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У номері:
оли наприкінці листопа-

да 2013-го група активістів вийшла з 
євросоюзними та національними пра-
порами у центр Києва, обурюючись 
відмовою українського уряду під-
писувати Угоду про асоціацію з ЄС 
та протестуючи проти остогидлого 
режиму, ми ще не знали, що історія 
України розпочала новий виток. Сто-
ячи чи то на київському майдані Не-
залежності, чи то на львівському про-
спекті Свободи, чи під Посольством 
України в Варшаві на алеї Шуха, 
– українці показали, що вони хочуть 
розвитку, а не стагнації, демократії, а 
не авторитаризму, відкритого суспіль-
ства, а не бандитської держави, Євро-
пи, а не Азії, Європейського Союзу, а 
не СРСР.

Один рік – як один день... Гасла 
та постулати оновлювалися та ево-
люціонували майже щодня. Почина-
лося все від мирного «Україна – це 
Європа!». Згодом  «Молодь нації 
– за євроінтеграцію!» – це коли до 

Євромайдан: 
рік 
повернення
надії

активістів на Майдані приєдналися 
студенти й стало зрозуміло, що про-
тести будуть тривати (адже спуде-
їв, які вийшли протестувати, важко 
змусити повернутися в університет-
ські стіни). Після подій 30 листопада 
народне обурення спрямувалося на 
тодішнього президента: «Зека – на 
нари, тоді підем на пари!». Або більш 
радикальна пропозиція: «Яника на 
йолку!». Після перших смертей на 
вулиці Грушевського Майдан під-
хопив гасло «Герої не вмирають!». 
Далі на нас чекали нові виклики, 
спроба розколоти Україну, ми відпо-
віли: «Єдина країна – Единая стра-
на». Страждаючи від нестерпного 
болю, Леся Українка писала: «Щоб 
не плакать, я сміялась». У подібній 
ситуації опинилися й українці піс-
ля окупації Криму та Донбасу – але, 
«щоб не плакать», вигадали народну 
вже пісню про Путіна та «ла-ла-ла». 

Графіті, Київ, вул. М. Грушевського. Фото Оксани Кузьменко
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Реклама 

дорогі українці 
та 

приятелі України! 
Ми вже писали, що від жовтня 

діє Український дім у Варшаві! 
Він знаходиться за адресою:  
ul. Zamenhofa 1. 

Запрошуємо приходити!
Ми відчинені щонеділі. 
У Домі вже діє Клуб україн-

ських жінок, Дитячий клуб «Ру-
кавичка» (субота-неділя), а та-
кож проходять майстер-класи 
та тренінги для дітей та дорос-
лих. Український дім – це теж 
місце куди можна прийти і по-
спілкуватись з друзями при каві. 
Анонс подій у Домі можна зна-
йти на сторінці naszwybir.pl та на 
порталі Фейсбук: www.facebook.
com/UkrainskiDom

І хоч приміщення в нас є, по-
трібна допомога з ремонтом 
та утриманням Дому. Будівлю 
варто пристосувати для потреб 
такої організації – потрібно зро-
бити ремонт першого поверху 
(щоб створити актовий зал), по-
міняти вікна, купити споряджен-
ня, помалювати другий поверх 
тощо. Також потрібні кошти на 
утримання Дому. 

Ми дуже чекаємо на Вашу до-
помогу і будемо вдячні за неї! 

Український дім буде для всіх 
нас – тому саме наша з Вами під-
тримка дасть йому українське 
дихання! 

Якщо Ви можете допомогти з 
ремонтом, надати матеріали чи 
пожертвувати кошти, просимо 
звертатися. Ми будемо вдячні за 
будь-яку допомогу!

Створюймо разом наш Дім у 
Варшаві! 

Кошти на Український дім 
можна пожертвувати на такий 
рахунок:

Fundacja «Nasz Wybór»
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509

Nordea Bank Polska S.A.
 Oddział/POB

CBD O/Głowny 1 P.B. w Warszawie
Назва переказу: 

Darowizna na Ukraiński Dom
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Андрій ШЕРЕМЕТ

Продовження 1 сторінки

Проте головне гасло Революції Гід-
ності –  «Слава Україні! Героям сла-
ва!» – вивчили не лише всі українці, 
які виходили на майдани від Львова 
до Харкова, цей девіз пронісся по всій 
Європі. Особливо приємно його чути 
з вуст поляків, адже раніше це гасло 
мало над Віслою однозначне забарв-
лення – УПА та Волинська трагедія. 
Тепер «Sława Ukrajini! Herojam sława!» 
– девіз української Революції Гіднос-
ті, головними союзниками якої стали 
поляки. І навіть не польські політики, 
які першими з’явилися на Майдані, 
які били тривогу на весь Євросоюз, 
які прилетіли до Києва в найчорні-
ший день протистояння, аби уберегти 
Україну від моря крові (велика їм за 
це подяка), – передусім українці від-
чували підтримку простих польських 
громадян, які приходили на акції під-
тримки України на алеї Шуха чи на 
Замкову площу Варшави, на Ринкову 
площу у Вроцлаві, на площу Свободи 
в Лодзі, на Головний ринок у Кракові 
тощо. А ще була безкоштовна акція 
Польської пошти «надішли посилку в 
Україну», безліч проукраїнських кон-
цертів та вистав, і, звичайно, благодій-
них збірок, у результаті яких у країну 
над Дніпром з Польщі було відправ-
лено тисячі шлемів, бронежилетів, 
аптечок, теплих речей тощо... Польща 
та поляки дійсно хотіли допомогти й 
допомогли як ніхто інший. 

Сontra spem spero
Згадайте, чи були ми тоді, у листо-

паді 2013-го, впевнені, що Євромайдан 
переможе? Ні, не були, проте дуже на 
це надіялися... Чи могли ми уявити, що 
злочинна влада почне розстрілювати 
власний народ? Ні, але знали, що вона 
на це здатна... Чи сподівалися ми, що 
Віктор Янукович, який став персоніфі-
кацією всього зла, яке накопичилося в 
Україні за 22 роки незалежності, буде 
тікати з Києва зі своїми посіпаками як 
пацюк? Ні, але дуже мріяли це побачи-
ти... Чи могли ми подумати, що у ХХІ 
столітті, попри міжнародні трактати, 
одна країна може захопити частину 
іншої? Ні, не могли, хоча й читали про 
це в сучасній російській літературі. Чи 

підозрювали ми, що західні імперії, які 
гарантували Україні цілісність кордо-
нів, здригнуться перед імерсією схід-
ною й по суті зрадять нашу країну. Ні, 
не підозрювали, хоча й знали з історії 
такі приклади. 

І ось минув рік... Багато чого за цей 
рік сталося вперше: і в Україні, і на 
нашому континенті, і у світі.  Впер-
ше в Україні влада застосувала бру-
тальну силу, кийки та газ, водомети 
на морозі, роздягала та знущалася 
над людьми психічно та фізично, а 
наприкінці відкрила вогонь по своїх 
громадянах. Проте українців це не 
злякало, виявилося, що ідеї, хоча і не 
є «кулестійкими», зате «невмирущи-
ми». Уперше в країні відбулася справ-
жня революція, яка повалила старий 
режим. Уперше саме народ вирішив, 
коли мають відбутися дострокові пре-
зидентські вибори. Уперше воля наро-
ду підштовхнула політиків нерішучої 
української опозиції до рішучих дій. 
Уперше на півдні та сході України від-
булися справжні проукраїнські віча, 
де гасло «Схід і Захід – разом!» лу-
нало як українською, так і російською 
мовою. Уперше українці поставили 
опір зовнішній агресії, за що заплати-
ли кількома тисячами життів. Уперше 
українці настільки вагомо оновили 
парламент, а відтак і правлячі еліти. 
Уперше люди дали зрозуміти владі 
– і «ворожій», і вже «своїй», – що на-
родний гнів може змести будь-який 
режим, що новий Майдан, якщо буде 
потреба, збереться миттєво. 

Що далі? Вимагати змін 
та змінюватися самим!
Українці розуміють, що нині – не 

відповідний для змін момент, розумі-
ють, що болючі реформи стануть про-
сто нестерпними, скаржаться один од-
ному, та не просто «благословляють» 
нову владу ці зміни провести, а вима-
гають це зробити. Інакше – Майдан! Це 
і є наше головне завдання – вимагати 
змін, за які стояв Майдан, за які поля-
гла Небесна сотня, за які наші військові 
та добровольці намагаються відстояти 
донецький аеропорт. Ми вже засвідчи-
ли – і під час революції, і під час вибо-
рів, – що змін ми не боїмося, що готові 
їх перетерпіти й підтримати, але не бу-
демо терпіти чергових «розмов про ре-

форми». Або модернізуйте країну, або 
йдіть геть! Або покарайте злочинців, 
які розстріляли Майдан, або йдіть геть! 
Або будуйте правову країну, або йдіть 
геть! 

Угода про асоціацію з ЄС має ви-
конуватися, проте не лише Києвом, а 
й Брюсселем також. Уперше в Європі 
мешканці країни вийшли на вулиці, 
аби цю омріяну Європу в них не за-
брали. Адже асоціація з Європйським 
Союзом, вже не кажучи про омрія-
не членство, стала для багатьох з нас 
символом надії на «світле майбутнє» 
на противагу «темному минулому», 
куди намагалися заволокти нас колиш-
ні українські можновладці. Чи Брюс-
сель, Берлін або Париж розуміють, що 
трапилося над Дніпром? Заради чого 
українці ризикували всім, що мають, 
та йшли на смерть? Чи «глибоко зане-
покоєна», але спокійна та розважлива 
Стара Європа усвідомлює, що саме 
українці підштовхнули континент до 
нової ери, у якій зміни мають наста-
ти навіть у настільки консервативній 
організації – ЄС? Думаю, що не усві-
домлює, і наше завдання – до неї це до-
нести. Щоб у Франції навіть думки не 
виникало продавати військові кораблі 
посібникові тероризму. Щоб у Німеч-
чині влада десять разів подумала перед 
тим, як закликати «зрозуміти» інтер-
еси країни-агресора. Стара Європа має 
визнати, що Україна – раз і назавжди 
вийшла зі сфери впливу Росії й заслу-
жила пролитою кров’ю своїх громадян 
та втратою території отримати право 
на членство в ЄС. І отримає його, коли 
відповідно підготується. 

