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Продовження на 3 сторінці

У номері:
ід 23 червня громадяни 

країн Східного партнерства, зокрема 
України, виробляючи шенгенські візи, 
повинні пройти процедуру зняття від-
битків пальців. Чи варто боятися ново-
введення і кому воно може ускладнити 
подорожування?

У червні Андрій Діхтяренко, жур-
наліст із Луганська, а нині переселе-
нець у Києві, зібрався в Польщу. Він 
мав намір приїхати наприкінці лип-
ня, і зібрався робити довготермінову 
шенгенську візу. Андрій уже мав до-
свід вироблення таких віз, проте тепер 
побоюється, що через обов’язок здати 
біометричні дані на «шенген», проце-
дура видовжиться:

– Є побоювання, що нові умови отри-
мання візи можуть збільшити термін очі-
кування, додати плутанини в цьому про-
цесі, – хвилюється Андрій. 

Сумніви Андрія розвіяла заступниця 
генерального консула Республіки Поль-
ща у Львові Лонґіна Путка. По-перше, у 
консульствах вказують, що до введення 
нової системи готувалися давно, тому 
плутанину виключають. І сам процес об-
слуговування заявника не збільшиться – 
переконувала «Наш вибір» пані Путка. За 

українців
зобов’язали здавати 
відбитки пальців 
на «шенген»

її словами, зняття біометрії – це питання 
не годин і навіть хвилин, а кільканадцяти 
секунд. 

Дипломати також наголосили, що для 
західноукраїнських консульств процес 
збору біометричних даних – не новий, від-
битки пальців знімали хоча б на посвід-
чення малого прикордонного руху, який 
діє між Україною й Польщею. 

У випадку Польщі відбитки пальців 
можна подавати не тільки в консуль-
ствах, а й у візових центрах – якщо 
йдеться про львівський консуль-
ський округ, то це у Львові, Івано-
Франківську та Ужгороді. Л. Путка 
вказала, що відбитки пальців збира-
ються лише на шенгенські візи, на-
томість ті, хто просив польську наці-
ональну візу, біометричних даних не 
здаватимуть. З документів також ви-
никає, що відбитки пальців сканува-
тимуться раз на 59 місяців, проте, як 
наголошує Л. Путка, можуть бути такі 
ситуації, що консульство попросить 
знову надати відбитки частіше – коли, 
наприклад, громадянка вийде заміж і 
змінить прізвище. 

Фото з: 17tv.com.ua

Про нові правила виготовлення 
шенгенських віз – с. 1, 3

Про нашу газету – с. 2

Про новий пішохідний пункт пере-
тину кордону – с. 2

Звернення українців до поляків 
– с. 4

Про виставку робіт Аліни Потем-
ської в Українському домі – с. 7

Знайомство із істориком Ігорем Га-
лагідою – с. 8-9

Корисні поради абітурієнтам, які 
хочуть вчитись у Польщі – с. 11

Адреси організацій, які надають 
консультації щодо легалізації пере-
бування в Польщі – с. 12

Запрошуємо до Біловезької пущі – 
с. 13

Анонс подій на літо – с. 14

Італійські страви від Юрія Герасим-
чука – с. 15
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Газетні справи
Дорогі читачі! Закінчується четвертий рік, відколи ми ви-

даємо газету «Наш вибір». Нині в руках Ви тримаєте сорок 
другий її номер. За цей час газета змінилася: починали ми 
з 12 сторінок і накладу в 1500 примірників, а зараз маємо 
16 сторінок і удвічі більший тираж, його висилаємо в місця 
проживання українців у всій Польщі. Сайт нарахував понад 
150 тисяч читачів за перше півріччя 2015 року! З’явились 
нові рубрики та цікаві автори. Колектив газети – це як чле-
ни фонду «Наш вибір», так і українські журналісти, які співп-
рацюють з чільними ЗМІ в Польщі.

Видання газети та ведення порталу www.naszwybir.pl 
було можливе за підтримки Європейського фонду інтегра-
ції громадян третіх країн та з бюджету Республіки Польща. 

За ці чотири роки у нас з’явилися постійні читачі, а газету 
полюбили не тільки у Польщі. Про наше видання написали 
на офіційній сторінці Єврокомісії – як про добру практику 
в інтеграції мігрантів. І тому нам шкода повідомити, що ми 
робимо перерву у друці газети «Наш вибір». Наш проект 
закінчується, але ми написали новий і подали заявку до 
Фонду притулку, міграції та інтеграції. Сподіваємося на по-
зитивний результат конкурсу і на те, що невдовзі Ви знову 
триматимете в руках наш часопис.

Я хотіла б подякувати нашому партнерові у проекті – 
Об’єднанню українців у Польщі, яке представляв тижневик 
української меншини Польщі «Наше слово». Без вашої під-
тримки та досвіду було б важко втілити в життя ідею видан-
ня газети.

Ми вдячні всім організаціям, які нас підтримували: дер-
жавним установам, навчальним закладам, релігійним гро-
мадам, українським та польським громадським організа-
ціям, а також приватним особам. Ми вдячні за допомогу в 
розповсюдженні газети та за надання приміщення й під-
тримку у влаштуванні зустрічей із читачами. 

Також щиро дякую колективу газети: журналістам, чле-
нам редакційної ради, коректорові, технічному редакторо-
ві, редакторам порталу, координаторам проектів, бухгалте-
рові, особам, які допомагали у висиланні газети, співпраців-
никам видання – за плідну й цікаву працю. 

Від імені колективу газети хочу вам, дорогі Читачі, подя-
кувати за те, що ви були з нами ці чотири роки, ділилися 
своїми думками й переживаннями. Ми говоримо вам «До 
побачення!» і надіємось до зустрічі у вересні. Чекаємо на 
вас на сайті www.naszwybir.pl , який продовжуємо вести.

Шукаємо волонтерів!
Ми шукаємо волонтерів, які б хотіли стати дописува-

чами української й польської версій нашого сайту www.
naszwybir.pl . Шукаємо також тих, хто бажає редагувати 
нашу польськомовну сторінку й допомагати в популяриза-
ції порталу газети в соціальних мережах. Бажаючих запро-
шуємо писати на адресу redakcja@naszwybir.pl . 

Чекаємо на Вас!

На автовокзалі «Варшава–Заходня» 
відкрився Інформаційний пункт для іноземців

Від 1 липня 2015 року відкривається Інформаційний пункт на по-
треби громадян України, які, прибуваючи до Польщі та не володіючи 
необхідною інформацією про умови проживання і працевлаштуван-
ня, часто стають жертвами несумлінних працедавців та посередни-
ків. 

Волонтери щоденно надають необхідні консультації від 9:00 до 
19:00 год. (крім суботи та неділі). 

Проект реалізується адміністрацією самого автовокзалу, Агенці-
єю з працевлаштування «Іст-Вест-Лінк» та Фондом підтримки мі-
грантів на ринку праці «Іст-Вест-Лінк» за підтримки консульського 
відділу Посольства України у Варшаві.

Детальніша інформація про проект «Безпечна праця в Польщі» на 
сторінці: http://bezpiecznapraca.info.pl/ua/

Угринів–Долгобичув: пішки до Польщі
Від першого липня у пункті пропуску Угринів–Долгобичув роз-

почався експеримент: відтепер у цьому місці перетинати українсько-
польський кордон можна пішки і велосипедом. Про це повідомили в 
прес-службі управління Державної фіскальної служби у Львівській 
області.

експеримент триватиме від 1 липня до 31 грудня 2015 року. Після 
цього Держприкордонслужба й митниця мають намір ухвалити рі-
шення про введення постійного пішохідного руху.

Дотепер на всій ділянці українсько-польського кордону існував 
лише один пішохідний пункт пропуску Шегині–Медика. Щодоби 
його перетинають 5 тисяч осіб.

Міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення 
Угринів–Долгобичув офіційно відкрито 26 червня 2014 року. Збу-
довано його за кошт поляків напередодні чемпіонату Європи 2012 
року. Нині це один з найсучасніших та найбільший за кількістю смуг 
пункт перетину українсько-польського кордону.

РеДАКцІя
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Продовження 1 сторінки

українців зобов’язали здавати 
відбитки пальців на «шенген»
Ігор ІСАЄВ, 
редактор Польського радіо

Новий візорегіон, 
або Польща для України 
Україна, а також Білорусь і країни 

Кавказу стали 17-им регіоном, де заді-
яла Візова інформаційна система ЄС. 
Так називається база даних, у якій збері-
гатиметься інформація про візи і в’їзди 
іноземців в ЄС, перед Україною систему 
зняття відбитків пальців ввели у США 
й Канаді, у Південній Америці, Африці, 
в деяких державах Азії. Невдовзі Візова 
інформаційна система буде впровадже-
на в Росії.

У вівторок, 23 червня, систему справ-
но було запущено в країнах Східного 
партнерства. як передавав кореспон-
дент Польського радіо, у Києві здача 
відбитків пальців не ускладнила всієї 
процедури. «Не було ніяких проблем, це 
зайняло буквально момент, просто тре-
ба було помістити пальці на спеціально-
му апараті», – розповів радіостанції пан 
Олександр.

У консульських відділах півроку го-
тувалися до впровадження Візової ін-
формаційної системи, часто наймаючи 
додаткових працівників.

