успіхи навчального закладу в олімпіадах, 

На південному заході Польщі, за 
70 кілометрів від столиці Нижньо-
сілезького воєводства – Вроцлава, 

знаходиться історичне місто Лігниця з по-
над 100 тисячами мешканців. Комплекс за-
гальноосвітніх шкіл №4 ім. Богдана-Ігоря 
Антонича, що діє в Лігниці, теж має славне 
минуле та багатогранне сьогодення. Ство-
рений у далекому 1967 році, Лігницький 
ліцей з українською мовою навчання був 
першим подібним закладом у післявоєнній 
Польщі. Як тоді, так і зараз цей освітній за-
клад є важливим осередком українського 
життя регіону. 

Довгий час заклад мав тільки гімназій-
ний та ліцейний рівні, але з 2017/2018 на-
вчального року комплекс також набирає 
перші класи середньої школи. Навчання 
української мови, історії і культури Укра-
їни відбувається на окремих уроках, інші 
предмети викладаються польською. Окрім 
української мови, унікальність і якість на-
вчального закладу засвідчують здобутки 
вчительського колективу та учнів. 

Школа отримала сертифікати «Школа без 
насильства», «Школа – відкривач талантів», 
«Краща школа» та інші. У 2014 і 2016 роках 
ліцей входив у 500 найкращих у всій Поль-
щі, а в 2018-му – на 36-му місці серед ліцеїв 
воєводства. 

Вчителі працюють з учнями, які мають 
слабші або кращі результати, за спеці-
альними шкільними програмами. Також 
проводяться додаткові уроки фізкультури 
з відповідним спеціалістом, додаткові за-
няття з англійської мови та інформатики. 
Для старших класів упроваджено також 
систему Дальтона, яка постала у США. Вона 
заснована на принципі індивідуального 
навчання – учні самостійно обирають гру-
пу нав чальних предметів, які хочуть опану-
вати.

Педагогічний рівень працівників і якість 
навчання учнів гарантовані патронатом 
Вроцлавського університету, а також співп-
рацею з багатьма установами: Державною 
вищою професійною школою в Лігниці, 

результати зовнішнього оцінювання (мату-
ри) з обов’язкових і додаткових предметів. 
На цій підставі визначаються 500 кращих лі-
цеїв (з поміж 3818 станом на 2017 рік). Шев-
ченківський ліцей із Білого Бору в 2018 році 
посів у ньому 341-ше місце (9-те у воєвод-
стві), а в 2017-му – 453-тє загальнопольське 
і 12-те місце на регіональному рівні. 

У школі головна увага звертається на всі 
обов’язкові предмети, зокрема і на укра-
їнську мову. Програма з математики та 
англійської мови розширена. Коли в учня 
є бажання додатково вивчати обраний 
предмет у розширеному обсязі, то школа 
дає йому таку можливість. Навчання укра-
їнської мови та літератури, історії, культу-
ри й географії України відбувається на ок-
ремих уроках. Інші предмети викладаються 
польською мовою. 

На рівні ліцею в 1-му класі викладаються 
такі предмети: польська мова й література, 
українська мова й література, англійська 
мова, німецька мова, історія, суспільство-
знавство, історія України, культурознав-
ство, релігія, математика, фізика, хімія, біо-
логія, географія, географія України, основи 
підприємництва, інформаційні технології, 
початкова військова підготовка, фізичне 
виховання. У 2-му й 3-му класах учні ма-
тимуть можливість вивчати: на базовому 
рівні обов’язково – польську та українську 
мову й літературу, англійську, німецьку 
мови й математику. На поглибленому рівні 
обов’язково – англійську мову, математику, 
біологію, історію, географію. 

Громадяни України, охочі навчатися в за-
гальноосвітньому ліцеї, повинні подати: за-
яви про прийняття до школи та в гуртожи-
ток, свідоцтво про закінчення класу або 
школи (оригінал), медичну довідку про стан 
здоров’я (т. зв. медичну карту), свідоцтво 
про народження (копію), заяву про озна-
йомлення зі статутом школи й гуртожитку 
і згодою з ним (підписану учнем і батьками 
або законними опікунами), уповноваження 
та підтвердження бажання вчитися, 3 фото-
графії.