І найголовніше. Лише від нас із 
вами залежить, чи Україна зміниться, 
чи подолає всюдисущу корупцію, чи 
відірветься від минулого, чи проведе 
«перезавантаження», чи зміцнить на-
ціональну свідомість, яка викристалі-
зувалася на Майдані, чи енергію рево-
люції буде використано до консоліда-
ції навколо майбутнього, надію на яке 
українці собі повернули під час Євро-
майдану. Про Майдан слід пам’ятати, 
але передусім варто його правильно 
зрозуміти та застосовувати його прин-
ципи, адже, як казав один скромний 
герой Революції Гідності, «Майдан має 
бути в голові у кожного, а не в центрі 
Києва». ■

Євромайдан: рік повернення надії
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Події – Польща/Україна/Світ

Ірина ПОЛЕЦЬ

В Оксана КУЗЬМЕНКО

неділю, 30 листопада в Україн-
ському домі (вул. Заменхофа, 1 у Варшаві) 
відбулася зустріч, організована Гельсін-
ським фондом з прав людини в рамках про-
екту «Зарадити в Польщі. Інформаційна та 
юридична допомога для мігрантів». Зустріч 
провела юрист Патриція Маркевич – екс-
перт в сфері прав іноземців, яка представ-
ляє Товариство юридичного втручання. 

Темою обговорення стали обов’язки 
та права іноземців, що працюють у Поль-
щі, а також можливості легалізації пере-
бування у зв’язку з працевлаштуванням. 
Вдалося розглянути декілька важливих 
питань, зокрема – коли і як можна легаль-
но працювати у Польщі, де можна працю-
вати без дозволу на працевлаштування, 
що повинен зробити працедавець для 
легального працевлаштування інозем-
ця? Доповідачка розповіла про те, якою є 
різниця між трудовим договором і контр-

актними умовами, якими є 
права працівника і як їх мож-
на захищати; які процедури 
мігранти зобов’язані пройти 
для працевлаштування тощо.

Зустріч протривала довше 
запланованого часу у зв’язку 
з зацікавленням і запитання-
ми з боку численної аудито-

рії. Тема є актуальною, багатьом учасни-
кам вдалося отримати відповіді та поради 
експерта стосовно процесу легалізації в 
Польщі, навчання та працевлаштування.

У разі питань та сумнівів стосовно 
легалізації перебування та працевлашту-
вання в Польщі організатори заохочують 
звертатися до юристів та інтеграційних 
консультантів за адресою:

Гельсінський фонд з прав людини
Варшава, вул. Згодна, 11 (ul. Zgodna 11), 
кімната 413, 4-й поверх.
Тел.: +48 22 556 44 40, +48 22 556 44 66
refugees@hfhr.org.pl      www.hfhr.pl
Товариство юридичного втручання
Варшава, Вул. Сєдмьоґродзька, 5 
(ul. Siedmiogrodzka 5), кімната 51.
Тел.: +48 22 621 51 65, +48 22 629 56 91
biuro@interwencjaprawna.pl
www.interwencjaprawna.pl

Працевлаштування в Польщі: зустріч для мігрантів з України 

ід початку подій на Майдані 
кожен небайдужий українець серцем і 
душею знаходиться в Україні, з надією 
очікує припинення трагедії й можли-
вості почати будувати сильну країну. На 
жаль, війна, яку розв’язали в Україні, не 
дає можливості перехопити подих. Кіль-
кість жертв зростає, болю й гіркоти в 
словах і думках усе більше. Ситуація в 
Україні така, що навіть найбільш опти-
містичні українці створюють фонди з 
підготовки до  зими в зоні АТО. У швид-
ке вирішення конфлікту не вірить, на-
певно, ніхто.

Зростає й кількість людей, які без-
посередньо постраждали від політики 
сусідньої держави: хтось в одну мить 
опинився мешканцем окупованої тери-
торії, а дехто взагалі позбавився домівки. 
Відчуває трагічність ситуації в України 
і сусідня Польща, у першу чергу через 
збільшення кількості бажаючих отрима-
ти статус біженця. За даними Управління 
у справах іноземців у Варашві, цьогоріч 
про статус біженця у Польщі попросило 
1740 громадян України. У порівнянні з 
минулорічними цифрами (тоді кількість 
таких осіб не сягала навіть півсотні) – різ-
ниця справді красномовна.

Управління до справ іноземців Поль-
щі, розглянувши всі заяви, виділило 
кілька основних локалізацій і причин, у 
зв’язку з якими громадяни України зали-
шають домівки.  

Майдан
Частина заявників – таких близько 

12 відсотків, – обґрунтовує необхідність 
втікати з рідної території тим, що їх, ак-
тивних учасників Євромайданів  у Києві 
та власних містах, нині переслідують. 
Унаслідок загрози позбавлення волі й на-
віть життя, вони змушені залишити рідну 
територію. До цієї групи людей належать 
здебільшого мешканці Криму і східних 
областей України. 

«Крим»
Біля 13 відсотків заявників – це люди, 

які прибули до Польщі з Криму. Третина 
з них – кримські татари, однак переважна 
більшість – українці. Рішення залишити 
домівки ці люди прийняли після прове-
дення «референдуму» і анексії Росією АР 
Крим. Відмова прийняти російське гро-
мадянство, національність, релігія і про-
українські погляди – все, що становить 
мішень для проросійських терористів, 
стали причиною шукати притулку далеко 
від власних обійсть, зокрема, у Польщі. 

«Східна Україна»
Найбільша група заявників – мешкан-

ці Донецької, Луганської та Харківської 
областей. Аргументами для прохання 

отримати статус біженця у Польщі в них 
є загальна небезпечна ситуація в регіоні 
і власна безпека, з огляду на попередню 
участь у протестах та публічну демон-
страцію проукраїнських поглядів.

«Військо»
Частина заявників шукають захисту 

від примусової мобілізації. Така група 
заяв надійшла від військовозобов’язаних 
чоловіків віком від 23 до 45 років.

«Українці у Польщі»
Близько 12 відсотків заявників – це 

особи, які до початку трагічних подій в 
Україні вже жили в Польщі (навчались чи 
працювали). Просити про статус біженця 
їх змусив страх повертатись в країну, де 
зростає небезпечна ситуація і розширю-
ється мобілізація. Такі люди, найчастіше, 
не брали участі в будь-якій суспільно-
політичній діяльності в Україні.

Попри велику кількість заяв, досі 
статус біженця в Польщі із заявників не 
отримав ніхто. Причина відмови – пере-
дусім у тому, що українці можуть шукати 
притулку в інших регіонах України. Про 
це «Наш вибір» вже писав в попередніх 
номерах. Натомість кілька заявників, 
згідно з даними управління, отримали 
«додатковий захист» (десять осіб), а оди-
надцять осіб отримали «толероване пере-
бування». І той, і інший статус дозволяє 
людині легально залишитися на терито-
рії Польщі.
За матеріалами udsc.gov.pl, tvp.pl, polradio.pl

У 2014 році статус біженця в Поль-
щі попросили 2112 українців. Досі не 
отримав ніхто

Українці не отримують статус біженця

Фото: Тетяна Роднєнкова 
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2 листопада
Терористи провели «вибори» голів та депута-
тів самопроголошених «Донецької народної 
республіки» (ДНР) та «Луганської народної 
республіки» (ЛНР)

4 листопада 
Парламент Естонії  ратифікував Угоду про 
асоціацію України з Європейським Союзом

5 листопада 
Уряд України заблокував соціальні виплати 
для мешканців підконтрольних бойовикам 
самопроголошених республік ДНР і ЛНР

7 листопада 
Андрій Дещиця офіційно розпочав виконання 
обов’язків посла України в Польщі

10 листопада 
ЦВК офіційно затвердила результати виборів 
до Верховної Ради:
«Народний фронт» – 22,14%;
«Блок Петра Порошенка» – 21,82%;
«Самопоміч» – 10,97%;
«Опозиційний блок» – 9,43%;
Радикальна партія – 7,44%;
«Батьківщина» – 5,68%.