У випадку Польщі перші дні впро-
вадження нової системи пройшли без 
проблем – проте інакше було у випад-
ку інших європейських країн. З укра-
їнських ЗМІ знаємо, що Іспанія оголо-
сила, що не прийматиме заявників 23 
червня і відтак працюватиме в скороче-
ному режимі, так само Бельгія скороти-
ла робочий день свого візового центру 
до 3,5 годин – упродовж тижня після 
нововведення.

Це для Вашої безпеки
Для кого, отже, це нововведення? 

Основна мета Візової інформаційної 
системи – це, попри побоювання, спро-
щення візового процесу, прискорення 
прикордонного контролю та підвищен-
ня безпеки країн Шенгенської зони, 
а також тих, хто отримує візи – пере-
конує Йоанна Фоміна, ад’юнкт Інсти-
туту філософії та соціології Польської 
академії наук, яка раніше працювала у 
варшавському Фонді ім. Стефана Бато-
рія, де займалася питаннями візової по-
літики Євросоюзу щодо держав Схід-
ного партнерства та Росії. Вона вказує, 

що практика зняття відбитків пальців 
понад 10 років існує вже в посольстві 
Великобританії, проте не впливала на 
тривання процедури. 

– Треба розуміти і пояснювати, що це 
нововведення сприятиме підвищенню 
безпеки на кордоні, це не впливатиме на 
самих подорожуючих, – пояснює Й. Фо-
міна. – Українці тепер здають свої від-
битки на закордонні паспорти. ця про-
цедура зменшить кількість фальшивок, 
допоможе в тому випадку, коли людина 
згубить паспорт. Наприклад, не можна 
буде вкрасти паспорт і видавати себе за 
іншу людину. Від цієї системи також за-
лежить безпека Європейського Союзу. 
це абсолютно не означає, що українців 
не хочуть бачити в ЄС, навпаки. 

До речі, контроль відбитків паль-
ців, найімовірніше, на кордоні не буде 
обов’язковим, проте дослідниця вважає, 
що на кожному пункті пропуску пови-
нно бути обладнання для перевірки, 
якщо виникне в ній необхідність.

Ти прописався?
Попри запевнення консульств і фахо-

вих працівників неурядового сектора, 
є категорія людей, що постраждає вна-
слідок нововведення. Проте в цьому ви-
нний не стільки Євросоюз, скільки нова 
візова практика, помно-
жена на українські реалії. 
Про що ж ідеться?

Відомо, що в Україні є 
велика категорія грома-
дян, зареєстрованих в ін-
ших містах, ніж місце про-
живання. Складна про-
цедура і часто брак згоди 
власника помешкання 
«прописати» людину зму-
сять відтепер цих людей 
з’являтися на процедуру 
здачі відбитків пальців за 
місцем реєстрації. 

Натомість, на дум-
ку колишнього радни-
ка посольства Польщі в 
Мінську Марека Буцька, 
введення Візової інформа-
ційної системи у східних 
сусідів – це важливий сиг-
нал для суспільств таких 
держав, як-от Білорусь чи 
Україна. На переконання 
колишнього дипломата, 

такий крок віддаляє підтримку Євро-
пою демократичних перетворень в цій 
державі, виштовхує суспільства з євро-
пейської сфери впливів:

– У довгостроковій перспективі Євро-
союз має поставити собі питання: а що 
ми хочемо досягнути в цьому регіоні? 
– запитував Буцько в ефірі Польського 
радіо. – якщо хочемо, щоб ці країни не 
підлягали пропаганді і не знаходилися 
в російській сфері впливу, то треба по-
думати, як кордон відкривати, а не за-
микати. 

Післямова. Дві системи
Андрієві, нашому героєві, з якого ми 

почали нашу розповідь, порадили пе-
ресунути свій візит у Польщу з липня 
на серпень. Андрій зробив український 
біометричний закордонний паспорт, 
не заглибившись у нововведення, він 
подумав, що спершу зданих відбитків 
вистачить і на візу. це не єдиний ви-
падок, коли заявники плутають збір 
біометричних даних для закордонного 
паспорта громадянина України і для 
шенгенської візи. це – дві різні систе-
ми, і держави не будуть між собою ав-
томатично обмінюватися біометрични-
ми даними. ■



4

№
 4

2
Події 

Приїзд громадян України до Польщі 
в рамках малого прикордонного руху 
(МПР) стане простішим. Зміни у відпо-
відному законі наприкінці червня при-
йняв польський Сейм. 

Варто відзначити, що під час обгово-
рення проекту жодна з партій не вносила 
поправок, а за проект проголосувало 411 
з 416 присутніх депутатів.

Оновлені врегулювання, зокрема, ска-
совують необхідність наявності медично-
го страхування при перетині кордону. Про-
довжується час одноразового перебування 
в прикордонній зоні з 60 до 90 днів і зні-
мається оплата 20 євро за видачу другого і 
подальших дозволів на перетин кордону в 
рамках МПР. Буде розширена зона руху до 
населених пунктів гевин, Орані та Руснів 
у Волинській області і Тисовець у Львів-
ській. Щоб пришвидшити видачу дозволів 
про перетин кордону в рамках МПР, у міс-
тах, де нема польських консульств, будуть 
створені приватні зовнішні пункти при-
йому заяв: «У випадку громадян України 
МПР суттєво полегшить регулярний пере-

тин кордону. Натомість з польського боку 
дія цього договору дає реальну економіч-
ну користь у прикордонних регіонах», – 
говорив у парламенті депутат Мирон Сич, 
який представляв проект закону. 

До сьогодні Польща видала громадя-
нам України 300 тис. дозволів на перетин 
кордону в рамках МПР. За даними голов-
ного статистичного управління Польщі, 
у 2014 р. кількість перетинів кордону 
українцями в рамках договору зросла на 
понад 20% у порівнянні з попереднім ро-
ком. Відомо також, що у 2013 р. українці, 
які відвідали Польщу в рамках МПР, за-
лишили тут 2,3 млрд. зл. Попередні під-
рахунки показують, що у 2014 р. сума 
зросла майже на 0,5 млрд. зл. це означає, 
що українські гості на закупівлю товарів 
і послуг у Польщі витрачають в середньо-
му 600–700 зл. 

Нагадаймо, що угода про МПР між 
Україною та Польщею набула чинності 1 
липня 2009 року. Документ ввів спрощену 
систему перетину українсько-польського 
кордону для мешканців прикордонної 
смуги, проте на вимогу Європейської Ко-
місії визначено тільки 30-кілометрову 
зону її дії. Про розширення зони напри-
кінці червня заявив польський міністр за-

кордонних справ Ґжеґож Схетина у столи-
ці підкарпатського воєводства Ряшеві. За 
словами міністра, щодо цього зараз трива-
ють переговори між Польщею, Україною 
та Європейською Комісією. На думку Схе-
тини, розширення зони тепер було б сим-
волічним жестом Європи щодо України. 

голова польської дипломаті вислов-
люється за розширення зони малого руху 
до 100 кілометрів з обох боків кордону. 
Варто відзначити, що п’ять років тому 
Польща підписала угоду про МПР з Бі-
лоруссю, однак досі офіційний Мінськ 
не ратифікував цей документ. цього 
літа представники білоруської громади 
у Польщі ініціювали агітаційну акцію з 
обох боків кордону щодо остаточного ви-
рішення цього питання. 

МПР від 2012 р. існує між Польщею та 
російською Калінінґрадською областю. 
Про популярність приїздів «на закупи» 
до Польщі найкраще свідчить те, що саме 
калінінґрадський гурт «Паровоз» написав 
популярну в Інтернеті пісню «Здравствуй, 
„Лідл”, здравствуй, „Бєдронка”». Одна 
зі згаданих у пісні мереж супермаркетів 
кілька тижнів тому відкрила свою крам-
ницю прямо на польсько-російському 
кордоні у м. Безледи. ■

Спрощення малого прикордонного руху

У Польщі набирає обертів скандал, 
пов’язаний з ганебною поведінкою гро-
мадянина України, учня однієї з про-
фесійних шкіл у східній Польщі, який 
осквернив пам’ять загиблих на терито-
рії меморіального комплексу концтабо-
ру «Майданек». Громадяни України, які 
зараз проживають у Польщі, прагнуть 
повідомити про своє однозначне засу-
дження цього випадку.

У соціальних мережах та ЗМІ опублі-
ковано лист, авторами якого є журна-
лістка Польського радіо Олена Бабакова, 
член Фонду «Наш вибір» Ольга Попович 
та працівник Фонду міжнародної солі-
дарності Недім Усеінов.

«Ми, Українці, які живуть у Польщі, 
як ті, що прожили тут кілька чи кілька-
надцять років, так і ті, які щойно пере-
їхали, хочемо однозначно засудити вчи-
нок нашого співгромадянина, який біля 
пам’ятника жертвам гітлерівського режи-
му на території меморіалу концентрацій-
ного табору „Майданек” у Любліні повів 
себе ганебно», – читаємо у зверненні.