Українські загальноосвітні школи в Польщі
У Польщі діє п’ять загальноосвітніх українських шкіл, які розташовані на теренах, 
де проживає українська меншина. Навчаються у цих школах і громадяни України.Олександр ПУСТОВИЙ

українці в Польщі

Пам'ятник Тарасу Шевченку в Білому Борі, де діє Комплекс шкіл ім. Тараса Шевченка.
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році школярі взяли участь у 38-ми пред-
метних конкурсах різних рівнів, 13-ти 
спортивних конкурсах і змаганнях і 18-ти 
художніх конкурсах на загальнопольсько-
му, регіональному та шкільному рівнях. 
Підготовка й участь у конкурсах розвиває 
зацікавлення та вміння, поглиблює знан-
ня.

Попри поширений стереотип, що в шко-
лі з українською мовою навчання важко 
вивчати інші мови, а «надмірне» спілку-
вання українською зашкодить правильно 
опанувати польську, бартошицькі учні та 
вчителі своїми результатами доводять, що 
володіння українською лише сприяє ви-
вченню іноземних мов. Минулого року аж 
три шестикласниці та один учень гімназій-
ного відділу стали лауреатами конкурсу 
з польської мови, а одна з учениць вия-
вилася ще й найкращою у воєводстві – із 
50 можливих балів отримала 49.

Лесина школа також формує особи-
стість та розвиває національну ідентич-
ність молодого покоління. Окремі уроки 
української мови, історії та культури, гео-
графії України, разом із майстер-класами 
з української народної творчості, конкур-
сами на українську тематику, екскурсіями 
українськими місцями Польщі, поїздками 
в Україну, є запорукою українського духу 
школи. 

Гордістю школи є хор «Лісова пісня», 
вокально-інструментальна група «Дар лю-
бові», гурт «Водограй» та театральний гур-
ток «Плеяда». Учні мають змогу розвивати 
журналістські навички, готуючи україн-
ські передачі на радіо «Ольштин» та вида-
ючи шкільну газету «Відлуння з глибини 
серця». Під час занять у гуртку Польсько-
го червоного хреста діти й молодь вчаться 
надавати першу медичну допомогу, орга-
нізують благодійні заходи та ведуть во-
лонтерську діяльність. 

У школі також навчаються діти – грома-
дяни України. 

Контакт:
Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem 
Nauczania w Bartoszycach, 
ul. Leśna 1, 11-200 Bartoszyce,
тел: +48 89 762 18 30. 

Однією з найбільших українських шкіл 
у Польщі є Комплекс шкіл з українською 
мовою навчання в Ґурові-Ілавецькому – 
маленькому містечку в 70 км на північ-
ний схід від Ольштина – столиці Вармін-
сько-Мазурського воєводства. У 2018 році 
український ліцей у Ґурові посів 21-ше 
місце серед 139-ти шкіл Вармії і Мазур із 
випускними класами, у яких відбулося зо-
внішнє тестування. 

Ґурово-Ілавецька школа небезпідставно 
пишається сучасною матеріальною базою, 
яку складають 14 предметних кабінетів, 
що обладнані необхідними дидактичними 

Батьки або законні опікуни зобов’язані: 
регулярно контактувати зі школою (осо-
бисто, по телефону, електронною пош-
тою тощо), внести заставу розміром 100 
євро, яка буде використовуватися для за-
безпечення, в разі потреби, медичної або 
якої-небудь іншої допомоги учневі. Неви-
користана застава буде повернена в кінці 
навчального року. 

Учні ліцею зобов’язані: дотримувати-
ся правил графіку освітньої діяльності 
в Польщі, представленого на веб-сайті 
школи (шкільні канікули, святкові кані-
кули, вихідні дні), регулярно брати участь 
у вибраних гуртках художньої самодіяль-
ності та всіх заходах, що мають на меті 
зберігати українську національну й куль-
турну ідентичність, послідовно працю-
вати над удосконаленням польської мови 
(обов’язкова участь у заняттях, які підні-
мають рівень вивчення польської мови 
в усній і письмовій формі), один раз на 
місяць написати тест, який перевірятиме 
рівень вивчення польської мови; один раз 
на семестр батьки повідомлятимуться про 
результати тестування (що дозволить їм 
слідкувати за ефективністю вивчення ди-
тиною польської мови).

Бажано також, аби кандидати до ліцею 
мали наступні додаткові критерії: базове 
знання польської мови (розуміння мови 
й читання), науковий, художній талант 
(спів, танець, гра на інструментах, малю-
вання та ін.), добрий стан здоров’я, актив-
ність, здатність працювати в команді.

Для учнів старших класів є гуртожиток 
на 60 місць. Також активно діють ансамбль 
народного танцю «Вітрогон», гурток жи-
вого слова «Калиновий міст» і хор «Джере-
ло». Головними шкільними святами є що-
річні відзначення річниць народження та 
смерті Тараса Шевченка. Тут знаходиться 
перший пам’ятник Кобзаря.