12 листопада
Ціна на нафту марки «Brent» вперше за три-
валий час опустилася нижче 80 доларів США 
за барель

15–16 листопада
Петро Порошенко відвідав Словаччину та 
отримав запевнення місцевого уряду, що ре-
верс газу з Європи в Україну через цю країну 
триватиме 
20 листопада 
ООН повідомила, що від початку перемир’я 
на Сході України було вбито близько 1 тисячі 
осіб

21 листопада
«Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», 
Об’єднання «Самопоміч», Радикальна партія 
та «Батьківщина» підписали коаліційну угоду
21 листопада
Україна відзначила першу річницю початку 
Євромайдану. Президент присвоїв звання Ге-
роя України всім Героям Небесної сотні

24 листопада
Президенти України й Литви домовилися про 
«поставки конкретних елементів озброєнь для 
Збройних сил України»

26 листопада 
Парламенти Швеції та Естонії ратифікували 
Угоду про асоціацію України з Європейським 
Союзом 

27 листопада 
Під час першого засідання Верховної Ради 
України восьмого скликання була створена 
коаліція «Європейська Україна», до якої уві-
йшли 302 депутати. Головою парламенту об-
рано Володимира Гройсмана.
Прем’єр-міністром призначено Арсенія Яце-
нюка

28 листопада 
Парламент Польщі ратифікував Угоду про 
асоціацію України з Європейським Союзом 

30 листопада 
МЗС заявило, що Україна очікує безвізового 
статусу з ЄС у травні 2015 року, а безвізових 
подорожей – восени

Опрацював Андрій Шеремет на підставі інформацій Української правди, РБК, BBC, Ліга та Української служби Польського радіо 

«Вибори» в т.зв. «народних республіках» 
Незважаючи на вересневі «мінські домовленості», бойовики самопроголошених народних респу-
блік на Донбасі провели вибори парламентів і керівників ЛНР та ДНР. 
Мешканців підконтрольних терористам територій йти на вибори змушували погрозами «співп-
рацею з київською хунтою». «Виборців» також намагалися підкупити дешевими овочами, які 
продавали лише тим особам, які проголосували. 
«Фарс під дулами танків і автоматів, який влаштували дві терористичні організації на частини 
Донбасу – це жахлива подія, яка не має нічого спільного з реальним волевиявленням», – так оха-
рактеризував влаштований захід президент України Петро Порошенко.
На «виборах голів» самопроголошених республік «перемогли»: Олександр Захарченко (ДНР) та 
Ігор Плотницький (ЛНР).
Росія заявила, що «до виборів ставиться з повагою», натомість західні країни одноголосно від-
мовилися визнавати «голосування». 

Посол Андрій Дещиця прибув до Варшави 
Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця вручив прези-
дентові Броніславу Коморовському вірчі грамоти і офіційно розпочав свою каденцію у Варшаві.
Після урочистої церемонії посол поклав вінок до пам’ятника Невідомому солдату в Варшаві та 
спільно з українською громадою в Польщі поклав квіти до монумента Тарасові Шевченку.
А. Дещиця поспілкувався із українцями, що мешкають у Польщі, та окреслив кілька із своїх пер-
шочергових завдань на новій посаді. 
«Перш за все потрібно нав’язати прямі контакти на рівні урядів і керівництв відомств України та 
Польщі, а також підтримувати добрий діалог, який є на рівні президентів. Окрім того, я би хотів 
зустрітися із українською громадою в Польщі. Розумію, що за останні кілька років ця громада 
значно збільшилася. Крім традиційних організацій, таких як Об’єднання українців у Польщі, 
утворилися нові молоді динамічні організації, з якими потрібно співпрацювати і які заслугову-
ють, аби їхню енергію направити на українсько-польське поєднання без особливого звертання на 
історичні проблеми, які існували чи існують. Треба думати про майбутнє», – сказав А. Дещиця.

«Перемир’я» на Донбасі на фоні обстрілів та жертв
Незважаючи на перемир’я, про яке українська влада та проросійські терористи домовилися під 
час вересневої зустрічі в Мінську, бойовики в листопаді продовжували обстрілювати українські 
позиції, майже щодня гинули люди. 
Запеклі бої точилися за Донецький аеропорт, який терористи намагаються відбити в українських 
військових. 
За підрахунками ООН, за час так званого «перемир’я» на сході України загинуло близько однієї 
тисячі осіб, а загальна кількість жертв, починаючи з квітня цього року, перевищила чотири тися-
чі. Під кінець листопада кількість переселенців з зони АТО зросла до 447 тисяч людей. 

Перша річниця Євромайдану
Україна та світ відзначили першу річницю початку масових протестів в Україні, які були ви-
кликані відмовою українського уряду та президента Віктора Януковича підписувати Угоду про 
асоціацію з ЄС. 
Нагадаємо, що в жодній країні Старого континенту мешканці не платили настільки високу ціну 
за перемогу європейських цінностей, жодна країна ЄС не мала настільки масових акцій на під-
тримку європейського напрямку розвитку. За результатами опитування, проведеного фондом 
«Демократичні ініціативи», в акціях Євромайдану по всій Україні взяли участь близько 20% на-
селення країни. 
У річницю початку Євромайдану президент Петро Порошенко прийняв рішення присвоїти зван-
ня Героя України всім героям Небесної сотні, а також нагородив орденами Героїв Небесної сотні 
громадян Білорусі Михайла Жизневського та Грузії – Зураба Хурцію і Давида Кіпіані, які заги-
нули під час Євромайдану. 

Нова Верховна Рада розпочала свою роботу 
Депутати Верховної Ради восьмого скликання, яка була обрана 26 жовтня, прийняли присягу. 
Через окупацію Криму та захоплення терористами частини Донецької й Луганської областей, до 
нового парламенту було обрано лише 422 депутати замість 450, як це передбачено Конституцією 
України.
У парламенті сформувалася коаліція «Європейська Україна», яка нараховує 302 депутати, що 
становить конституційну більшість. До нової коаліції увійшли обранці від «Блоку Петра Поро-
шенка», «Народного фронту», Об’єднання «Самопоміч», Радикальної партії та «Батьківщини», а 
також частина позафракційних депутатів. 
Головою Верховної Ради було обрано екс-віце-прем’єра України Володимира Гройсмана, а 
прем’єр-міністром вже вдруге став Арсеній Яценюк, за останнього проголосував 341 народний 
обранець. Виступаючи перед депутатами, новий-старий глава уряду заявив, що «подає руку Пе-
тру Порошенку» та готовий нести спільну відповідальність з президентом України за долю Укра-
їни. 

Українці наступного року зможуть їздити до ЄС без віз? 
«Ми плануємо в травні вийти на рішення ЄС щодо надання Україні безвізового статусу, а на вере-
сень домогтися того, щоб українці могли подорожувати по Європі», – заявила заступник міністра 
закордонних справ України Олена Зеркаль.
Нагадаємо, що безвізовий режим з ЄС почне діяти лише для громадян України – власників біо-
метричних паспортів. Уряд планує розпочати прийом документів на біометричні паспорти, які 
коштуватимуть близько 15 євро, з 1 січня 2015 року.  
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Лідія іванюх (УсПР): Пане директо-
ре, рік тому українська влада відмо-
вилася підписувати Угоду про асоці-
ацію з ЄС, що призвело до масових 
протестів. Чи хтось тоді припускав, 
що мине декілька місяців – і ми бу-
демо свідками регулярної російсько-
української війни та відновлення хо-
лодної війни між Заходом і Сходом? 

Ян МАЛІЦЬКИЙ: Звичайно ні, хоча 
тепер все частіше можна зустріти лю-
дей, які стверджують, що вони про це 
знали. Це як з падінням комунізму: 
чим більше від нього минає часу, тим 
все більше і більше людей говорить, 
що передбачали його крах. Рік тому 
можна було лише сподіватися, що Ро-
сія не залишить України в спокої. Але 
річчю незбагненною є те, що Кремль 
спричинив регулярну війну з Укра-
їною, явне зіткнення та розділення 
двох народів. Путін довів до неймовір-
ної ситуації: сьогодні більшість укра-
їнців однозначно знає, що вони – укра-
їнці, що їхнім ворогом є «більшовик» 
і Москва. Протягом десятків, а може  
і сотень років «головним ворогом ко-
зака» був поляк, не лише в пропаган-
ді, а й у державній думці – а тут Пу-
тіну вдалося створити ситуацію, коли 
кожний політично свідомий українець 
скаже, що найбільшим ворогом Украї-
ни є Москва. Звичайно, страшне те, що 
відбувається: знищення, смерть, але 
з точки зору далекосяжних інтересів 
України – саме тепер кристалізується 
українська нація.

В Інституті Східної Європи Варшав-
ського університету Ви навчаєте сту-
дентів, зокрема, з України, які повер-
нуться на батьківщину та, можливо, 
увійдуть до державних структур. Ви 
робите реальний внесок у розвиток 
української держави. Як, на Вашу 
думку, Польща може реально підтри-
мати Київ?

Я бачу два аспекти: у стратегічному 
сенсі немає речі важливішої, ніж на-
вчання. На засіданні Головної ради ви-
щої освіти Польщі я заявив, що сьогод-
ні нам дуже важливо надавати не сотні, 
а тисячу або й дві тисячі стипендій (для 
українців – ред.). Кожна стипендіальна 
програма, якщо вона триває не менше 
року, дозволяє стипендіату побачити 
нове наукове середовище та налагодити 
контакти. Це має надзвичайний вплив, 
і я маю сотні доказів цього, адже через 
Інститут Східної Європи вже пройшла 
понад тисяча стипендіатів різних на-
прямків. 

А щодо безпосередньої допомо-
ги – Україні просто треба дати зброю. 
Дати, продати, кредитувати. Польща 
– це член НАТО, але в Альянсі ніхто 
не наважиться на військове втручання 
в Україні: існує переконання, що тоді 
дійде до зіткнення НАТО з Росією, а 
цього ніхто не хоче. Вважають, що тоді 
будь-що може статися, що завжди існує 
загроза застосування ядерної зброї. Але 
Україні треба дати зброю, аби українці 
могли самі себе захистити. 

Тобто, якщо у сусіда горить дім, то 
ми, поляки, не зачиняємося у своєму, 
а хапаємо відро з водою і поспішаємо 
на допомогу?

Хто б не був при владі в Польщі, то 
рано чи пізно він усвідомить одну про-
сту істину – Польща мусить мати союз-
ників на сході континенту, а якщо так, 
то мусить підтримувати тих, хто нині 
в біді. Не вдасться створювати союзи 
інакше, аніж встановлюючи якомога 
ближчі контакти з білорусами (з держа-
вою Білорусь сьогодні не дуже можна), 
з українцями та Україною, з кавказь-
кими країнами, з Молдовою, а також з 
балтійськими державами, у тому числі 
з Литвою, з якою у Польщі нині дуже 
погані відносини, які вимагають «ре-
монту». Коли ворог при брамі, то брати 
повинні єднатися, а не ділитися.