Вчинок молодої людини ганебний не 
лише з точки зору польсько-українських 
чи українсько-єврейських взаємин, але 

з людської точки зору – вважають авто-
ри листа. «Таку поведінку, як і подальші 
коментарі Владислава К., сприймаємо як 
збезчещення пам’яті жертв гітлерівського 
нацизму, який став причиною злочинів 
проти людства, серед яких найжахливі-
шим був злочин голокосту. Нам прикро, 
що хтось з нашої країни, хто почав на-
вчать у Польщі, живе серед поляків і ви-
користовує можливості надані польським 
суспільством не розуміє, що значить по-
вага до людей, які знаходяться поруч», – 
ідеться у зверненні.

Автори наголошують, що на території 
сучасних Польщі та України два тоталіта-
ризми, нацистський та сталінський, зібра-
ли найбільші людські жертви, матеріальні 
знищення. «Саме тому цей скандальний 
вчинок сприймаємо як особисту образу та 
зневагу пам’яті невинних жертв злочинних 
режимів. Вважаємо, що така поведінка не 
має жодного виправдання та порушує уні-
версальні засади свободи, прав людини та 
толерантності, які є основами демократич-
ного світу», – пишуть автори листа.

«цілковито розділяємо переконання 
про те, що необхідно провести слідство 
та визнаємо необхідність винесення ви-
року в цій справі згідно з чинними поль-

ськими законами», – продовжують автори 
звернення, підкреслюючи, що для укра-
їнців, що живуть в Україні і в Польщі, 
польсько-українська дружба є важливою, 
але вона потребує постійного піклування 
та публічного засудження тих, хто не ста-
виться до неї з повагою.

«Прагнемо підкреслити, що деякі об-
ставини представлення вище описаної 
справи змушують нас непокоїтись», – на-
голошують, однак автори листа. – «Ве-
лика кількість Інтернет-ЗМІ, представ-
ляючи інформацію про ганебний вчинок 
громадянина України, припускає, що це є 
частиною ширшої проблеми присутності 
українців у Польщі. У текстах таких пу-
блікацій можна прочитати образливі сло-
ва щодо тисяч українських мігрантів, які 
віддано працюють в польських містах та 
селах та шанують Польщу як свій другий 
дім. Беззастережно засуджуємо поведін-
ку громадянина України та висловлю-
ємо надію, що вона не стане предметом 
маніпуляції, яка буде використовуватись 
різного роду антипольськими та анти-
українськими провокаторами і буде під-
важувати польсько-українську дружбу. 
Образа жертв нацистського режиму за-
слуговує на засудження, незалежно від 
національності людини, яка це вчинила», 
– завершують автори звернення. ■

григорій СПОДАРиК

Звернення українців до поляків
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1 червня ООН: Від початку конфлікту в 
Донбасі загинули понад 6,4 тисяч осіб
3 червня Верховна Рада зняла з «екс-
регіонала» Сергія Клюєва депутатську 
недоторканність, тим самим дозволив-
ши притягнути його до кримінальної 
відповідальності за підозрою у шах-
райстві, розтраті майна та зловживанні 
владою
3 червня Сили АТО за допомогою ар-
тилерії зупинили масований наступ бо-
йовиків в районі міста Мар’їнка на До-
неччині  
6 червня У Києві пройшов «Парад рів-
ності», у якому взяли участь близько 
300 людей
8 червня Обсяги імпортованого Украї-
ною газу з ЄС майже вдвічі перевищили 
обсяги імпорту газу з Росії 
9 червня Міноборони: Україна відвела 
всю важку зброю від лінії розмежуван-
ня в Донбасі
9 червня На нафтобазі у Васильківсько-
му районі під Києвом сталася масштаб-
на пожежа
9 червня УПц КП та УАПц оголосили 
про проведення у вересні об’єднавчого 
Собору 

10 червня Російський суд продовжив 
арешт українській льотчиці Надії Сав-
ченко до 30 вересня
11 червня Павла Жебрівського призна-
чено головою Донецької ОДА замість 
Олександра Кіхтенка
15 червня У Донецьку відбувся перший 
масштабний мітинг, учасники якого 
протестували проти воєнних дій
18 червня Парламент звільнив Валенти-
на Наливайченка з посади голови СБУ
22 червня Американська розвідувально-
аналітична компанія «Stratfor» предста-
вила три можливі варіанти російського 
вторгнення в Україну
23 червня Віктор янукович дав інтерв’ю 
ВВС, у якому розповів, як «підтриму-
вав» страусів у Межигір’ї
25 червня Міністр фінансів Наталія 
яресько заявила, що наприкінці липня 
Україна може оголосити дефолт
28 червня На Європейських іграх у Баку 
Україна здобула 46 медалей (8 золотих, 
14 срібних та 24 бронзові) та посіла за-
гальне 8 місце 

Мінські домовленості? Ні, не чули
На початку червня проросійські бойовики в Донбасі намагалися спровокувати еска-

лацію конфлікту. 
У ніч проти 3 червня терористи почали масований наступ на місто Мар’їнка в Доне-

цькій області. Українська сторона була змушена застосувати проти бойовиків артилерію 
та відбила атаку. Унаслідок боїв під Мар’їнкою загинули 4 українські військові. 

На думку керівника українського Загального центру з контролю і координації питань 
припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін Андрія Тарана, «Росія таким 
чином перевіряла ступінь обороноздатності Збройних сил України та їхню готовність 
дати відсіч».

«Марш рівності» у Києві відбувся
Вдруге за останні чотири роки в Києві спільнота ЛгБТ організувала «Марш рівно-

сті». У цьогорічній ході, яка пройшла 6 червня на Оболонській набережній, взяли участь 
близько 300 людей, які в супроводі міліції пройшли півкілометра. Після цього правоохо-
ронці з міркувань безпеки супроводили учасників маршу, аби захистити їх від можливих 
нападів радикалів. 

Перед початком маршу мала місце сутичка між міліціонерами, які охороняли захід, і 
групою з 20–30 агресивних людей, внаслідок чого один з правоохоронців отримав важке 
поранення. 

Дорога до єдиної помісної Української православної церкви 
Українська православна церква Київського патріархату (УПц КП) та Українська 

автокефальна православна церква (УАПц) домовилися про об’єднання. На засіданні 
спільної комісії, яке відбулося 8 червня, УПц КП та УАПц вирішили провести 14 ве-
ресня об’єднавчий собор. Під час собору буде вирішено питання предстоятеля та назви 
об’єднаної православної церкви в Україні. 

Нагадаємо, за даними УПц КП, станом на 1 січня 2015 року, в УАПц налічується 
близько 1,2 тисяч парафій, а у УПц КП – близько 4,9 тисячі парафій.

Таємниці відставки голови СБУ
Депутати Верховної Ради 18 червня підтримали подання президента України та про-

голосували за звільнення Валентина Наливайченка з посади голови СБУ.
За тиждень перед відставкою Наливайченко звинуватив одного з колишніх високопо-

садовців генеральної прокуратури (гПУ) в корупції. Після цього гПУ викликала голо-
ву СБУ на допит, а Адміністрація президента заборонила Наливайченку покидати межі 
України.

У свою чергу народний депутат Сергій Лещенко наголосив, що Наливайченко – став-
леник проросійського олігарха Дмитра Фірташа, а «посаду глави СБУ він використову-
вав для зведення рахунків з конкурентами Фірташа».

Донеччани вийшли на вулиці в протесті проти війни
Близько півтисячі людей 15 червня зібралися в Донецьку на стихійний мітинг, про-

тестуючи проти військових дій.
Донеччани звинуватили проросійських терористів у тому, що їхні обстріли прово-

кують вогонь у відповідь з боку Збройних сил України, а в результаті потерпає мирне 
населення. Мітингувальники вимагали від бойовиків припинити обстріли.

Додамо, що це був перший масштабний антивоєнний мітинг в окупованому Доне-
цьку.

На думку публіциста Євгена Іхельзона, у частини місцевих мешканців з’явилася смі-
ливість. «я підтримую зв’язок з багатьма донеччанами і, наскільки мені відомо, насправ-
ді ніхто не хоче війни, ніхто не хоче воювати. якщо б не було добровольців із суміжних 
країн, які хочуть воювати з Україною, бойові дії вже давно припинилися б», – підкреслив 
публіцист.

Бути чи не бути дефолту? 
Спочатку американська інвестиційна компанія «Goldman Sachs» заявила, а потім 25 

червня міністр фінансів України Наталія яресько підтвердила, що в липні Київ не зможе 
здійснити платежів іноземним кредиторам і оголосить дефолт. 

Сама голова Мінфіну заспокоїла громадян, що технічний дефолт «ніяк не впливає 
на нашу банківську систему, він ніяк не вливає на депозити наших громадян, це ніяк не 
вливає на грошову одиницю, на нашу гривню».

Опрацював Андрій Шеремет на підставі сайтів української правди, Економічної правди, Чемпіону, ТСН, Лівого берегу, Дзеркала тижня, Еспресо.тв та 
української служби Польського радіо
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У Польщі вийшло вже багато 
книг, які є радше спробами аналізу самої 
України, української революції та війни 
на сході. А ось книг про скинутого укра-
їнського президента-диктатора бракува-
ло. До цього часу.  

У Варшаві відбулася презентація ви-
дання польських публіцистів Збіґнєва 
Парафіяновича та Міхала Потоцького під 
назвою «Вовки живуть поза правом. У 
яку гру грав янукович?»