Контакт:
Zespół Szkół im. Tarasa Szewczenki
w Białym Borze,
ul. Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór, 
тел.: +48 94 367 01 62, +48 94 373 90 26, 
e-mail: zs2bb@op.pl, 
сторінка: www.liceum-bialybor.eu.

На півночі Польщі в 15 км від поль-
сько-російського кордону розташувалося 
місто Бартошиці з населенням 24 тисячі 
осіб. Для української громади воно пере-
дусім відоме як «Лесина школа в Бартоши-
цях» – саме так називають середню школу 
№8 імені Лесі Українки з українською мо-
вою навчання з 1997 року, коли вона отри-
мала ім'я своєї патронки. 

Навчальний заклад обґрунтовано пи-
шається високим рівнем навчання. Серед 
учнів школи багато лауреатів і фіналістів 
престижних воєводських конкурсів із різ-
них предметів. У 2016/2017 навчальному 

приладами та аудіо- й відеотехнікою; два 
комп’ютерні класи, бібліотека з читальною 
залою, спортивний зал зі сценою та трена-
жерний зал. Школа, спортивний зал, гур-
тожиток і їдальня поєднані таким чином, 
що не потрібно виходити назовні. При 
школі також діє гуртожиток для старшо-
класників. 

Вивчення української мови відбуваєть-
ся як на окремих уроках, так і в рамках 
двомовних предметів. Також викладається 
історія, культура й географія України. 

Тут працює філіал Державної музичної 
школи І ступеня в Лідзбарку-Вармінсько-
му, діють ансамбль пісні й танцю «Думка», 
хор «Щедрик», шкільний осередок кар’єри, 
клуб юного волонтера, відбуваються чис-
ленні конкурси, розважальні заходи та 
поїздки, зокрема в Україну. Цікавою ініці-
ативою, запропонованою українською ре-
дакцією радіо «Ольштин», є радіопередачі 
українською мовою, які раз на два тижні 
готують самі учні. Діє й шкільне телеба-
чення «Шкіл-сат». 

Контакт:
ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie, 
тел.: +48 89 761 12 43,
e-mail: licej@wp.pl,
сторінка: http://szkolazdumka.pl/ukr_ver. 

Лише 10 кілометрів відділяють Комп-
лекс загальноосвітніх шкіл №2 ім. М. Мар-
кіяна Шашкевича в Перемишлі від Укра-
їни і всього 7 годин подорожі потягом 
з української столиці. Це єдина державна 
школа в Польщі, яка продовжує довоєнну 
традицію українського шкільництва. Ок-
рім уроків української мови, українською 
та польською мовами одночасно прово-
дяться інші предмети. 

У 2017 році ліцеїсти школи посіли 36-те 
місце серед 182 ліцеїв і ліцейних відділів 
Підкарпатського воєводства.

Школа добре обладнана. «Шашкевичів-
ка» відкрита для міжнародної співпраці 
та обмінів. Її учні неодноразово брали 
участь у європейській програмі «Sokrates-
Comenius», співпрацювали зі школами 
в Гамбурзі (Німеччина) та Паленсії (Іспа-
нія). 

Учні «шашкевичівки» можуть розра-
ховувати на допомогу (стипендії, фінан-
сова підтримка проживання, харчування 
тощо) Стипендіального фонду ім. Ярос-
лави Поповської, який діє при товаристві 
«Український народний дім».

Контакт:
Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2
im. Markiana Szaszkewicza,
вул. Smolki 10, 37-700 Przemyśl, 
тел.: +48 16 678 53 47, 
e-mail: zso2@um.przemysl.pl, 
сторінка: http://szaszk.edu.pl/.
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поради

Фонд «Наш вибір»
Адреса: ul. Zamenhofa 1, Warszawa
Тел.: +48 22 258 40 18, +48 727 805 764
Ел. пошта: biuro@naszwybor.org.pl
Веб-сайт: www.naszwybor.org.pl
www.naszwybir.pl

Український дім у Варшаві
Адреса: ul. Zamenhofа 1, Warszawa
Тел.: +48 22 258 40 18, +48 727 805 764
Ел. пошта: biuro@ukrainskidom.pl
Веб-сайт: www.ukrainskidom.pl
www.facebook.com/UkrainskiDom