Чи Росія зупиниться? 
Я чому вона має зупинятися, якщо їй 

ніхто не перешкоджає?

Чи не боїтеся Ви, що в Україні по-
вториться сценарій, свідками якого 
ми були після Помаранчевої рево-
люції, коли президент не зміг по-
розумітися з прем’єр-міністром? 
Наскільки сильною нині є консолі-
дація української влади?

Це залежить від масштабу загроз 
та від дій російської агентури в Укра-
їні, яка, як нам відомо, – досить зна-
чна. Але нині я б не боявся внутріш-
ньої суперечки та безладу в державі. 
Більшу небезпеку та загрозу я вбачаю 
у тому, про що Ви запитали – чи зу-
пиниться Росія? Які кордони України 
вдасться захистити? Я дотримуюсь 
досить відважної думки, що ми маємо 
думати не про український Донбас, а 
про збереження української держави 
як такої. Може, українці мають ко-
лись відважитися на неймовірно дра-
матичний крок і відділитися стіною 
від сусіда, щось втрачаючи на деякий 
час. Грузія не переймається втратою 
Абхазії, адже протягом своєї історії 
вона вже стільки разів втрачала свої 
князівства, а потім поверталася ці-
лісною. Грузини вже до цього звикли. 
Отже, в ім’я порятунку держави, не 
слід гарячкувати через те, що в цій 
країні не буде Луганська – варто ря-
тувати країну, яка існує. А може, піти 
ще далі, за ідеями, які лунали в ХІХ 
столітті: змінити іменування, алфа-
віт, відірватися (від зв’язку з Росією 
– ред.). Я побоююся, якщо українці 
не проявлять сьогодні драматичної 
відваги, то будуть нескінченно сти-
катися на тій самій території з тими 
самими справами. 

Чи погоджуєтесь Ви із тезою, що Ро-
сію можна перемогти? 

Росія «побєдімая», її можна пере-
могти – таке переконання панує серед 
оптимістів. Скажу словами представ-
ників передвоєнного прометеївського 
руху в Польщі: звичайно, Україна про-
йшла крізь вогонь, було багато жертв, 
але перемога буде! ■

Переклав та опрацював 
Андрій ШЕРЕМЕТ

ян маліцький: Українці мають проявити 
драматичну відвагу, аби відірватися від Росії

«Якщо сьогодні українці не відірвуться від Росії, то бу-
дуть нескінченно стикатися на тій самій території з 
тими самими проблемами», – заявив в інтерв’ю Україн-
ській службі Польського радіо (УСПР) директор Інсти-
туту Східної Європи Варшавського університету Ян 
Маліцький. 
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Ірина ПОЛЕЦЬ 

С
емеро кандидатів українців 

балотувалися до воєводських сеймиків, 
але не увійшов жоден. Натомість члени 
української меншини матимуть своїх 
представників у повітових, міських та 
ґмінних радах, їх також обрано війтами 
ґмін.

У результаті виборів 16 і 30 листопада 
українці Польщі матимуть своїх пред-
ставників у повітових радах наступних 
міст: Більськ-Підляський (Підляське 
воєводство), Кентшин, Оструда, Барто-
шиці, Бранєво, Ельбльонґ (Вармінсько-
Мазурське), Битів (Поморське), Валч (За-
хіднопоморське), Перемишль (Підкарпат-
ське). Українців обрано теж старостою та 
віце-старостою Лідзбарк-Вармінського 
повіту (Вармінсько-Мазурське воєвод-
ство). Крім них, меншину репрезентува-

тимуть 34 депутатів у міських та ґмінних 
радах, а також 6 війтів. 

На думку Ігоря Горківа, який балоту-
вався до Ради міста Перемишля, вплив 
на зменшення кількості українських 
представників у локальних структурах 
– у порівнянні з попередніми вибора-
ми, – мав загальний слабкий результат 
«Громадянської платформи» (Platforma 
Obywatelska), зі списків якої найчастіше 
балотуються українці. 

– Деякі наші кандидати до Ради міста 
Перемишля отримали подібну кількість 
голосів, як і в попередніх виборах. Про-
сто «Громадська платформа» йшла сла-
бенько [у зв’язку з цим проходить менша 
квота її кандидатів – ред.], – говорить І. 
Горків.

На гірший результат вплинув і сам ви-
борчий процес. Бувало, що недійсних го-
лосів було навіть до 30%: частина вибор-
ців не знала, як голосувати, віддані голо-
си було втрачено. Бували випадки, що в 
одному окрузі балотувалися двоє україн-
ців – через це голоси виборців «розмива-
лися» і не перемагав жоден із них.

У виборах балотувалися теж кандида-
ти з середовища мігрантів. Найбільше із 
них балотувалося зі списків «Громадян-
ської платформи» (PO), відтак із Союзу 

лівих демократів (SLD), а найменше – зі 
списків «Права і справедливості» (PіS). 

З-посеред 73-х таких кандидатів було 
четверо українців: у містах Ілава й Ланц-
корона, а також двоє кандидатів у Варша-
ві. Не переміг жоден. 

Головною проблемою цьогорічних ви-
борів став дефект електронної системи 
підрахунку голосів. Українка Юлія Го-
голь, яка балотувалася до Ради ґміни ра-
йону Бялоленка (Варшава) так коменту-
вала цей факт на своєму профілі в мережі 
«Facebook»:

«Вважаю за свій обов’язок сказати, що 
12 днів по виборах не маю свого вибор-
чого результату. Знаю, що я не отримала 
мандату, але не має офіційної інформації 
Державної виборчої комісії, скільки осіб 
за мене голосувало», – написала вона.

Ця ситуація викликала обурення не 
лише серед самих кандидатів, але й у ве-
ликої кількості виборців у Польщі. ■

а це питання намагалися 
відповісти учасники та організатори кон-
ференції «Як українці у Польщі та по-
ляки можуть вплинути на розвиток гро-
мадянського суспільства в Україні після 
Майдану?». Організаторами заходу стали 
представники Університету Лазарського 
у Варшаві – проф. Войцєх Б’єньковський 
та Фридерик Шнайдер. Учасники панель-
них дискусій: Кшиштоф Становський 
(громадський діяч Польщі, у 2010–2012 
роках – заступник державного секретаря 
в Міністерстві закордонних справ, з 2012 
– голова правління Міжнародного фонду 
солідарності); Юлія Гоголь – громадська 

активістка і журналістка газети «Наш 
вибір», а також студенти третього курсу 
факультету міжнародних відносин – Ка-
терина Кучміна та Юлія Штудеренко. 

Зустріч розпочалася вступним словом 
професора Б’єньковського про період 
трансформації в Польщі протягом остан-
ніх двадцяти років – у сфері економіки та 
суспільних змін. К. Становський у своєму 
виступі звернув увагу на потенціал мо-
лодих людей, які в змозі провести зміни 
й реформувати суспільства, роблячи їх 
кращими та ефективнішими. Він звернув-
ся до історії, наводячи приклад королеви 
Ядвіґи, яку коронували у віці 10 років, а 
середній вік учасників її Сейму становив 
19–23 роки.  На цей виступ студентська 
аудиторія реагувала дуже жваво, виявля-
ючи щире зацікавлення. 

Наступний гість – Ю. Гоголь (випус-
книця факультету міжнародних відносин 
«Collegium Civitas» у Варшаві), – розпові-

ла про можливості та ініціативи, у яких 
може брати участь молодь, що навчаєть-
ся у Варшаві. Зокрема, студенти можуть 
спробувати публікувати свої матеріа-
ли у виданнях «Krytyka Polityczna» та 
«Stosunki Międzynarodowe».

Заключним елементом стали висту-
пи студентів – вони ділилися власним 
досвідом та ідеями стосовно громад-
ської діяльності на користь України. 
Після завершення конференції учасни-
ки могли особисто поспілкуватися із 
запрошеними гостями – обмінятися до-
свідом, отримати відповіді на додаткові 
запитання. 

Питання активності української моло-
ді, що навчається в Польщі, досі залиша-
ється відкритим.  Фонд «Наш вибір» зао-
хочує студентські ініціативи і висловлює 
свою готовність у співпраці. Якщо Ви 
маєте цікаві ідеї та бажання їх втілити, 
пишіть на адресу: redakcja@naszwybir.pl

Українці і муніципальні 
вибори в Польщі
Унаслідок цьогорічних вибори до орга-
нів місцевого самоврядування в Польщі 
українці мають менше своїх представ-
ників у цих структурах у порівнянні з 
минулими роками.

Як активізувати українську молодь, що навчається в Польщі?

юлія Гоголь, кандидат до ради району 
Бялоленка варшава
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C Свою основну діяльність 
громадська ініціатива – 

вона спочатку називалась «Наш вибір 
– Україна», – спрямувала на  різносто-
ронню допомогу громадянам України, 
які перебували на території Польщі 
й працювали для розвитку співпраці 
між Польщею і Україною у сфері куль-
тури, освіти, політики, економіки та 
поширення ідей демократії і ціннос-
тей громадянського суспільства. 

До 2009 року «Наш вибір» не був 
офіційно зареєстрованим як фонд, 
проте це не завадило йому протягом 5 
років вести активну громадську діяль-
ність. Тоді фонд став співзасновником 
Центру привітання у Варшаві – уста-
нови, яка підтримувала мігрантів із 
різних країн, різної статі й віку, нада-
вала їм юридичну допомогу, організо-
вувала культурні та освітні вечірки. 
Фонд також провів низку інформацій-
них зустрічей для мігрантів – напри-
клад із поліцією, урядовцями.