це серія репортажів, розмов із євро-
пейськими політиками, українськими чи-
новниками, громадськими діячами, полі-
тологами, журналістами, працівниками 
спецслужб та найближчого оточення ко-
лишнього глави української держави – 
розповідь про шлях на політичний Олімп 
сім’ї януковичів та їхнє стрімке падіння 
після революції гідності. 

«Вовки живуть поза правом» – це 
перша в Польщі і можливо в світі публі-
цистська спроба з’ясувати, чому події в 
Україні почали розвиватися саме так, а 
не інакше. Польські журналісти роблять 
це через призму зрозуміння людини, яка 
стала негативною постаттю в новітній 
українській історії. 

як зауважив З. Парафіянович, ідея 
написання політичної біографії януко-
вича виникла ще в 2010 році, коли той 
виграв президентські вибори: «ця тема 
була дуже захоплюючою», – наголошує 
він. – «януковичу вдалося звестися піс-
ля Помаранчевої революції і демокра-
тичним шляхом здобути перемогу. Тому 
ми подумали, що він не просто банальна 
особа. Революція гідності пришвидшила 
написання книги. Ми хотіли зрозуміти 
її причини, порозмовляти із людьми, які 
розуміються на цій темі і які були учас-
никами подій. У книзі ми не вдаємося в 
деталі образу самої революції. Натомість, 
ми зосереджуємося на причинах швидко-
го падіння януковича. Майже половина 
нашої книги – це аналіз історичних по-
дій, ще від часів становлення колишньо-
го президента в 90-их роках в Єнакієве». 

«Оскільки ідея книги виникла ще в 
2010 році», – у свою чергу Міхал Потоць-
кий наголосив. – «Тоді ще ніхто не міг 
уявити, як все це закінчиться в 2014-му. 

Ми поставили собі за мету проаналізува-
ти систему влади в Україні – як виглядає 
процес прийняття рішень, за які мотузки 
треба тягнути, аби досягти цілі, які ста-
вила перед собою влада, тобто як кра-
лося в часи януковича. Та система була 
дещо іншою, аніж традиційна олігархія, 
де крадіжки мали інший характер. Ми 
дізнавалися про все з розмов із людьми, 
які знали, як ця система діє, як „треба” 
красти».

янукович з успішного політика, який 
швидко оговтується, підводиться на ноги 
та стає на чолі другої найбільшої дер-
жави в Європі, швидко перетворюється 
у символ скинутих диктаторів останніх 
10 років. як зізналися автори, на початку 
2014-ого,ще важко було уявити, що систе-
ма так швидко почне розпадатися.

«Ми думали, що принаймні до кінця 
року янукович втримається», – зазначив 
З. Парафіянович. – «Що буде політич-
ний компроміс, у рамках якого він пере-
дасть владу. Однак у середині січня, коли 
з’явилися перші жертви, ми ствердили, 
що він перейшов певну червону лінію, 
після якої повернення назад більше не-
має. Так було порушене неофіційне табу 
української політики – незалежно від 
температури політичної суперечки, не 
можна використовувати силу проти по-
літичних ворогів».

як підкреслили польські публіцисти, 
вони намагалися зрозуміти, чому януко-
вич так раптово змінив курс та відмовив-
ся від підписання Угоди про асоціацію. 
Відтак, їм важливо було спробувати «зро-
зуміти цю людину, увійти в його голову», 
а це можна здійснити тільки у розмовах із 
його оточенням, з ознайомлення із напи-
саними ним текстами, інтерв’ю із ним: 

«Ми мали багато вступних робочих 
тез. Нам здавалося, що він прагматик. Але 
з кожною черговою розмовою з людьми з 
його оточення чи опозиції, журналістами, 
військовими, виявлялося, що ці тези аб-
солютно хибні. Наприкінці з’ясувалося, 
що той образ, який ми малювали собі про 
нього виявився неправдивим, або щонай-
менше – неповним. янукович мав образ 
людини, яка не відзначалася глибоким ін-
телектом», – пригадує М. Потоцький. 

З. Парафіянович підкреслив, що яну-
кович виявився людиною абсолютних 
протиріч: з одного боку він був досить не-

поганим аналітиком, гравцем, умів добре 
спостерігати, а з іншого – неймовірним 
брехуном і міфоманом. Окрім того, він 
вмів добре грати, консолідувати навко-
ло себе людей в політиці, певним чином 
він умів розігрувати й олігархів: «як так 
можливо, що звичайний брехун, міфоман 
і простак зміг так швидко звестися після 
нищівної поразки, якою для нього стала 
Помаранчева революція, збудувати на-
стільки ефективний апарат розкрадання 
держави?» – запитує публіцист, залиша-
ючи відповідь на шпальтах книги. 

як януковичу вдалося так швидко 
зійти на політичний Олімп та зайняти 
найвищу посаду в державі? як зазначи-
ли польські публіцисти, на початку своєї 
кар’єри янукович просто опинився у по-
трібний час та в потрібному місці: «Пер-
ший раз – коли в Україні створювали 
олігархічні клани. янукович мав стати 
людиною, яка могла б консолідувати олі-
гархічні клани. Однак у цьому йому зава-
дила більшою мірою Помаранчева рево-
люція. А вже в 2010 році він зрозумів, що 
не може розраховувати на інших олігар-
хів, натомість мусить збудувати власний 
олігархічний клан, яким стала так звана 
„сім’я”. З одного боку – це було джерелом 
його злету, а з іншого – падіння», – уточ-
нив Потоцький. 

як зазначили публіцисти, у розмовах 
близькі люди януковича зазначали, що 
він та Путін насправді ненавиділи один 
одного. Путін-чекіст сприймав колиш-
нього злочинця та кримінального еле-
мента із зневагою, а колишній зек також 
відповідним чином висловлювався про 
чекіста. як звертає увагу Парафіянович, 
вплив Росії на політичну сцену в Украї-
ні все ж багато років був переоцінений. 
Тому немає певності у тому, що Путін був 
реально в змозі впливати на українську 
політичну сцену, – каже він.

янукович дуже швидко зрозумів та-
кож, що Помаранчева революція – це 
революція, якої насправді не було. це і 
допомогло йому швидко повернутися у 
велику політику і, зрештою, стати прези-
дентом. Після перемоги янукович почав 

«Жадібність фраєра згубила,
або як Янукович програв україну»

Тарас АНДРУХОВиЧ

Особа Януковича створює нині певний консенсус. Ті люди, які доклали зусиль, аби 
скинути його, і ті, хто його підтримували, погоджуються в одному – якби не його 
неправильна політика, революції та війни ніколи б не було. Аналіз діяльності цієї 
людини видається сьогодні необхідністю для того, щоб зрозуміти сучасну Україну.
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грати в улюблену гру ще з часів Кучми 
– багатовекторність. Така система діяла 
протягом трьох років, до часу «злиття» 
Угоди. Чому йому не вдалося утримати 
владу? як наголошують Парафіянович та 
Потоцький, янукович змінив філософію 
контролю над державою: «Від початку він 
опирався на донецьку олігархічну групу, 
на різні течії в Партії регіонів, а в певний 
момент в 2012 році, приблизно перед пар-
ламентськими виборами, він ствердив: 
„я контролюю державу. Усе йде досить 
добре. Перемовини щодо угоди про асоці-
ацію підходять до завершення. Тепер час 
подумати про переобрання в 2015 році”. 
Рана від Помаранчевої революції ще кро-
воточила. Він пам’ятав, що його зрадив 
Кучма, бо той пішов на компроміс з опо-
зицією; зрадила Росія, бо нічого не зроби-
ла, коли у нього крали перемогу; зрадили 
його і олігархи, бо самі почали домовля-
тися із Ющенком та помаранчевими. Зра-
дили навіть люди з його уряду. янукович 
пам’ятав ці зради. Він ствердив, що якщо 
не може розраховувати на своїх земляків 
з Донецька, то мусить створити власну 
олігархічну групу, яку буде об’єднувати 
щось більше, ніж просто спільні інтере-
си. цю групу він почав формувати навко-
ло свого сина Олександра та найближчих 
друзів. Так янукович нажив багато во-
рогів всередині Партії регіонів і втратив 
доступ до різної інформації. янукович, 
як людина із дуже розвиненою політич-
ною інтуїцією і здатністю до аналізу, у 
певний момент оточив себе тільки своїми 
синами. Він втратив інтуїцію, бо більше 
не мав доступу до важливої інформації, 
а врешті ця інтуїція підвела його. Під час 
революції він завжди робив все навпаки. 
Замість послабити – він натискав, а коли 
тиск міг допомогти – послаблював. „Жа-
дібність фраєра згубила”. Один із бізнес-
менів, який розповідав про злочинні ме-
ханізми в Україні, висловився про це так 
– „корову, безумовно, можна доїти, але не 
треба забирати у неї траву”». 

янукович – це вже історія. Його по-
стать більше не відіграє і не може відігра-
вати вагомої ролі ані в Україні, ані в Росії, 
наголосили автори книги «Вовки живуть 
поза правом». 