Об’єднання українців у Польщі
Адреса: ul. Kościeliska 7, Warszawa
Тел.: +48 22 679 96 77, +48 22 677 88 06
Факс: +48 22 679 96 95
Ел. пошта: zuwp@post.pl
sekretariat@ukraina.com.pl

Асоціація українських студентів 
у Польщі (SUP)
Ел. пошта: office@supstudent.pl 
Веб-сайт: supstudent.pl

Товариство друзів України 
Тел.: +48 22 401 15 64 
Ел. пошта: sekretariat@tpu.org.pl
pomocdzieciommajdanu@gmail.com
Веб-сайт: www.tpu.org.pl

Фонд «Євромайдан–Варшава»
Адреса: al. Jerozolimskie 85/21, Warszawa
Тел.: +48 792 635 795
Ел. пошта: euromaidanwarszawa@gmail.com
Веб-сайт: www.euromaidanwarszawa.com 

Фонд ETC 
Адреса: ul. Powązkowska 59E\52, Warszawa
Ел. пошта: szkolenia.etceterart@gmail.com
Веб-сайт: https://www.facebook.com/etceterart

ПЛАСТ – організація української 
молоді в Польщі
Веб-сайт: plast.domiwka.info

Польсько-українська економічна палата
Адреса: ul. Legionowa 9/2, Warszawa
Тел.: +48 22 827 00 81, +48 22 827 10 79
Ел. пошта: info@pol-ukr.com
Веб-сайт: www.pol-ukr.com

Асоціація українського бізнесу в Польщі
Адреса: ul. Jana Dantyszka 18, Warszawa
Тел.: +48 22 658 10 25, +48 22 658 11 25
Ел. пошта: office@ukrbizpol.org
Веб-сайт: ukrbizpol.org

Фонд Тернопільська
Адреса: ul. Narutowicza 32, lok. 6, 
Żyrardów
Тел.: +48 (46) 854 80 15
Ел. пошта: ternopilska@gmail.com
Веб-сайт: ternopilska.com

Фонд «Перехрестя – 
Затока Ґданська»
Адреса: ul. Zaułek św. Bartłomieja 1,Gdańsk
Тел.: +48 503 943 478
Ел. пошта: perechrestja@onet.pl
Веб-сайт: www.facebook.com/migrantygdanska/

Українська домівка в Ґданську
Адреса: ul. Aksamitna 4a, Gdańsk
Тел: +48 668 141 009
Веб-сайт: www.facebook.com/domiwka.gda

Суспільно-культурне 
товариство «Польща–Україна» 
в Познані
Адреса: ul. Grobla 27a/6, Poznań
Тел.: +48 61 850 19 97
Ел. пошта: info@poznajsasiada.org
Веб-сайт: www.poznajsasiada.org

Фонд «Україна» / 
Центр української 
культури й розвитку «ЦУКР»
Адреса: ul. Ruska 46A/201, Wrocław
Тел.: +48 571 330 203
Працює: 
понеділок, середа, п’ятниця 14:00–20:00, 
вівторок, четвер 10:00–14:00
Фонд координує працю 
Пункту інформаційно-консультаційного «InfoCUKR»
Ел. пошта: biuro@fundacjaukraina.eu
Веб-сайт: fundacjaukraina.eu
https://www.facebook.com/CUKR.Wroclaw/

Українське товариство
Адреса: al. Spółdzielczości Pracy 3, Lublin
Тел.: +48 795 130 610
Ел. пошта: ukr-tov@wp.pl
Веб-сайт: www.ukr-tov.pl

Фонд духовної культури Пограниччя
Адреса: al. Warszawska 71, Lublin
Тел.: +48 81 746 93 99
Ел. пошта: s_batruch@poczta.onet.pl
Веб-сайт: fkdp.pl

Об’єднання лемків
Адреса: ul. Jagiełły 2, Gorlice
Тел.: +48 18 353 29 06
Ел. пошта: lemkounion@poczta.onet.pl
Веб-сайт: www.lemkounion.pl

Українська домівка в Ольштині
Адреса: ul. Wyzwolenia 2/8, Olsztyn
Тел.: +48 89 523 63 73
Ел. пошта: zuwp.olsztyn@gmail.com

Українська домівка в Кошаліні
Адреса: ul. Pilsudskiego 6/1, Koszalin
Тел.: +48 94 342 64 70
Ел. пошта: zup_koszalin@wp.pl

Українська домівка в Щецині
Адреса: ul. Mickiewicza 45, Szczecin
Тел.: +48 91 423 06 65
Ел. пошта: zupszczecin@poczta.onet.pl