Проаналізувавши результати таких 
зустрічей, засновники фонду дійшли 
до висновку, що найбільша пробле-
ма українських мігрантів – це брак 
необхідної для життя та розвитку в 
Польщі інформації. Коли в 2009 році 
вдалося офіційно зареєструвати фонд 
«Наш вибір», першою ідеєю організа-
ції було створення газети для україн-

ських мігрантів у Польщі. Оскільки не 
всі українці, що приїздять до Польщі, 
мають можливість користуватись Ін-
тернетом, утвердилася думка ство-
рити паперове видання, де щомісяця 
знаходилася б актуальна інформація 
про найважливіші речі, як-от зміни в 
законах, процедура вироблення доку-
ментів перебування, страхування, по-
шуку житла, праці тощо. 

Газета та двомовний портал отри-
мали назву «Наш вибір». На сьогодні 
видано 33 номери часопису. Газета є 
безкоштовною, вона щомісяця роз-
силається по всій Польщі. Видання 
газети співфінансує Європейський 
фонд інтеграції громадян третіх кра-
їн та польська держава. Голова фонду 
«Наш вибір» Мирослава Керик вказує: 
назва видання свідчить про можли-
вість багатьох виборів, які стоять пе-
ред людиною, вона теж відкликається 
до громадської ініціативи з часів По-
маранчевої революції.

Щодо інформаційного порталу – 
окрім матеріалів, які дублюються з 
паперового видання, на веб-сторінці є 
багато даних іншого типу, вже більш 
розрахованих на активних користу-
вачів Інтернету. Щодня портал онов-
люється, подаються важливі новини, 
фотофакти, публікації про недавні 
заходи, а також анонси подій, що мо-
жуть зацікавити українців у Польщі. 
Портал ведеться і українською, і поль-
ською мовами – таким чином інформа-

ція дістається й до польського читача. 
Окрім видавання газети та ведення 

порталу, «Наш вибір» організовує ре-
гулярні тематичні зустрічі із читача-
ми, у першу чергу з метою моніторин-
гу інформаційних потреб українців 
Польщі. Часто такі зустрічі присвя-
чуються популяризації української 
культури серед поляків. З газетою і 
порталом співпрацюють близько 30 
осіб, частина з них – це професійні 
журналісти видання української на-
цменшини в Польщі «Наше слово» та 
Української служби Польського радіо.

Від своїх початків «Наш вибір» 
спрямовує свою діяльність на дітей. 
Організовуються різноманітні занят-
тя, майстер-класи. Спільно із фондом 
«Інший простір» («Inna przestrzeń») 
українською та польською мовами  ви-
дано книжечку «Світ казки». 

Фондові «Наш вибір» уже п’ять років!

Дарина ПОПІЛЬ

Далекий 2004-й рік. Час зміни української свідомості й першого за довгі роки 
виступу українського народу за свободу. Боротьба за демократичну Україну 
проходила тоді не лише в межах України, але й в інших державах, де є сильна 
та активна українська громада. Таку боротьбу вели й українці Польщі. Так, 
у Варшаві, спільно із польськими друзями, українці підтримали Помаранчеву 
революцію, і свої перші кроки почав робити фонд «Наш вибір», який спочатку 
існував як ініціатива друзів – українців і поляків, що творили у Варшаві серед-
овище, задіяне в польсько-українські справи. 

інформаційна зустріч про можливості 
участі українських громадян у голосуван-
ні на президента України у Польщі, тра-
вень 2014 р. Фото Катерина Капелюх 

▲ Посол України андрій дещиця вручив 
фотографію майдану з 1 січня 2014 р. ми-
рославі Керик і Тетяні Роднєнковій, пред-
ставникам Фонду «наш вибір», 1 грудня 
2014 р. у Президентському палаці, варша-
ва. Фото Йоанна Пєчара, Фонд міжнародної 
солідарності

▲ Презентація першого номера газети 
«наш вибір» під час святкування  дня не-
залежності у варшаві, 2011 рік.

9.
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Останні кілька місяців різноманіт-
ні ініціативи фонду набрали більших 
обертів – управління міста Варшави 
виділило приміщення для Україн-
ського дому, яким займається «Наш 
вибір». Віднедавна на вул. Заменгофа, 
1 фонд ініціює різноманітні зустрічі, 
події, заняття. В Українському домі 
знайшли свої місце різні українські 
ініціативи Варшави – це і Варшав-
ський гурток Об’єднання українців у 
Польщі, і «Пласт». Від початку лис-
топада 2014-го кожних вихідних в 
Українському домі Яна Сіра, педагог 
із багаторічним стажем, веде дитячий 
клуб «Рукавичка», де відбуваються 
заняття з дітлахами (співи, танці, ігри, 
рукоділля, кулінарія тощо). Основною 
метою клубу є інтегрування дітей з 
українською культурою. 

Від травня 2014 року «Наш вибір» 
започаткував інший великий про-
ект – Клуб українських жінок. Осно-
вна ідея клубу – активізація жінок з 
України, які приїжджають до Польщі 
працювати, втягнення жінок у поль-
ське суспільство. Часто такі пані є 
досить ізольованими від української 
спільноти через характер роботи, 
тому важливо дати їм можливість 
реалізовувати себе. Клуб збираєть-
ся щотижня, на початку відбувались 
майстер-класи з рукоділля, куліна-
рії, а тепер у клубі проводяться зу-
стрічі з експертами, які могли б бути 
корисними для українських жінок. У 
перспективі учасниці клубу мають 
самі організовувати зустрічі, свята, 
майстер-класи, передавати свої здо-
буті знання та вміння іншим. Нині 
активно діє хор Клубу українських 
жінок «Калина». «Наш вибір» реа-
лізує цей проект в рамках програми 
«Громадяни для демократії», фінан-
сованої фондами Європейської еко-
номічної зони. 

Протягом останніх років «Наш 
вибір» активно організовує зустрі-
чі, вечірки, публічні події. Основна 
мета таких заходів – популяризація 
української культури в польському 

суспільстві, моральна, інформацій-
на допомога та підтримка українців  
у Польщі. 

Фонд займається й дослідницькою 
діяльністю. Наприклад, від 1 січня 2014 
року проводиться розвідка «Високок-
валіфіковані іммігранти на польському 
ринку праці. Суспільне дослідження». 

Також фонд активно співпрацює з 
польськими ЗМІ, протягом останнього 
року – року боротьби України, – така 
співпраця важлива, адже потрібно 
створювати правдивий образ ситуації 
в Україні, ні в якому разі не дозволити 
його викривити. У теперішній політич-
ній ситуації України необхідна спів-
праця на всіх рівнях поміж Україною і 
Польщею, а фонд «Наш вибір» посилено 
працює над розвитком цієї співпраці. 

В останній рік найважливішою для 
українців у всьому світі стала під-
тримка України, особливо у її праг-
ненню до євроінтеграції. «Наш вибір» 
активно втягнувся в таку діяльність. 
Віднедавна фонд розпочав благодійну 
акцію на підтримку українських вій-
ськових, що воюють на сході України, 
та біженців. 

Так склалось, що п’ятиріччя від 
моменту офіційної реєстрації фон-
ду збіглося з річницею Помаранчевої 
революції та першою річницею Рево-
люції Гідності. Боротьба українського 
народу за свободу й світле майбутнє 
триває. Так само триває праця фонду 
на благо та підтримку українців, де б 
вони не були – чи то в Україні, чи в 
Польщі. ■

виступ колективу «Калина» з Клубу українських жінок, який 
створив Фонд «наш вибір»,  під час святкування  у варшаві 
дня незалежності, 24 серпня 2014. Фото Януш Бакунович

▲ Гурт Бурдон на дні неза-
лежності у варшаві, 24 серп-
ня 2014. свято зорганізував 
Фонд «наш вибір» разом 
з об’єднанням українців у 
Польщі. 

◄ юрій Таран веде перший 
Євромайдан у варшаві 24 
листопада 2013 р. Фонд «наш 
вибір» активно підтримував 
Революцію Гідності в Україні.

Проф. ярослав Грицак на ііі Лаврівській 
літній школі, яку зорганізував Фонд «наш 
вибір» у 2014 р. пам’яті Героя небесної со-
тні Богдана сольчаника ▼
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– Там, де живе українська громада, часто 
маємо можливістю користуватися примі-
щеннями, які називаємо «домівками». Ду-
маю, що якби не було в Ґданську місця, де 
українці можуть зустрітися, тобто домівки, 
тут не діяв би український театр, не ство-
рювалися б колективи і взагалі більшість з 
нас не знала б один одного, – говорить Оля 
Шкраван, яка навчається в Ґданську. 

Історія домівок почалася 1956 
року, коли було засновано Українське 
суспільно-культурне товариство (УСКТ). 
Саме тоді розпочалася організована ді-
яльність українців Польщі. Місцем, де 
відбувалися різні український події, за-
ходи, реалізувалися всілякі ініціативи, 
стали домівки, якими опікувалося спер-
шу УСКТ, а від 1990 року – Об’єднання 
українців у Польщі (ОУП).  

Уже кілька десятиліть у таких домів-
ках ведеться навчання української мови, 
часто теж релігії, відбуваються органі-
заційні зустрічі, засновуються та прово-
дяться репетиції танцювальних ансамб-
лів, хорів, гуртів, театрів, відзначаються 
роковини, а останніми місяцями також 
проводяться збірки одягу та ліків на по-
треби в зоні АТО.