«янукович не зможе повернутися ані в 
Україну, ані навіть до рідного Донецька. 
Стріляючи на Майдані, він нажив собі 
ворогів серед трьох чвертей українців. 
Утікаючи з країни, він нажив ворогів у 
Донбасі, бо там його сприймають як бо-
ягуза, „фраєра”, який кинув своїх людей 
у найскладніший час. Його більше ніхто 
не сприймає. Він приречений на життя 
пенсіонера-утікача, який доживатиме 
своє у Росії, переховуючись від злочи-
нів», – зазначили Парафіянович та По-
тоцький. ■

Художниця – уродженка 
Києва, там вона закінчила Національ-
ну академію образотворчого мисте-
цтва і архітектури (майстерню книж-
кової ілюстрації проф. г. галинської). 
Із 2012 року Аліна є членом молодіж-
ної Спілки художників України, а в 
2015 стала стипендіаткою програми 
«гауде Полонія» у Польщі. Свій про-
ект художниця реалізує при Академії 
образотворчого мистецтва у Варшаві. 
Спеціалізується у галузі книжкової 
графіки.

Виставка «Книжкова ілюстрація» 
представляє роботи, виконані в техні-
ках офорту на тканині, текстильного 
колажу, валяння та ін.

Відкрили вернісаж голова фонду 
«Наш вибір» Мирос-
лава Керик, радник-
посланник Посольства 
України в Республіці 
Польща Василь Зва-
рич, керівниця сти-
пендіальних програм 
Національного цен-
тру культури у Вар-
шаві і координаторка 
польсько-українських 
молодіжних обмінів 
Боґуміла Бердихов-
ська. Чимало приємних 
слів було сказано про 
теплі роботи художни-
ці. Згодом сама Аліна 

трішки розповіла про свою творчість 
та подякувала усім, хто допомагає їй 
реалізовувати задуми.

На зустрічі також були присутніми 
представники Посольства України в 
Польщі, радник Микола ярмолюк та 
перший секретар Наталія Житарюк. 
Нагадаємо, що виставка відбувається 
під почесним патронатом Посла Укра-
їни Андрія Дещиці.

Ласкаво просимо на власні очі по-
бачити чарівні роботи Аліни Потем-
ської, виставка в Українському домі 
діє до кінця липня 2015 р.

Виставка відбувається в рамках 
проекту «Наш вибір – Інформаційні 
засоби для мігрантів з України в Поль-
щі ІІІ», що реалізується Фондом «Наш 
вибір» за фінансової підтримки Євро-
пейського фонду підтримки громадян 
третіх країн та бюджету держави. ■

Кольорова казка в українському домі

Дарина ПОПІЛЬ

У стінах Українського дому оселилася кольорова казка – 25 червня тут відкрилась 
виставка «Книжкова ілюстрація» Аліни Потемської.

Фото: Оксана Денисюк



котру жодна зі сторін не зможе запере-
чувати», – говорить І. галагіда. 

Сам він намагається порахува-
ти українські жертви конфлікту на 
Холмщині. Зараз володіє списком 
більше 5 тис. прізвищ, над яким пра-
цює з вихідцем з української громади 

в Польщі Мирославом 
Іваником з Канади. це 
своєрідна праця, бо йде 
трохи впоперек прийня-
тим поглядам польських 
істориків. Прикладом є 
село Сагринь, у якому 10 
березня 1944 р. польські 
партизани з Армії крайо-
вої та Селянських баталь-
йонів вимордували міс-
цевих цивільних україн-
ців. Відомий історик ІНП 
Маріуш Зайончковський 
у своїх публікаціях твер-

дить, що цього дня в селі загинули 
234 людини. У свою чергу, з дослі-
дження І. галагіди виникає, що жертв 
було майже 600. М. Зайончковський 
на початку цього року на презентації 
своєї останньої книжки «Українське 
підпілля на Люблінщині в період ні-
мецької окупації 1939–1944» зізнався, 
що ширший доступ до матеріалів мав 
І. галагіда і запропонував йому спіль-
ний аналіз списків жертв. Складення 
таких документів щодо жертв однієї і 
другої сторони – це праця, яка чекає 
історіографію в Україні в контексті 
Волинської трагедії. Процес необхід-
ний для фахової дискусії та перевірки 
даних, оскільки, як відзначає І. гала-
гіда, у Польщі така праця має досить 
широкий масштаб. 

цікавими є й освітянські спосте-
реження історика. Він переконаний, 
що викладаючи історію, треба відійти 
від схем: на молоду людину ніколи не 
вплине так книжка, як образ. Можна 
вивчати минуле у вигляді коміксу, на-
стільної чи комп’ютерної гри. В Укра-
їні таких засобів галагіда практично 
не помічає, а Польща – дуже активна 
в цьому плані. Можна згадати про ви-
дану наприкінці червня польським 
ІНП настільну гру «7», присвячену 
95-й річниці оборони Львова в 1920 р. 
від більшовиків. Раніше значну попу-
лярність здобула гра «Черга», яка від-
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С григорій СПОДАРиК 

український історик у Польщі
 – Ігор Галагіда

аме до цього кола істори-
ків належить представник української 
громади у Польщі Ігор галагіда – пра-
цівник ґданського відділу польського 
Інституту національної пам’яті (ІНП) 
та професор історичного факультету 
Ґданського університету. У червні І. 
галагіда з нагоди 15-ліття ІНП був удо-
стоєний президентом Польщі Бронісла-
вом Коморовським державної нагороди 
– Золотого хреста Заслуги. Кілька днів 
пізніше у Президентському палаці істо-
рик отримав звання професора. 

як говорить галагіда, історією він 
цікавився завжди, а ІІ Світова війна 
приваблювала його з часів початкової 
школи. У ґмінній бібліотеці він про-
читав про неї всі книжки, а параметри 
«Спітфайрів» чи «Мессершміттів» знав 
напам’ять. 

Черговий етап зацікавлення мину-
лим настав у часи навчання в україн-
ському ліцеї у м. Лігниця, а відтак у 
Ґданському університеті на факультеті 
історії. Тоді галагіда визначився зі спе-
ціальністю – польсько-українські від-
носини у ХХ ст. 

– Думаю, що ми, тодішні українські 
студенти, підсвідомо вибирали все, що 
було пов’язане з Україною, – говорить 
І. галагіда і згадує своєрідну «премію» 
за національність: знання української 
мови давало доступ до літератури, якої 
частина викладачів не знала. 

На думку галагіди, зникнення цензу-
ри зробило історію цікавою для вивчен-
ня у 90-их роках, відтак зростання по-
пулярності теми польсько-українських 
відносин: «Захоплення можливістю 
взяти в руки документи, яких жоден іс-
торик раніше не бачив, залишилося до 
сьогодні. це було задоволення, бо я був 
першим дослідником у цьому плані, 
який намагався створити суцільний об-
раз польсько-українського минулого», 
– згадує історик. 

Історія в польсько-українському контексті – це найчастіше площина «гарячих» 
дискусій про трагічне минуле часів ІІ Світової війни. Коли за неї беруться полі-
тики або радикали, то з’являються маніпуляції, мовляв, – ми були чесні, а за все 
погане відповідає друга сторона. Тому вкрай необхідно, щоб такими питаннями 
займалися фахівці з науковими надбаннями, які, використовуючи джерела, на-
магаються будувати об’єктивний образ минулого. 

У польсько-українському погляді 
на минуле запальним пунктом надалі 
залишається УПА. Для поляків укра-
їнські партизани – виключно злочин-
ці, а українці нещодавно на держав-
ному рівні визнали їх борцями за не-
залежність держави. якщо в Польщі 
рішення Верховної Ради коментували 
як «глорифікацію злочинців», то І. га-
лагіда в офіційних коментарях наго-
лошував на особливій вазі комплексу 
прийнятих декомунізаційних зако-
нів. На його переконання, ці врегу-
лювання дають поштовх до тіснішої 
співпраці польських та українських 
істориків, яка за часів президент В. 
януковича поступово завмирала. це 
і обмін документами, і організація 
конференцій, виставок тощо. Закони, 
у яких дехто бачить «глорифікацію 
УПА», відкривають для всіх істори-
ків українські архіви з документами 
з радянських часів. це особливо важ-
ливе джерело, зокрема, з огляду на 
обмеження у доступі до цього роду 
матеріалів на території Росії. 

На думку І. галагіди, в оцінці УПА 
українська та польська історіографії 
ніколи не дійдуть згоди, але установ-
лення фактів може зблизити позиції. 
У цьому контексті важливе є встанов-
лення поіменних списків жертв з обох 
боків кордону: «це не тільки наш мо-
ральний обов’язок, але й конкретна дія, 

Фото з сайту IPN
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ромадянами України, які 

в січні прибули до двох центрів від-
починку Caritas’у у Вармінсько-
Мазурському воєводстві, опікувалися 
Міністерство праці і соціальної по-
літики та Міністерство внутрішніх 
справ Польщі. 

Прибулі, більшість з яких має вищу 
освіту (вчителі, економісти, лікарі 
тощо) спочатку освоїлися на новому 
місці, оформили відповідні документи 
на проживання, пройшли курси поль-
ської мови та співпрацювали з місце-
востями, які запропонували їм житло, 
роботу чи навчання. 

Нині українці польського похо-
дження з Донбасу залишили тимчасо-
ве житло неподалік Ольштина і про-
живають тепер у Варшаві, Вроцлаві, 
Торуні, Ґданську, Кошаліні, Кракові, 
Любані, Сьроді-Велькопольській та 
інших місцевостях. Прибулим зі сходу 
України на місцях допомагає як місце-
ва влада, так і представники неурядо-
вих організацій. 