Український народний дім 
у Перемишлі
Адреса: ul. Kościuszki 5, Przemyśl
Тел.: +48 16 678 60 39
Ел. пошта: zup.przemysl@op.pl

Фонд «Зустріч»
Фонд проводить інтеграційні 
та культурні заходи за адресою:
ul. Batorego 2/28, Kraków
Тел.: +48 609 876 399
Ел. пошта: info@zustricz.pl
Веб-сайт: zustricz.pl

Фонд «U-WORK»
Адреса: ul. Batorego 2/28, Kraków
Тел: +48 733 711 558
Ел. пошта: fundacja@u-work.pl
Веб-сайт: www.u-work.pl

Український центр у Кракові
Адреса: al. 29 Listopada 94, Kraków
Тел: +48 515 075 100
Ел. пошта: krakow@pol-ukr.com
Веб-сайт: ukrcentrum.pl

Фонд масових видовищ 
і шоу-програм /  
Fundacja Widowisk Masowych 
i Show Programów
Адреса: Ptaszkowa 633
Тел: +48 730 844 429
Ел. пошта: fundacjawmishow@gmail.com
Веб-сайт: fundacjawmishow.wordpress.com

УКРАЇНСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ У ПОЛЬЩІ



15НАШ ВИБІР №74

Українська домівка в Ольштині
Адреса: ul. Wyzwolenia 2/8, Olsztyn
Тел.: +48 89 523 63 73
Ел. пошта: zuwp.olsztyn@gmail.com

Українська домівка в Кошаліні
Адреса: ul. Pilsudskiego 6/1, Koszalin
Тел.: +48 94 342 64 70
Ел. пошта: zup_koszalin@wp.pl

Українська домівка в Щецині
Адреса: ul. Mickiewicza 45, Szczecin
Тел.: +48 91 423 06 65
Ел. пошта: zupszczecin@poczta.onet.pl

Український народний дім 
у Перемишлі
Адреса: ul. Kościuszki 5, Przemyśl
Тел.: +48 16 678 60 39
Ел. пошта: zup.przemysl@op.pl

Фонд «Зустріч»
Фонд проводить інтеграційні 
та культурні заходи за адресою:
ul. Batorego 2/28, Kraków
Тел.: +48 609 876 399
Ел. пошта: info@zustricz.pl
Веб-сайт: zustricz.pl

Фонд «U-WORK»
Адреса: ul. Batorego 2/28, Kraków
Тел: +48 733 711 558
Ел. пошта: fundacja@u-work.pl
Веб-сайт: www.u-work.pl

Український центр у Кракові
Адреса: al. 29 Listopada 94, Kraków
Тел: +48 515 075 100
Ел. пошта: krakow@pol-ukr.com
Веб-сайт: ukrcentrum.pl

Фонд масових видовищ 
і шоу-програм /  
Fundacja Widowisk Masowych 
i Show Programów
Адреса: Ptaszkowa 633
Тел: +48 730 844 429
Ел. пошта: fundacjawmishow@gmail.com
Веб-сайт: fundacjawmishow.wordpress.com

легалізація

У минулому році 125 тисяч громадян України склали заяви на 
отримання дозволів на перебування в Польщі, що на 30% біль-
ше, ніж у 2016 році. Воєводські управління, які, власне, прийма-
ють заяви, сигналізують, що статистичні дані за цей рік будуть 
значно вищі. На цей аргумент управління зазвичай посилають-
ся, коли їх звинувачують у перевищенні всіх можливих термінів 
процедур легалізації. Співвідношення працівників управлінь 
і кількості заяв може становити мінімально 50 справ, а макси-
мально – навіть 300 на одного працівника.

Згідно з чинним польським законодавством, термін розгляду 
справи від моменту прийняття заяви повинен становити два 
місяці, тому що після отримання заяви воєводське управління 
відправляє запити до поліції, прикордонної служби та Агенції 
внутрішньої безпеки для перевірки особи, яка подала докумен-
ти. Ці державні органи у свою чергу мають місяць часу, аби дати 
відповідь на запити. У деяких випадках для видання рішення 
необхідно провести розмову із заявником, що теж впливає на 
подовження терміну прийняття рішення.

На жаль, реальність відрізняється від теорії, і розгляд справ 
триває від півроку до року, що зазвичай ускладнює життя 
мігрантам. Іноземець часто не може розпочати легально працю-
вати, мусить утриматися від закордонних поїздок. Типовим яви-
щем є зміна життєвої ситуації іноземця та його цілі перебування 
в Польщі, що навіть після отримання карти перебування вима-
гає подання нової заяви відповідно до нової мети перебування. 