– Будучи дитиною, я починав ходити до 
домівки на навчання української мови, піс-
ля цього – на молодіжні зустрічі. Для мене 
природно було кожної п’ятниці увечері 
приходити до домівки. Там усі українці зу-
стрічалися. Я там просто виріс і дозрів у на-
ціональній свідомості. Думаю, не був би я 
без цієї домівки такою людиною, як сьогод-
ні. Просто без такого місця ми не існували 
і не діяли б так, як зараз. Такі місця самі 
спонукали до діяльності, – говорить Тарас 
Костик з Ґданська. – У деяких польських 
містах українська молодь не має можливос-
ті користатися своїми приміщеннями. Тоді 
громада зустрічається хоч би в кафе. Так є, 
зокрема, у Кракові, де я жив кілька років. 
Звичайно, у кав’ярні можна зустрітися, об-
говорити деякі справи, але вже зробити 
репетицію гурту чи провести конференцію 
– нереально, – додає Тарас.

Трапляється, що українська молодь 
вибирає університет для навчання саме в 
тих містах, де є українські домівки. 

– Домівка – це не якась закостеніла 
структура чи просто будинок. Я саме тому 

вибрала Ґданськ для навчання, бо знала, 
що тут є домівка, у якій діє українська 
молодь, яка активно діє. Знаю, що чимало 
моїх ровесників, вибираючи місце навчан-
ня, звертає увагу на наявність домівки у 
місті, – підказує Оля.

Буває й так, що в домівках знайом-
ляться молоді українці, які пізніше одру-
жуються. Інколи ці домівки використову-
ється й для приватних цілей. 

– Знаємо, що в ресторанах дорого. 
Тому, якщо маємо змогу, дозволяємо, щоб 
члени нашої громади зорганізувати собі 
тут день народження чи навіть хрестини. 
Це ж наші спільноти на місцях, часом 
вони – як одна велика сім’я. То чому ж 
не допомогти побратимам і посестрам? – 
риторично запитує голова кошалінського 
відділу ОУП Роман Білас. 

Нижче подаємо інформації про україн-
ські домівки, які діють у більших міських 
осередках Польщі. 

ОЛЬшТИН (ul. Wyzwolenia 2/8) 
Відкрита у будні, 900–1300 год. Там 

проводяться збори членів місцевих 
структур ОУП, відбуваються презентації 
фільмів, молодь приходять дивитися мат-
чі збірної України, проводяться репети-
ції рок-фольк гурту «Країна мрій» тощо. 
Оскільки приміщення невелике за метра-
жем, не має можливості проводити масш-
табні заходи. Більше інформації у мере-
жі Facebook – ключові слова: «Związek 
Ukrainców w Polsce – Olsztyn».

ҐДАНСЬК (ul. Aksamitna 4a)
Найчастіше відкрита у вихідні. Там 

відбуваються уроки української мови для 
дітей, репетиції чоловічого хору «Жу-
равлі», репетиції театральної групи «На-
впаки» й місцевих українських гуртів 
«Маршрутка на марс», «Доброто». Щоро-
ку наприкінці жовтня проводяться «отря-
сини» українських студентів першого 
курсу, які почали навчання в Тримісті, 
що є найкращою нагодою познайомитися 
з новими людьми. 

У домівці відбуваються збори місцевих 
структур ОУП, діє Союз української неза-
лежної молоді, який кожного листопада ор-
ганізовує Український молодіжний ярма-
рок. Більше інформації у мережі Facebook 
– ключові слова: «Домівка Гданськ».

КОшАЛІН (ul. Piłsudskiego 6/1)
Діє від п’ятниці до понеділка, 900–1700 

год. Протягом тижня проводяться уроки 
української мови для дітей та молоді, на-
вчання релігії, репетиції церковного хору 
та хору «Потік». Організовуються зустрі-
чі, конференції, презентації книжок, пе- 
регляди фільмів, можна спільно пово-
диться футбольні матчі збірної України. 
Там теж знаходиться невеличка бібліоте-
ка. Під час Євромайдану приміщення до-
мівки використовувалося для збору одягу, 
взуття, спільних мішків, ліків, грошей.

ЩеЦИН (ul. Mickiewicza 45)
Відкрита щоденно, 900–1800 год. Там 

працює Рада організацій національних і 
етнічних меншин, діє Відкритий універ-
ситет, завдання якого – поширювати ін-
формацію про культурні надбання різних 
національностей, які проживають у регіо-
ні. Теж проводиться навчання української 
мови, презентації книжок, покази фільмів, 
конференції, декламаторські конкурси 
української поезії для дітей та молоді, що-
річні «отрясини» для студентів, танцю-
вальні забави та багато іншого. 

Від початку революції на київському 
Майдані та зараз, на потреби бійців у зоні 
АТО й жителів східних регіонів України, 
які мусили покинути свої хати, у примі-
щеннях домівки проводилися збірки одя-
гу, ліків, грошей. 

ВРОЦЛАВ (ul. Ruskа 46)
Зараз домівка відкрита кожної суботи 

зранку, проте є плани відкривати її також 
щосереди після обіду. У домівці прово-
диться зустрічі, відзначаються шевчен-
ківські роковини, організовується захід 
під назвою «Vivа Ukraina», відбуваються 
уроки гри на бандурі, уроки української 
мови для дітей та молоді тощо. Більше 
інформації у мережі Facebook – ключові 
слова: «Domiwka Wrocław». ■

На вихідні – до «домівки»
«Для мене природно було кожної п’ятниці увечері приходити до домівки. Там усі укра-
їнці зустрічалися. Я там просто виріс і дозрів у національній свідомості. Думаю, не 
був би я без цієї домівки такою людиною, як сьогодні», – говорить Тарас із Ґданська. 
«Домівкою» українці Польщі називають будинки, приміщення, які використовуються 
цією громадою в освітніх цілях, для видавничої та культурної діяльності.

Фото автора статті
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ХТО МОЖе СТАТИ УЧАСНИКОМ STP?
У Програмі STP можуть взяти участь 

успішні студенти вищих навчальних 
закладів, які беруть активну участь у 
громадському житті та відповідають 
наступним формальним вимогам:

І. Вік: 18–21 років (народилися 1 лип-
ня 1993 – 31 грудня 1996 рр.).

ІІ. Є громадянами Білорусі, Молдо-
ви, України чи Російської Федерації.

ІІІ. Навчаються у Білорусі, Молдо-
ві, Україні чи Російській Федерації (у 
Калінінґрадській, Новґородській, Ле-
нінґрадській областях та місті Санкт-
Петербурґ).

IV. Мають дійсний закордонний пас-
порт (термін дії паспорту повинен бути 
як мінімум до 30 вересня 2015 р.).

V. Які ще не брали участі у програмі 
STP.

 
ЯК МОЖНА СТАТИ УЧАСНИКОМ STP?

Для участі в STP кандидати прохо-
дять відбір на конкурсній основі.

 
СТРОК РеАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Заявки від кандидатів приймаються 
до 5 січня 2015 р.

Інформацію про результати конкур-
су кожен з кандидатів отримає індиві-
дуально до кінця січня 2015 р.

Візити відбуватимуться у квітні та 
травні 2015 (конкретні дати участі бу-
дуть подані відібраним учасникам ін-
дивідуально).

Тривалість візиту в Польщі – 12 
днів.

 
ВИТРАТИ НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ

Витрати на проживання та харчу-
вання

Організатор покриває витрати на 
проживання та харчування на території 
Польщі під час візиту.

Витрати на програму візиту
Організатор бере на себе витрати з 

підготовки та реалізації програми ві-
зиту.

Візові витрати
Учасники отримують запрошення, 

яке надає їм право отримати безкоштов-
ну візу до Польщі на час програми.

Організатори не повертають додат-
кових коштів – витрачених, наприклад, 
на поїздку до консульства для отриман-
ням візи.

Учасники самостійно покривають 
витрати на медичне страхування для 
отримання візи до Польщі.

Витрати на проїзд
Учасники програми STP для студен-

тів беруть на себе частину витрат на 
проїзд до Польщі.

 
ПРОЇЗД ДО ПОЛЬЩІ

в рамках програми STP для студен-
тів:

● Учасники приїжджають на місце 
візиту в день, який визначає організа-
тор.

● Учасникам повертається частина 
витрат на проїзд міжнародного спо-
лучення (зокрема, проїзд країною на-
вчального туру), згідно з визначеним та-
рифом компенсацій. Розмір компенсації 
обраховується відповідно до ставок для 
країн та областей, у яких знаходиться 
вищий навчальний заклад запрошеного 
студента (див. «Зони»). Підставою по-
вернення витрачених коштів є надання 
організаторові оригіналів проїзних до-
кументів.

● Витрати на проїзд місцевого спо-
лучення на території Польщі поверта-
ються учасникам під час візиту або ор-
ганізатор по можливості завчасу купує 
квитки on-line для кожного студента 
індивдуально. Засоби пересування 
на території Польщі – громадський 
транспорт, потяг, автобус – визначає 
організатор візиту.

● Маршрут проїзду кожного учас-
ника узгоджується безпосередньо з 
організатором цього візиту. Витрати 
на проїзд по маршруту, котрий не був 
консультований та затверджений ор-
ганізатором візиту не компенсувати-
муться.

УКРАЇНА
Учасники з України отримують за-

гальну доплату на проїзд до Польщі у 
розмірі:

Зона I: до 170 злотих.
Зона II: до 120 злотих.
Зона III: до 90 злотих.
Зона I: Автономна Республіка Крим, 

місто Севастополь, Запорізька область, 
Дніпропетровська область, Донецька 
область, Луганська область, Миколаїв-
ська область, Одеська область, Херсон-
ська область.

Зона II: місто Київ, Київська об-
ласть, Кіровоградська область, Полтав-
ська область, Сумська область, Харків-
ська область, Черкаська область, Черні-
гівська область.

Зона III: Вінницька область, Волин-
ська область, Житомирська область, 
Івано-Франківська область, Львівська 
область, Рівненська область, Терно-
пільська область, Хмельницька об-
ласть, Чернівецька область, Закарпат-
ська область.