У містечку Новий Сонч, напри-
клад, нині проживає молоде подруж-

жя Вікторії та Андрія з трьома ді-
тьми: шестирічним Богданом, на рік 
меншим Миколою та Веронікою, якій 
зараз три з половиною рочки. Колись 
Вікторія та Андрій навчалися у Лю-
бліні, де і познайомились. Керівни-
ки гірського містечка, що неподалік 
Словаччини, пообіцяли влаштувати 
їх на роботу. 

У Сувалках (північно-східна Поль-
ща) оселився з сім’єю 6-річний донеч-
чанин Макар. Його батьки отримали 
двокімнатну комунальну квартиру, 
мама працюватиме хореографом у 
Сувальському центрі культури, а тато 
електриком.

ганна Василевська з Шахтарська 
влаштувалася на роботу в редакцію 
українських передач Ольштинського 
радіо. 

Словом, поляки з Донбасу, яких 
польський уряд врятував від війни, 
роз’їхалися по усій Польщі, фактично 
всі отримали працю, а їхні діти навча-
ються у місцевих школах.

І тепер, коли евакуйовані з Дон-
басу розпочали нове життя, дирек-
тор центру Caritas у місцевості Ри-
баки, священик Пйотр гарткевич,  
який півроку опікувався прибулими 
з Донеччини, каже, що цей досвід 
може стати у нагоді, наприклад, при 
розміщенні в Польщі біженців з Си-
рії. 

Але це буде зовсім інша історія. ■

Поляки з Донбасу 
влаштували своє життя 
Минуло півроку після евакуації кіль-
кох десятків етнічних поляків з 
Донбасу – і майже 200 репатріантів 
«розлетілися» по всій державі. 

Володимир ПРяДКО

фото Радіо Ольштин

дзеркалює реалії «шопінгу» в Польщі 
в комуністичні часи. 

На думку історика, в Україна пови-
нен інтенсивно відбуватися процес бо-
ротьби з радянською спадщиною: «як 
можна говорити про те, що комунізм 
був чимось поганим, коли на головній 
площі міста стоїть Ленін або Дзержин-
ський. це шизофренія, як і наявність 
радянської символіки на будинках дер-
жавних установ», – відзначає І. галагіда. 
У нього є й рекомендації для молодих 
істориків, які хотіли б досліджувати 
польсько-українське минуле: «Немає, 
наприклад, праць про те, як виглядало 
українське село на території сучасної 
Польщі. Дуже вартісні праці можна 
писати з пограниччя історії, етнології, 
культурології. Наприклад, як вигляда-
ло життя українців у містах, яким був 
їхній образ у тодішніх мас-медіа», – 
рекомендує І. галагіда. На його думку, 
суперечливі теми – це одне, але що б не 
діялося у світі, люди все ж народжува-
лись, кохалися та вмирали...

* * *
У науковій праці І. галагіда займав-

ся також темою профспілки «Солідар-
ність», комуністичним апаратом репре-
сій, польською опозицією й особливо 
– історією греко-католицької церкви в 
Польщі. Саме з цієї тематики зараз він 
працює над двома черговими книжка-
ми. Одна з них буде присвячена питан-
ню жертв серед українського греко-
католицького та православного духів-
ництва у роки польсько-українського 
протистояння. Завдяки співпраці з от-
цями василіанами галагіда хоче цього 
року видати спогади о. Павла Пушкар-
ського, які є хронікою варшавського 
монастиря, парафії та життя громади. 
У дальших планах є праця про меш-
канців Ґданська в перші повоєнні роки. 
Серед останніх праць проф. І. галагі-
ди, зокрема, були: «Między Moskwą, 
Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościo-
ła greckokatolickiego w Polsce w latach 
1944–1970» (Warszawa 2013), «Szkice z 
dziejów NSZZ „Solidarność” na Pomorzu 
Nadwiślańskim i Kujawach (1980–1990)» 
(Bydgoszcz–Gdańsk 2012), «Działania ko-
munistycznych organów bezpieczeństwa 
przeciwko duchowieństwu greckokatolic-
kiemu w Polsce (1944–1956). Dokumen-
ty Bazyliańskie Studia Historyczne, t. 2» 
(Warszawa 2012), «NSZZ „Solidarność” 
Regionu Słupskiego (1980–1990). t. 2: do-
kumenty Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
i Służby Bezpieczeństwa» (Gdańsk 2011) 
тощо. ■
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Фото Маріуш Міхалік

оли ми розмовляли про про-
ект з моєю подругою Ґретою, яка пред-
ставляє проект «Блакитна кам’яниця» 
Фонду соціально-економічних ініціа-
тив, – розповідає Ірина Ковальчук, – то 
подумали, що за допомогою кераміки 
можна зібратися, щось створити, а од-
ночасно познайомитися, прикрасити 
околицю і розмістити свої позитивні 
послання. Керівництво Українського 
дому та Товариства «Амфора» під-
тримали нашу ідею, допомагали про-
водити проект. Також нам було важ-
ливо «відкрити» Український дім для 
мешканців будинку і сусідніх вулиць, 
установ, громадських організацій, що 
працюють неподалік, адже сусіди по-
стійно цікавляться що у нас робить-
ся, але може скластися враження, що 
Дім відкритий лише для українців. 
Насправді це не так. І за допомогою 
таких майстер-класів ми хотіли по-

казати, що Український дім відкритий 
для всіх. 

– Насправді це мікропроект, але з 
сильним потенціалом, – продовжує 
майстриня. – Ми зробимо ці вироби, 
розмістимо їх у міському просторі, а 
пізніше це все почне жити власним 
життям: хтось може переставити чи 
перевісити це в інше місце, хтось 
навіть забере собі. Навіть якщо так 
станеться, це не є проблемою: люди-
на візьме собі щось красиве, з пози-
тивним побажанням. Може, пізніше 

робота надихне цю особу на щось 
добре.

Для учасників немає вікових об-
межень, головне – це відкритість на 
новий досвід і бажання долучитися 
до процесу ліплення, розмальову-
вання  та випалювання. Організаторі 
зорієнтовані на підтримку добросу-
сідства та міжкультурної співпраці 
за допомогою мистецтва й спільного 

проведення часу: – Ми за-
прошуємо учасників різних 
національностей, статей та 
віку, не потрібно мати яко-
їсь спеціальної підготовки, 
попереднього досвіду чи 
художніх навичок, – вказує 
І. Ковальчук. – Спочатку ми 
запросили учасниць Клубу 
українських жінок і меш-
канців будинку, у якому зна-
ходиться Український дім, а 
майстерня «Амфора» забез-

печила нас матеріалами та випалила 
всі наші праці. Ми теж розвішували 
оголошення та інформували, щоб до 
нас долучалися й інші інституції на 
Мурануві. Але до нас приходять охочі 
й з інших районів Варшави.

На питання про те, що стало осно-
вною причиною появи ініціативи, 
Ірина відповідає: «Кераміка не була 
метою, нашою ціллю були людські 
добрі взаємини. я вірю в людей і в те, 
що праці будуть ще довго дивувати, 
радувати інших. І що простір на ву-

лицях Муранова стане 
ближчим до мешканців, 
не чужий, приязніший і 
добріший».

Організатори заходу – 
Фонд «Наш вибір» (Клуб 
українських жінок), Фонд 
соціально-економічних 
ініціатив («Блакитна 
кам’яниця») та Товари-
ство «Амфора».

Клуб українських жі-
нок отримав підтримку 
від програми «громадя-
ни для демократії», яка 
фінансується фондами 
Європейської економіч-
ної зони. ■

«Кераміка по-сусідськи», або як українці, 
поляки та білоруси прикрашають Муранув

Юлія ЛАЩУК

Творча ініціатива «Кераміка по-сусідськи» у Варшаві – це ідея майстрині Іри-
ни Ковальчук та Ґрети Дроздзєль-Папуґи. Ірина, хоч і не є професійним ке-
рамістом, але любить своє хобі і надихає ним інших. Ґрета любить працю з 
людьми та заряджає позитивною енергією усіх навколо. Мета – максимально 
поєднати приємне з корисним: навчитися власноруч виготовляти вироби з 
глини, познайомитися з новими людьми й прикрасити свій будинок, вулицю, 
район, розмістити керамічні таблички з позитивним посланням для кожно-
го (наприклад, «Добрий день!», «Усміхнися!» і т.д.).
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о-перше, варто чесно відпо-
вісти собі на питання: чому я хочу вчи-
тися в Польщі? якщо потрібне просто на-
вчанні закордоном і немає значення, де та 
за якою спеціальністю, – це одне. якщо ж 
хочете дійсно якісної освіти та вже визна-
чилися зі спеціалізацією, то варто приді-
лити максимальну уваги вибору вишу. 