На те, що одні справи розглядаються швидше, а інші довше, 
впливає ряд факторів. Аби швидше отримати дозвіл на перебу-
вання, можна дотримуватися наступних порад.

Не зволікайте із поданням заяви. Згідно з першим пунк-
том статті 105 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 року, 
іноземець має право подати заяву на видання дозволу на пере-
бування не пізніше ніж в останній день його легального пере-
бування на території Польщі. Тобто законодавчо передбачено 
лише крайній термін. Відповідно, можна подати заяву навіть 
у перший день вашого легального перебування в Польщі. Тому 
варто не зволікати та подати заяву відразу, коли з’явився намір 
продовження перебування в Польщі. У такій ситуації залишить-

ся можливість і здійснення подорожей, і, у відповідних ситуа-
ціях, праці.

Детально ознайомтеся з переліком документів та при-
йдіть на безкоштовну консультацію до Українського дому 
або до іншої організації, яка надає такі консультації. На порталах 
воєводських управлінь є чіткий список документів, необхідних 
для подання заяви. Уважно прочитайте його та у випадку труд-
нощів зверніться за допомогою. Не бійтеся запитувати, якщо 
чогось не розумієте.

Подбайте про повний комплект документів. До подання 
заяви потурбуйтеся, аби у вас були всі необхідні документи. 
Якщо обов’язковий перелік буде неповний, це автоматично оз-
начатиме, що розгляд справи затягнеться на +1 місяць. Потріб-
но подбати, аби складені документи (особливо умова оренди 
житла та страхування) мали мінімально річний термін дії. На 
момент прийняття рішення всі документи повинні бути дійсні. 
Інакше інспектор попросить вас про донесення актуальних до-
кументів. Це спричинить відкладення терміну прийняття рішен-
ня на наступні місяці.

Запишіться на особисте подання заяви. Існує кілька мож-
ливостей подання документів: особисто, через канцелярію та 
відправлення поштою. Якщо документи подані останніми двома 
способами, доведеться очікувати від одного до двох місяців, аж 
справа буде передана до рук інспектора і ви отримаєте лист із 
датою призначеного візиту до управління для складення відбит-
ків пальців. Пакет документів при цьому не перевіряється. Тоді 
як при особистому поданні наявність їх перевіряється, беруться 
відбитки пальців і ваша справа відразу передається інспектору.

Інформуйте управління про зміни вашої життєвої ситуа-
ції. Не зволікайте з донесенням документів, якщо змінилося міс-
це проживання, роботи чи мета вашого перебування в Польщі.

Увага! Поради мають загальний характер, і їх дотримання 
переважно приносить позитивний результат. Однак ситуації 
із заявами на видання дозволу на перебування виглядають 
по-різному. Трапляється навіть, що документи просто гублять-
ся, і тому розгляд справи автоматично відкладається на неви-
значений термін. 

Час очікування на отримання дозволу на перебування триває від півроку до року, 
а в деяких випадках навіть довше. Чому ж все таки хтось може отримати дозвіл за 
півроку, а хтось лише за рік?

Іванна КИЛЮШИК

Практичні поради з легалізації перебування
ПоПит (Популярні або Постійні Питання)
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Різдвяно 
Й прянично

Юрій ГЕРАСИМЧУК

посіченого мигдалю, сік і цедру 1 лимона, 1 ст. л. меду. Соус 
закип’ятити, посолити, поперчити, блендером згомогенізувати, 
полити ним рибу та запікати 10 хв. при 180 С°.

Гусяче конфі з пряничною посипкою
Можливо, ви не знаєте слова «конфірувати», але напевно 

чули слово «конфітюр» – фрукти, зварені в цукровому сиропі. 
На відміну від фруктів, м’ясо довго томиться в гарячому жирі 
(смальці). В ньому ж потім і зберігається – це один із найдавні-
ших методів консервації, а його французька назва передалася 
джемам.

Вимити 4 гусячі стегенця, посолити, поперчити та відставити 
на годину. Перекласти в чавунну гусятницю, 6–7 неочищених 
зубців часнику, 4 неочищені цибулини шалот, по 1 ч. л. майора-
ну, розмарину, 3 лаврові листки, 5 зерен духмяного та жменьку 
чорного перцю. Додати 750 г гусячого жиру, накрити кришкою 
та поставити на найменший вогонь на 5–7 годин. Коли тоненька 
кісточка ніжки проб’є шкірку й вилізе назовні – м’ясо готове. 