Наприклад:
Учасниця проекту, що навчається 

в Запоріжжі, прийнята до участі в на-
вчальній програмі в м. Щецин. Вона 
їде поїздом Запоріжжя–Львів (тран-
спортним засобом внутрішнього спо-
лучення по Україні), потім автобусом 
Львів–Варшава (транспортним засобом 
міжнародного сполучення), а далі по-
їздом Варшава–Щецин (транспортним 
засобом внутрішнього сполучення по 
Польщі).

Згідно з принципами програми й за 
умови, що такий спосіб проїзду був 
попередньо схвалений організатором 
її візиту, їй повертаються наступні 
витрати:

За проїзд Запоріжжя–Львів–Варшава 
(по пред’явленню оригіналів проїзних 
документів) – до 170 злотих (Україна, 
Запорізька область, I зона). За проїзд 
Варшава–Щецин витрати покривають-
ся повністю.

 
ПРОЇЗД З ПОЛЬЩІ

Витрати на зворотну дорогу та її за-
безпечення бере на себе організатор 
візиту. Організатор також придбає в 
Польщі квитки міжнародного сполу-
чення до країни навчання учасника 
(або з кожним учасником індивідуаль-
но визначаються інші можливості – на-
приклад, придбання квитків он-лайн 
заздалегідь).

Квитки на транспорт внутрішнього 
сполучення в країни навчання учасник 
має привезти з собою на початок візиту. 
Без наявності квитків компенсація ви-
трат на проїзд не відбувається.

 
ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ В STP

Процедура подачі заявки на участь у 
програмі БЕЗКОШТОВНА!

Заявка на участь у програмі запо-
внюється он-лайн. 

Детальніше тут: www.studytours.pl

Конкурс для студентів: «Study Tours 
to Poland» («навчальні поїздки до Польщі»)
Польсько-Американський Фонд Свободи, Фонд «Боруссія», Колегія Східної Єв-
ропи ім. Яна Новака-Єзьоранського запрошують активних студентів з України 
та інших держав взяти участь у програмі «Study Tours to Poland» (далі – STP).
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Ірина ПОЛЕЦЬ

Н
ині, у вирі грудневих днів, 

коли вже невдовзі – Новий Рік і Різдво, 
– більшість зайнята передсвятковими 
справами. Загалом у цей час ми намагає-
мося підбити підсумки минулого року, а, 
можливо, хтось планує і рік майбутній: 
а до планів нерідко включаємо і поїздку 
в ті місця, які ми досі не відвідали. До 
більшості країн світу громадянам Укра-
їни досі потрібні візи, але є й приємні 
несподіванки: країни, до яких ця фор-
мальність нашим співгромадянам уже не 
потрібна. 

Серед переліку таких європейських 
країн – Албанія, Боснія і Герцеговина, 
Македонія (у літній період), Сербія та 
Чорногорія. Згідно з результатами най-
новішого звіту Європейської Комісії з 
туризму, саме Сербія посіла четверте 
місце як країна, де відбулося зростання 
кількості туристів (майже на 13%) у по-
рівнянні з попереднім роком. 

Завдяки помірному клімату та краси-
вій природі тамтешні курорти вважають-
ся одними з найкращих у Європі за сво-
їми лікувально-оздоровчими якостями. 

У цій країні проводять безліч ярмарків 
та фестивалів (одним з яких є музичний 
фестиваль «Exit»). Туристів вабить мож-
ливість рафтингу, риболовлі, гірські ку-
рорти та численні спа-тури. 

Для любителів пляжного відпочинку 
прийде до смаку й Албанія. Через трива-
лу ізоляцію досить мало людей відкрили 
для себе цю середземноморську перлину. 
Албанія може вразити своєю культурною 
спадщиною, каньйонами та привабливи-
ми пляжами. Перевагою є й те, що ціни 
тут – більш ніж помірні, а відкриттів 
можна зробити багато – пам’ятники місь-
кої архітектури, залишки замків та фор-
тець. 

Інша тепла країна, про яку варто зга-
дати й куди нам не потрібна віза, – це 
Туреччина. Країна, що поєднала схід і 
захід, де спостерігаємо цілковиту еклек-
тику культур, стилів та смаків Сходу, що 
ваблять, і давньою культури Заходу, – 
вони втілена в архітектурі та пам’ятках. 
Це країна термальних джерел, пляжів, 
монастирів Кападокії. Це незабутній 
Стамбул з Блакитною мечеттю і палацом 

Топкани та безліччю старовинних вули-
чок, переплетених мов людські долі. 

До «безвізових напрямків» зараховані 
й такі країни як Азербайджан, Білорусь, 
Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргиз-
стан, Молдова,Таджикистан та ін. Серед 
українців дедалі популярнішою стає 
Грузія – країна братнього народу, де нас 
насправді дуже люблять і зворушують 
своєю гостинністю. Це – країна неймо-
вірних містечок, стародавніх храмів та 
монастирів, неперевершеної тисячоліт-
ньої культури. Не можна залишитися 
байдужим до грузинської кухні, спеції 
якої завше нагадуватимуть Вам про не-
ймовірну подорож. 

До більш екзотичних напрямків нале-
жить Бразилія. Варто згадати, що Чемпі-
онат світу з футболу 2014 року та запла-
нована Олімпіада в Ріо-де-Жанейро 2016 
року позитивно вплинули на розвиток 
інфраструктури у країні. Іншим безвізо-
вим напрямком є Гонконг. Це особливий 
адміністративний район Китаю (розта-
шований на багатьох островах та півост-
ровах південно-східного Піднебесної). 
Він визнаний третім найкращим фінан-
совим центром у світі, де без візи можна 
перебувати протягом 14 днів.

До списку екзотичних країн, куди не 
потребуватимемо візи, входить чимало 
центральноамериканських країн: Барба-
дос, Гаїті, Гватемала, Гондурас, Доміні-
канська Республіка, Коста-Ріка, Мексика, 
Ямайка тощо. За повним переліком най-
краще звернутися на сайт Міністерства 
закордонних справ України (http://mfa.
gov.ua/ua/consular-affairs/travel-advice/
entering-foreign-countries), де детально 
розписано візові вимоги по кожній країні 
світу. 

Приємного Вам планування майбутніх 
подорожей і хай наступний рік подарує 
Вам багато цікавих вражень! ■

Подорожі
в країни, 
де Вам 
не потрібна 
віза

албанія. Фото з: www.multita.info

чорногорія. Фото з: tsn.ua
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Даріуш КОСТИРА

кщо говоримо про пере-
клад власних назв польською мовою зі 
слов’янських мов з кириличним алфа-
вітом, то слід зазначити, що викорис-
товуються дві методики відтворення 
оригінального запису: транскрипція або 
транслітерація. «Транскрипція – це такий 
спосіб конверсії написання, який полягає 
в приближеній, максимально можливій 
і правильній заміні звуків мови, позна-
чуваних з допомогою одного алфавіту, 
знаками іншого алфавіту». Натомість 
використовуючи транслітерацію, ми не 
йдемо до наслідування звуків іншої мови, 
а замінюємо знаки одного алфавіту зна-
ками іншого алфавіту, часто із застосову-
ванням специфічних діактричних знаків 
(Великий орфографічний словник [поль-
ської мови] PWN, за ред. Е. Полянського, 
Варшава 2003, с. 107–108).

Варто пам’ятати, що згідно з розпо-
рядженням міністра внутрішніх справ 
та адміністрації від 30 травня 2005 року 
щодо транслітерації імен та прізвищ осіб, 

що належать до національних та етніч-
них меншин, записаних нелатинським 
алфавітом, впроваджено 7 способів фо-
нетичної транскрипції прізвищ і імен, які 
в оригіналі були записані наступними 
алфавітами: російським, українським, 
білоруським, лемківським, гебрайським, 
ідиш та вірменським, з урахуванням 
принципів польської орфографії. 

На практиці це означає, що інозе-
мець, який живе у Польщі, у багатьох 
ситуаціях змушений виконати переклад 
свого свідоцтва про народження та ба-
гатьох інших документів і записати своє 
ім’я та прізвище латинським алфавітом. 
Такі переклади є в подальшому підста-
вою запису даних у польських свідоцтві 
про народження чи свідоцтві про шлюб, 
тому рішення приймається на все життя. 

Українські імена та прізвища 
в польських документах

Отже, варто подбати, щоб переклад був 
виконаний згідно з волею іноземця, адже 
у випадку багатьох імен та прізвищ існує 
кілька варіантів запису їх латинським ал-
фавітом. Що важливо, кожна з них буде 
правильною.

Треба отримати документ від присяж-
ного перекладача, у якому буде зазначе-
но, що ці ім’я чи прізвище можуть бути 
записані по-різному латинським алфа-
вітом. Таке посвідчення допомагає тоді, 
коли  іноземець воліє послуговуватись 
іншою транслітерацією, ніж є у паспор-
ті. Пам’ятайте, щоб у міру можливостей 
користуватись єдиним способом транслі-
терації імені та прізвища й не допускати 
ситуації, коли в різних документах по-
різному написані ім’я чи прізвище.

Як вже було зазначено, існує можли-
вість запису українських свідоцтв про 
народження, шлюбу до польських книг 
цивільного стану. Згідно зі ст. 73 Зако-
ну «Право про акти цивільного стану»  
(art. 73 Ustawy prawo o aktach stanu 
cywilnego) такий акт, укладений закордо-
ном, може бути записаний до польських 
книг цивільного стану за бажанням заці-
кавленої особи або уряду. ■
www.karta-pobytu.pl

Польщі вже завершився на-
бір на цей навчальний рік до т.зв. шкіл 
понадгімназіального рівня. Але це не 
означає, що учні, які не встигли потрапи-
ти до омріяної школи, не можуть зміни-
ти рішення й записатися до неї впродовж 
року. Варто знати, що при зміні школи в 
середині навчального року діють додат-
кові процедури. 