Вибираємо навчальний заклад
Але не просто навчальний заклад, а 

конкретний факультет, адже високий 
загальний рейтинг вишу необов’язково 
означає високі рейтинги кожного його 
факультету. Щоб не загубитися у пере-
ліку польських вишів і не «купити кота 
в мішку», пропонуємо скористатися 
рейтингом від Освітнього фонду «Пер-
спективи», що знаходиться на офіційній 
сторінці Фонду у вкладці «Рейтинги». Ви 
знайдете позиції польських навчальних 
закладів за різними критеріями: техніч-
ні, медичні, педагогічні та інші. Також 
на порталі існує можливість вибору уні-
верситетів за спеціальностями: примі-
ром, бажаючі вступити на фармацевтику 
можуть вибрати відповідний підпункт у 
розділі «Медицина і охорона здоров’я», 
де знаходиться рейтинг медичних універ-
ситетів. Клікнувши на назву вишу, мож-
на дізнатися про його місце в загальному 
рейтингу за останні роки та знайти про 
нього всю детальну інформацію, включ-
но із контактами приймальної комісії. 
Для тих, хто не володіє польською мовою, 
є англомовна версія сторінки: http://www.
ranking.perspektywy.org/2015 .

Зв’язуємось з вишем
Для багатьох абітурієнтів першою пе-

репоною у пошуку відповідного навчаль-
ного закладу в Польщі і в самостійному 
налагодженні контакту з приймальною 
комісією є незнання мови. це є основною 
причиною того, що вступники звертають-
ся за послугами до фірм-посередників і 
платять ні за що. Виявляється, такої про-
блеми давно немає, принаймні у більшос-
ті вишів. Задля зручності іноземців, які 

на навчання до Польщі: 
що потрібно знати абітурієнтові

бажають навчатися у Польщі, практично 
при кожному виші у приймальній комісії 
є особи, які можуть надати інформацію 
англійською або навіть російською чи 
українською мовами. Абсолютно без-
коштовно компетентні працівники на-
дадуть усю потрібну інформацію: про 
курси, можливі оплати чи стипендії, по-
трібний пакет документів, гуртожитки, 
візи та інше. Крім того, зважаючи на сут-
тєве збільшення кількості абітурієнтів з 
України, деякі навчальні заклади Польщі 
мають навіть україномовні версії своїх 
Інтернет-сторінок. Наприклад, універси-
тети в Любліні, Ряшеві та інших містах 
поблизу польсько-українського кордону. 
Інші виші обов’язково мають англомовні 
версії сторінок. 

Коментар спеціаліста
Юлія Опруненко (Університет Ла-

зарського): Зазвичай у приймальних 
комісіях польських вишів працюють 
консультанти, котрі опікуються Укра-
їною та розмовляють українською або 
російською мовою. Оскільки в Універси-
теті Лазарського навчається багато 
іноземців, ми дбаємо про них і намагає-
мось зробити перебування у Польщі мак-
симально комфортним. Наш навчальний 
заклад – єдиний у Польщі, який має спе-
ціаліста, котрий допомагає студентам 
із оформленням посвідки на проживання, 
а також консультує у візовій процедурі. 
Окрім того, є відділ, що допомагає із роз-
селенням у гуртожитки, а також у при-
ватні квартири.

Університет пропонує підготовчі 
мовні курси, що спрямовані на покращен-
ня рівня володіння польською або англій-
ською мовою перед навчанням. Після за-
кінчення мовного курсу студенти отри-
мують сертифікати, у яких зазначений 
мовний рівень, підтверджений під час 
фінального тесту.

Готуємо документи
Після отримання рідною мовою інфор-

мації від працівників навчального закла-
ду не виникне проблем із самостійним 
оформленням документів. Перелік усіх 
дипломів та довідок потрібно перекласти 

на польську мову, завірити нотаріально і 
надіслати поштою. якщо вам не хочеться 
займатися підготовкою документів та ін-
шими бюрократичними справами і якщо 
простіше заплатити за послуги фірмі-
посереднику – уважно вибирайте, з ким 
маєте справу. 

Коментар спеціаліста
Юлія Опруненко (Університет Ла-

зарського): На жаль, не всі фірми-посе-
редники орієнтуються на якість. Бага-
то хоче швидко отримати прибуток. 
Звичайно, існують і ті, що дбають про 
абітурієнта та надають свої послуги 
на найвищому професійному рівні. Перед 
тим, як звернутись за допомогою до фір-
ми, варто звернути увагу на наступне:

Репутація фірми-посередника на ринку 
освітніх послуг. Перевірити цю інформа-
цію можна легко за допомогою форумів 
та порталів. Варто переконатись, чи об-
рана фірма дійсно співпрацює із конкрет-
ним вишем. Досить часто компанії за-
охочують вступати до університетів на 
своєму сайті, а польські виші при цьому й 
гадки не мають про таку співпрацю.

Вартість та об’єм послуг, що надає 
фірма. Необхідно дізнатись, що саме 
буде покривати вартість послуг, які на-
дасть фірма: чи це виключно підготовка 
документів, чи також допомога у розсе-
ленні, візова та дистанційна підтримка 
студента тощо. Будь-ласка, уважно 
ознайомтесь із договором, який буде під-
писаний між абітурієнтом та фірмою.

Що гарантує фірма. Варто остеріга-
тись компаній, котрі «100% гарантують 
вступ без іспитів та знання мови». Усе 
більше вишів запроваджуються вступні 
мовні іспити, щоб перевірити рівень зна-
ння польської або ж англійської мов. Це 
пов’язано із тим, що нині в Польщі вже 
навчається багато іноземних студентів.

Хотілося б звернути увагу на те, що 
процедура вступу нічим не відрізняється, 
якщо вступати самостійно чи за допо-
могою фірми-посередника. Усе залежить 
від бюджету та часу, який можете ви-
тратити на приготування документів 
та оформлення візи.

Отож, платити чи ні – вирішувати вам, 
тим більше, що немає нічого неможливо-
го. головне – пам’ятайте: до кожного ви-
бору потрібно ставитись відповідально, 
адже обираєте своє майбутнє. ■

Юлія ЛАЩУК

Для когось літо – це час відпочинку, а для абітурієнтів та їхніх батьків – гаряча пора 
підготовки та подачі документів до вишу. Якщо з українськими університетами 
все більш-менш ясно, то вступників, які бажають навчатися в Польщі, очікують 
сюрпризи. Аби полегшити собі завдання, вступники звертаються за допомогою до 
різноманітних фірм, що надають комплексні послуги з пошуку навчального закла-
ду, оформлення документів та інших супутніх послуг. Часто за такі речі платять 
необґрунтовано високу суму. Чи настільки важко знайти виш своєї мрії самостійно 
і чому варто остерігатися сумнівних посередників – читайте далі.

Фото з: 4vlada.com
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ВАРШАВА:
Fundacja Rozwoju «Oprócz Granic» 
(FROG)
Mazowiecka 12, lok.24, 00-033 
тел.: +48 22 403 78 72
години роботи: 1100–1700.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP)
ul. Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 
тел.:+48 22 621 51 65
Візит після домовленості по телефону.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11, 00-018 
тел.: +48 (22) 556 44 40
Увага! Щоб записатись на консультацію 
до юриста, потрібно зателефонувати за 
номером +48 (22) 556 44 54 
або +48 (22) 556 44 68 від понеділка 
до п’ятниці, в години: 1000–1400. 
Фонд не надає юридичних консультацій 
по телефону!

Fundacja «Ocalenie»
Biuro Fundacji «Ocalenie»
ul. Koszykowa 24, lok. 1 (I piętro), 00-553 
тел.: +48 22 828 04 64

Centrum Pomocy Cudzoziemcom 
w Warszawie
ul. Koszykowa 24 lok. 1 (I piętro) 
тел.: +48 22 828 04 50
години роботи: 
понеділок–четвер: 800–1900 
п’ятниця: 900–1800.

Fundacja dla Somalii
ul. Chmielna 26/19.
Увага! З 7 січня фонд переїжджає на ву-
лицю Bracka 18.

Punkt Info dla Migrantów
Centrum Wielokulturowe w Warszawie
ul. Jagiellońska 54 (вхід від Pl. Hallera)
Пункт відкритий від понеділку 
до суботи від: 1500–1900.
тел.: +48 666 600 566
ел. пошта: info@info-migrator.pl

Fundacja Forum na rzecz
Różnorodności Społecznej
ul. Wspólna 65, lok. 19, 00-687
години роботи: 
900–1700, від понеділка до четверга.
тел.: +48 22 400 09 12

Польські організації, що надають різноманітну допомогу мігрантам:

IOM Międzynarodowa Organizacja 
ds. Migracji
ul. Mariensztat 8, 00-302 
тел.: +48 22 538 91 03

ЛЮБЛІН:
Stowarzyszenie Homo Faber
20-031 ul. Radziszewskiego 16, lok. 118
(ACK UMCS Chatka Żaka, Inkubator)
E-mail: info@hf.org.pl 
тел.: +48 81 534 45 13
Найкраще зв’язуватись із організацією 
через е-мейл або телефон.

КРАКІВ:
Stowarzyszenie
INTERKULTURALNI PL
Krakusa 8, 30-535
тел.: +48 12 433 38 62
години роботи: 1100–1700.

гДАНСЬК:
Fundacja Crossroads – Zatoka Gdańska 
Фонд «Перехрестя – Затока Ґданська»
Zaułek św. Bartłomieja 1, 80-847
тел.: +48 513 638 391

ступаючи в Євросоюз, 
Варшава мусила змінити законодав-
ство про освіту. Обов’язковому шкіль-
ному навчанню підлягають усі діти 
віком від 6 до 18 років – незалежно від 
їхнього походження чи статусу пере-
бування в країні. це з року в рік ви-
користовують батьки, які мешкають 
в Україні: вони висилають дітей до 
польських шкіл і навіть технікумів. 
Держава гарантує безкоштовне на-
вчання і їм.