Шумівкою вийняти стегенця з жиру, висушити паперовою 
серветкою та покласти в керамічний полумисок. Змолоти 50 г 
смаженого мигдалю та 100 г старопольського пряника, посипа-
ти м’ясо та запекти 15 хв. при 180 С°. Подавати з картопляним 
пюре та журавлиною або зі смаженими бурячками.

Смачного!

Я пишу цю статтю, а свята ще тривають. І хоч, мож-
ливо, читати її ви будете пізніше, передаю вам нотку 
святкового настрою, і хай вона вас зігріє довгими зи-
мовими вечорами. Хотів би розповісти про пряники, 
бо, як кажуть у Польщі, ніщо так не пахне Різдвом, 
як старопольський зрілий пряник. Тож запах ми залиша-
ємо, а іншими складниками страв радуємо наші смакові 
рецептори. 

Яловичина з пивом і пряником

2 цибулі та 1 морквину порізати кружальцями, а 800 г яло-
вичої лопатки – шматочками розміром із сірникову коробку. 
М’ясо посолити, поперчити, скропити розтопленим маслом (30 
г) та обсмажити. Вкинути до нього моркву й цибулю, притруси-
ти ложкою муки та підрум’янити. Додати 330 мл світлого пива, 
1 ст. л. винного оцту, 1 ст. л. карамельного цукру, 1 ч. л. тим’яну, 
лавровий листочок і тушити під кришкою 30 хв. Добру скибку 
пряника (100 г) намазати гірчицею, покласти до м’яса й тушити 
ще протягом 1 години. Подавати з вареною картоплею або кар-
топляними кльоцками.

Короп, запечений у пряничному соусі
1,2 кг філе коропа промити, посолити та охолодити. Овочі до 

бульйону (włoszczyzna) і цибулину почистити, додати 2 лаврові 
листки, 4 зернятка духмяного й 8 зерен чорного перцю, 2 гвоз-
дики та варити в 600 мл води 45 хв., після чого бульйон проці-
дити. Філе залити гарячим бульйоном та відставити до повного 
охолодження (цей процес називається пашотуванням). Рибу 
вийняти, видалити рештки кісток і викласти до змащеної мас-
лом форми. Бульйон упарити до половини об'єму.

2 ст. л. масла засмажити з 2 ст. л. муки. Влити проціджений 
бульйон та закип’ятити. Додати 100 мл пива, 100 г пряника, 50 г 
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АНОНС КОНЦЕРТІВ УКРАЇНСЬКИХ 
ВИКОНАВЦІВ У ПОЛЬЩІ

«ТНМК»

«The Hardkiss»

«KAZKA»

Monatik

Новий рік тільки розпочався, і вже можна зауважити, що він буде насичений на різноманітні події. 
Ми підготували для вас анонс концертів українських виконавців, що відбудуться в Польщі.

Уже зовсім скоро, а саме 21 лютого, розпочнеться турне гурту 
«ТНМК». Концертний тур охопить 10 польських міст. 

«Танок на Майдані Конґо» («ТНМК») – це український гурт, що вико-
нує музику в стилях репкор, хіп-хоп, рок та фанк.

У березні 2019 року матимемо змогу відвідати концерт «The Hardkiss» 
у Польщі. Гурт представить свій третій студійний альбом «Залізна Лас-
тівка». Концерти відбудуться у Вроцлаві, Кракові та Варшаві. 

Лірика стала інтимнішою, звучання треків більш електронним, а біль-
ша частина матеріалу – українською. Серед нових пісень кожен знайде 
історію про себе і для себе, – підкреслила фронтвумен гурту Юлія Сані-
на.

«The Hardkiss» – український музичний гурт, створений у 2011 році. 
Колектив створює музику в жанрах прогресивний-поп, альтернативний 
рок та синті-поп. Перчинкою гурту є яскраві образи та перуки солістки.

«KAZKA» вирушають у свій світовий тур! Послухати вживу гурт можна 
буде у трьох містах Польщі – Вроцлав, Краків, Варшава. «KAZKA» впер-
ше з’явилася на українській сцені в 2017 році, але вже встигла стати 
«Проривом Року» та першим україномовним гуртом, що потрапив до 
всесвітньо відомого чарту «SHAZAM». Гурт виконує музику в стилі поп 
з елементами електрофольку.

Monatik – відомий український виконавець, саундпродюсер, автор 
пісень, композитор. Його популярний концерт «Вітамін D» визнали най-
кращим концертним шоу. У Польщі концерти відбудуться наприкінці 
березня.