Загалом навчання як іноземців, так і 
польських громадян у понадгімназіальних 
державних школах (пол. ponadgimnazjalna 
szkoła publiczna), у тому числі в професійно-
технічних училищах (пол. szkoła zawodowa) 
відбувається на однакових принципах. 
Отож, школа в Польщі для громадян Укра-
їни – безкоштовна, це правило діє до 18 ро-
ків або закінчення навчання в школі. 

Іноземці, які хочуть навчатися в школі 
понадгімназіального рівня, мусять пред-
ставити свідоцтво або інший документ, 
який підтвердить завершення навчання 
в державі походження дитини, та довідку 
від лікаря, у якій буде вказано, що учень 
може навчатися в цій школі або викону-
вати професію, до якої школа готує (це у 
випадку професійно-технічних училищ). 

Директор школи після подачі таких 
документів вирішує, у якому класі (на 
якому рівні) та на котрий семестр при-
йняти іноземця. Іноземця, який не може 
пред’явити документів про його навчан-
ня в державі походження, можуть при-
йняти до школи на основі вступного іс-
питу, тобто перевірки знань. Рішення про 
зарахування іноземця приймає директор 
школи, у якій учень хоче навчатися.

Що важливо: перед тим, як учень пере-
водиться до іншої школи, треба перевіри-
ти, чи там є вільні місця. Необхідно озна-
йомитися з вимогами прийняття на на-

вчання (кожна школа має свої). Подеколи 
до вищезгаданих документів забувають 
долучити виписку з оцінками, які учень 
отримав уже в новому навчальному році. 
Її заповнює попередній вихователь.

Варто знати, що польська школа до-
помагає долати мовні бар’єри: освітній 
закон гарантує іноземцям право на додат-
кове й безкоштовне вивчення польської 
мови. За такі уроки відповідає ґміна, на 
території якої живе учень. Якщо охочих – 
кілька, то проводяться додаткові уроки, а 
якщо учнів-іноземців буде більше 15-ти, 
то провідний орган (пол. organ wiodący) 
може організувати спеціальний підготов-
чий курс. Згідно з правилами, мінімум 
додаткового вивчення польської мови – це 
дві години на тиждень. На вимогу батьків 
директор школи зобов’язаний працевла-
штувати асистента вчителя, який володіє 
мовою іноземного учня, його допомога 
може надаватися впродовж 12 місяців. 
Так само протягом одного року учень-
іноземець має право ходити на додатко-
ві заняття, які допомагають наздогнати 
програмну різницю. ■

як перевести учня в середині навчального року?
Павло ЛОЗА
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Спорт

«Леви»–Львів через рік у Польщі?
Восени цього року Польський союз хокею з шайбою повідомив, 

що до Федерації надійшла пропозиція виступити в польській лізі 
хокейному клубові зі Львова «Галицькі леви». З уваги на близький 
старт розіграшів і затвердження календаря Польської хокейної ліги і 
першої ліги на сезон 2014/15 цього року «Левів» не залучено до розі-
грашу. Однак польська федерація відкрита на дискусію з українцями 
і через рік, можливо, львів’яни гратимуть на польських ковзанках. 

УЄФА хоче здати Крим
Президент УЄФА Мішель Платіні 20 листопада прилетів до Ки-

єва, щоб зустрітися з президентом України Петром Порошенком. 
Метою зустрічі були переговори про те, щоб Україна не заважала 
розвиватися кримському футболу і визнала кримські клуби, які ви-
ступають у чемпіонаті Росії. Платіні прилетів в Україну з готовим 
пакетом рішень по кримських футбольних клубах. В обмін він мав 
запропонувати пункт угоди, дуже вигідної українській стороні, 
взамін за «вільне плавання» трійки кримських команд, що зараз 
виступають в другій лізі чемпіонату РФ. 

Після зустрічі М. Платіні повідомив, що УЄФА створить робо-
чу групу з цього питання. Налагоджено теж постійний діалог між 
президентом УЄФА та почесним президентом Федерації футболу 
України Григорієм Суркісом, який також був присутній на перемо-
винах. У свою чергу Президент України перед зустріччю з Платіні 
мав нагоду поспілкувався з представниками українських ультрас. 
Вони вимагали від голови держави не віддавати кримські клуби 
Росії.

Петро Порошенко зазначив, що тримає ситуацію на контролі. 
«Крим є і буде українським», – наголосив президент. Голова дер-
жави підкреслив, що для України важливо зберегти контроль над 
процесами з розвитку футболу в Криму та що для УЄФА важливо 
не бути втягнутим у нефутбольні баталії навколо півострова.

«шахтар» у фазі плей-офф Ліги чемпіонів
У вівторок, 25 листопада, донецький «Шахтар» зіграв у п’ятому 

матчі групового турніру розіграшу Ліги чемпіонів сезону 2014/2015 
років. У домашній грі у Львові «шахтарі» поступилися іспанському 
«Атлетіку»–Мадрид з рахунком 0:1. Пороте цей результат не впли-
нув на місце, яке «Шахтар» посів у групі «Г». Донеччани скоріше 
забронювали собі місце у плей-оффі змагань, який розпочнеться 
майбутньої весни. Необхідно пригадати, що від початку війни на 
Донбасі донецька футбольна команда грає свої матчі у Львові. 

 Дитячий клуб 

    “Рукавичка”
В програмі українською мовою:

►  інтеграційні ігри;

► ознайомлення з казками, 

      піснями, віршами;

► творча діяльність;

► пізнавальні заняття;

► майстеркласи і експерименти

     ітп.

Група 1 (2-5 років) – субота 11.00-14.00

Група 2 (6-12 років) – неділя 14.00-16.00

Вартість 1 години заняття – 10 злотих.

Адреса: Український дім
                  ul. Zamenhofa 1, Warszawa

Запис за адресою: 

ukr.klubik@gmail.com

Телефон: 727 887 031

Павло ЛОЗА

Контакт:     517 34 64 26 (Тетяна Роднєнкова) 
                     (22) 258 40 18 дійсний від 10 січня 2015 року
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Dokument podpisany bezpiecznym 
podpisem elektronicznym1

Mariusz Kasprzyk
Dyrektor

(Footnotes)
1 weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Niniejszy 
dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub elektronicznej 
skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty elektronicznej adresata wskazany 
na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu.
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отів би представити Вам 
кілька дуже старих страв польської 
кухні з першої польської кухарської 
книги «Compendium Ferculorum albo 
zebranie potraw». Раджу почитати про 
її автора – Станіслава Чернецького 
(Stanisław Czerniecki), – це була цікава 
людина і великий кулінар. Страви бу-
дуть пісні, але суворим чоловікам на 
розраду, які, як і я, не сильно вірять в 
силу пісних страв, я приготував влас-
ний сюрприз на зимові вечори. Тож за 
роботу.

Кминовий суп
У 2 літри холодної води поклас-

ти пучок почищених супових овочів 
(włoszczyzna) та всипати добру жменю 
кмину. Закип’ятити й проварити, поки 
овочі не розваряться. Процідити, до-
дати до процідженого бульйону сіль, 
перець, добре перемішати, при помі-
шуванні додати 250 мл сметани, змі-
шаної з ложкою (з гіркою) муки. По-
сипати зеленню петрушки, подавати з 
грінками.

Лимонята (limoniata)
Перекрутити 800 г філе тріски че-

рез м’ясорубку з грубим ситком. Дві 
цибулини порізати, злегка підсмажи-
ти на маслі, додати половину до риб-
ної маси. 300 г білої булки замочити в 
молоці, витиснути, покласти до риби. 
Додати 3 яйця, 10 родзинок, півпучка 
посіченої зелені петрушки, 1 ч.л. ме-
леного мускатного горіху, 1 ч.л. меле-
ного білого перцю. Вимішати добре, 
зробити фрикадельки, вкинути їх до 
киплячої, добре підсоленої води з па-
рою лаврових листків та 4 зернятами 
духмяного перцю. Коли фрикадельки 
спливуть, готувати ще 10 хв., вийняти 
шумівкою.

Приготувати «гущу» – відварну 
моркву або ж готові овочі з першого 
рецепту протерти через сито в пюре.

Власне «лимон’ята» – другу по-
ловину підсмаженої цибулі вкласти 
в жаростійку посуду, викласти туди 
фрикадельки, «гущу», порізані 2 ли-
мони або лайми, 100 мл білого сухого 
вина, 2 ложки оливи, півпучка посіче-
ної зелені петрушки, 50 г тертого сві-
жого імбиру. Заправити ложкою біло-
го винного оцту, ложкою меду, сіллю 
й перцем. Тушити під кришкою в розі-
грітій до 200ºС духовці 20 хв. Посипа-
ти петрушкою та подавати з кашею.

Кминівка
– напій для справжніх чоловіків на зі-
грів і добре травлення (рецепт з Сухої-
Бескидської).

Беремо або жменю свіжого (зеле-
ного) кмину, або 3 ст.л. звичайного, 
додаємо дрібку кумину (римський 
кмин), дрібку насіння нігелли (пол. 
czarnuszka) та кілька зернят коріан-
дру. Змолоти все в кавомолці. У 0,5 
літра окропу розчинити 250 г цукру 
і охолодити. Після охолодження до-
дати 0,5 літра спирту (95%), змішати 
і додати змелену суміш. Щільно за-
купорити, відставити в темне місце 
на кілька тижнів (часом збовтувати). 
Відфільтрувати через ват, розлити по 
пляшках. Найкраще чарочкою цього 
напою завершувати споживання важ-
ких страв. 

Смачного!

Автентичнiсть 
iз ноткою кмину