Квитки можна купити на: ticketos.pl

Продаж квитків розпочався 14 грудня.

Ціна квитків – від 99 зл.

VIVA УКРАЇНА ТУР ПОЛЬЩА: 

21.02.2019 ВАРШАВА, Klub «Proxima»

22.02.2019 ЛОДЗЬ, Klub «Lordis»

23.02.2019 ТОРУНЬ, Klub «Odnowa» 

24.02.2019 ҐДАНСЬК, Klub «B90» 

26.02.2019 ЩЕЦИН, Klub «Peron 5» 

27.02.2019 ПОЗНАНЬ, Klub «B17» 

28.02.2019 КРАКІВ, Klub «Kwadrat »

01.03.2019 ВРОЦЛАВ, «Zaklęte Rewiry» 

02.03.2019 КАТОВІЦЕ, Klub «Mega»

03.03.2019 ЛЮБЛІН, Klub «30»

03.03.2019 ВРОЦЛАВ, 
«A2» – Centrum Koncertowe

04.03.2019 КРАКІВ, 
Klub Studencki «Kwadrat»

05.03.2019 ВАРШАВА, 
«Progresja»

06.03.2019 ВРОЦЛАВ, 
«Zaklęte Rewiry»

07.03.2019 КРАКІВ, 
Klub Studencki «Kwadrat»

08.03.2019 ВАРШАВА, 
Klub «Stodoła»

28.03.2019 ВРОЦЛАВ, 
Centrum Koncertowe «A2»

29.03.2019 КРАКІВ, 
Klub Studencki «Kwadrat»

31.03.2019 ВАРШАВА, 
«Progresja»
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Олег Винник

Balet VIRSKI

«DakhaBrakha» знову поверта-
ється з концертами до Польщі! Фе-
номенальний український квартет 
презентуватиме свою незвичайну 
музику й неповторне шоу в трьох 
найбільших містах Польщі. 

Гурт був створений у 2004 році, 
учасники виконують музику в жанрі 
етно-хаус.

Улюбленець жінок вирушає у масштабний тур по Німеч-
чині, Чехії та Польщі. Олег Винник розпочав свою кар’єру 
як російськомовний співак у 1993 році. Згодом став викону-
вати пісні й українською мовою. Співак підкорив серця слу-
хачів проникливим голосом, неймовірною енергетикою, 
яскравим образом та артистизмом.

У Польщі концерт Олега Винника відбудеться у Варшаві. 

Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського 
своє коріння бере ще з 1937 року. За роки існування ансамбль здобув світову славу й став 
справжнім українським брендом. Ансамбль уміло поєднує традиційні народні мотиви із 
сучасними, створюючи видовищні шоу. Весною цього року балет вкотре відвідає Польщу.

26.05.2019 ВАРШАВА, 
Hala Sportowa «Koło» 
OSIR WOLA

23.03.2019 ЖЕШУВ, 
Filharmonia

25.03.2019 КАТОВІЦЕ, 
Pałac Młodzieży

26.03.2019 ТЄШИН, 
Teatr im. Adama Mickiewicza

28.03.2019 ЧЕНСТОХОВА, 
Filharmonia

29.03.2019 ОТРЕМБУСИ, 
Teatr «Matecznik»

30.03.2019 КОШАЛІН, 
Filharmonia

04.03.2019 ВРОЦЛАВ, 
«Zaklęte Rewiry»

05.03.2019 ВАРШАВА, 
«Palladium»

06.03.2019 КРАКІВ,  
Klub Studencki «Kwadrat»

АНОНС КОНЦЕРТІВ УКРАЇНСЬКИХ ВИКОНАВЦІВ У ПОЛЬЩІ
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ZASKOCZ SWOICH KREWNYCH!
ПОРАДУЙ СВОЇХ БЛИЗЬКИХ!

PRZEKAZ PIENIĘŻNY
ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

OFERUJEMY DOSKONAŁĄ, SZYBKĄ OBSŁUGĘ
I ATRAKCYJNE OPŁATY DLA KLIENTÓW 

МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ВІДМІННЕ, ШВИДКЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПРИВАБЛИВІ ТАРИФИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

* Usługa dostępna jest w placówkach Poczty Polskiej z wyłączeniem Agencji Pocztowych –
Ця послуга доступна в будь-якому відділені Poczta Polska, за винятком поштових агентств

Usługę Zagranicznego Przekazu Pieniężnego dostarcza Ria Financial Services