це не означає, що вислати дитину 
до польської школи можна цілком без-
коштовно. Найбільша витрата, з якою 
мусять рахуватися батьки, – це кошти 

придбання підручників. У Польщі 
діти користуються не бібліотечними 
книгами, а власними підручниками. 
Список обов’язкових підручників 
встановлює директор школи, загалом 
покупка коштуватиме 200–600 злотих 
за навчальний рік. ці книги можна 
придбати значно дешевше, купую-
чи вже вживані. До них доходять ко-
шти шкільного приладдя та вартість 
шкільної форми. 

якщо батьки вислали дитину з Укра-
їни – то мусять рахуватися з оплатою за 
їжу та гуртожиток. Частина шкіл має 
таку інфраструктуру, де можна жити й 
отримувати триденне харчування: це 
коштуватиме приблизно 150–200 зло-
тих щомісяця. Не варто теж забувати 
про страхування: школи зазвичай ску-
повують пакети страхування, вартість 
на одного учня, як правило, не переви-
щує 50 злотих на рік. 

якщо Ви мешкаєте в Україні і ці ви-
датки вас не лякають, то варто задума-
тися над місцем навчання. Натураль-
ний вибір школи для Вашої дитини – це 
школа з українською мовою навчання, 

де предмети зазвичай викладаються і 
по-польськи, і по-українськи. Комп-
лексів з українською мовою навчання 
у Польщі п’ять: у Перемишлі (Підкар-
патське воєв.), Бартошицях і Ґурові-
Ілавецькому (Вармінсько-Мазурське), 
Білому Борі (Західнопоморське) й Ліг-
ниці (Нижньосилезьке). Майже всі ма-
ють гуртожитки. Черговий плюс цих 
шкіл – в останні роки в них не спосте-
рігалося браку місць, отже, вони заці-
кавлені новими учнями (чого не мож-
на сказати про частину шкіл у великих 
містах). якщо Ви бажаєте відправити 
свою дитину туди – варто зв’язатися з 
дирекцією, там допоможуть з оформ-
ленням необхідних документів. 

Ну і насамкінець: цього року до 
«українських шкіл Польщі» прийшло 
більше учнів, ніж зазвичай. Усе – за-
вдяки дітям з України, причому не 
лише з прикордонних, але також і з 
віддалених областей. Так, до Комп-
лексу шкіл у Білому Борі приїхало 
кілька учнів з Херсонщини, Мико-
лаївщини, теж діти біженців з Луган-
ської області. ■

Дитина з україни – до школи в Польщу 

Ігор ІСАЄВ

У вересні розпочнеться навчаль-
ний рік. Польща, поряд із більшіс-
тю європейських країн, бореться 
з демографічною кризою, тому по-
рятунком для неї є діти з України.  
І необов’язково, щоб їхні батьки 
мешкали в Польщі. 
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Продовження на 14 сторінці

Перший день – п’ятниця
Зі столиці Польщі до Біловезької пущі 

найкраще їхати залізницею. Протягом літа 
кожної п’ятниці з вокзалу Варшава-Східна 
о 17:21 до гайнівки (а саме це містечко є 
найзручнішою базою для виїздів) вирушає 
спеціальний сучасний потяг «Białowieża». 
Він оснащений кондиціонерами, має спе-
ціальні стелажі для зручного перевезення 
велосипедів. Для тих, то виїжджає з Вар-
шави (початкової станції), місця на ровери 
вистачить. Неповні три години комфорт-
ної подорожі – і ви в гайнівці. 

Другий день – субота
Що таке Біловезька пуща? це незайма-

ні прадавні ліси, які характеризуються 
унікальною флорою та фауною. Королем 
останньої є, звичайно, зубр. Саме в цьо-
му заповіднику мешкає найбільша у світі 
вільна популяція цих тварин, які в серед-
ині ХХ століття опинилися на межі по-
вного винищення. як це можливо – бути 
в Біловезькій пущі та не побачити зубрів? 
Щиро кажучи, цими тваринами краще 
милуватися тоді, коли нас від них відді-
ляє огорожа. Проте зубрів можна зустрі-
ти і на дорозі, про що свідчать дорожні 
знаки «Увага зубри». На щастя, ці ссавці 
нечасто виходять з лісових хащ. Отже, 
метою нашої велосипедної мандрівки 
буде «Показовий заповідник зубрів». 

Велосипедна мандрівка 
найстарішими лісами Європи

Підляшшя славиться своїми малень-
кими селами з чисельними православни-
ми церквами, де при дорозі можна почути 
білоруську та українську мови, а скоріше 
їхню суміш. Доїхати до «Показового за-
повідника зубрів», який розташований 
біля села Біловежа (Białowieża), що непо-
далік кордону з Білоруссю, найкраще тра-
сою гайнівка (Hajnówka) – Буди (Budy) 
– Теремиськи (Teremiski). Виїжджаємо 
з гайнівки вулицею Жабя Ґурка (Żabia 
Górka) та зручною асфальтованою доро-
гою (жовта велосипедна стежка), що йде 
через мальовничий ліс та маленькі села, 
їдемо до «зубрів». Дистанція – усього 18 
км, тобто без великих зупинок і повіль-
ним темпом можна доїхати велосипедом 
менш ніж за дві години. 

Але зупинитися по дорозі раджу. Зо-
крема в селі Буди, щоб відвідати скансен 

«Sioło Budy», побачити, як виглядала 
справжнє підляське господарство в ХІХ 
столітті – хата, обора, стодола, вулики, 
знаряддя праці, колодязь тощо. Тут же 
можна купити виконані вручну (не ки-
тайські!) сувенірі, перекусити стравами 
місцевої кухні. якщо Вам дуже-дуже 
сподобається в скансені, можна тут і за-
лишитися на ніч. У «Sioło Budy» на вас 
чекають кімнати, які можна орендувати, 
а при бажанні навіть попаритися в справ-
жній «руській лазні». Але пам’ятаймо про 
зубрів і рушаймо далі, адже яка ж Біло-
везька пуща без цих «королів польської 
природи»?

Залишаємо село Буди і їдемо – до запо-
відника. Минаємо село Теремиськи, яке 
славиться тим, що в ньому з 2002 року 
діє «Загальний університет» (Uniwersytet 
Powszechny), який був заснований Фон-
дом яцека Куроня, а ще в Теремиськах 
понад 10 років діє справжній театр, хоч і 
сільський. 

Після того, як виїдемо з села, за непо-
вний кілометр, буде поворот праворуч. 
На знаках буде написано – у бік «Пока-
зового заповідника зубрів». Найкращий 
орієнтир – це все та ж жовта велосипедна 
стежка, яка доведе нас до брам парку. 

«Показовий заповідник зубрів» від 
весни до осені працює щоденно, від 9:00 
до 17:00. Квиток коштує 9 злотих (піль-
говий 5 злотих). У парку можна зблизька 
помилуватися не лише «королями Біло-
везької пущі», а й побачити інших диких 
мешканців цих лісів – оленів, кабанів, 
лосів, вовків, диких коней (тарпанів) та 
«зубронів» – останні є результатом схре-
щення зубра та домашньої корови. На 
відвідини заповідника слід приділити 
щонайменше годину. 

Далі жовтою велосипедною стежкою 
та головною дорогою пропоную доїхати 
до села Біловежа (3 км). це маленьке ку-
рортне селище з готелями та ресторана-
ми. Пропоную спочатку перекусити після 
довгої дороги та набратися сил. Автор 
може порадити ресторанчик «Покуса» 
(Restauracja Pokusa, ul. Olgi Gabiec 15), 
там недорого й смачно: страви підляської 
кухні – зокрема, «хлодник» та вареники 
з дичиною. 

Після обіду варто подивитися Біло-
везький національний парк зі старими 
дерев’яними будинками та сучасним 
Природничим музеєм. 

Андрій ШеРеМеТ
Сховатися від палючого літнього сонця в холодку та тиші прадавнього лісу, доїха-
ти на велосипедах аж під самий кордон Польщі з Білоруссю, на власні очі побачити 
найбільшу тварину на континенті та поласувати стравами білоруської, україн-
ської, польської й литовської кухонь... Усе це можна реалізувати протягом одних 
вихідних, проведених на велосипеді в одному з найстаріших лісів Європи – Біловезь-
кій пущі, частина якої розташована в Підляському воєводстві Польщі.

Всі фото автора статті
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Там дізнаєтеся про те, чому російський 
Імператор Олександр ІІІ так любив відпо-
чивати в тій місцині та яким чином по-
ляки в ХХ столітті врятували зубрів від 
повного винищення. 

А от десерт пропоную з’їсти в ресто-
рані «царський» (Restauracja Carska, ul. 
Stacja Towarowa 4), який розташувався в 
будинку колишнього вокзалу «Біловежа-
Товарна» з ХІХ століття. До цього ресто-
рану від центру Біловежі – декілька кіло-
метрів, а проведе нас чорна велосипедна 
доріжка. Стилістика ресторану: велика 
Російська Імперія в часи розквіту, але тіс-
течка та краєвид занадто спокусливі. 

Повертаємося до гайнівки головною 
дорогою (689) – це 22 км, тобто дві годи-
ни велосипедом. Автомобільний рух на 
цій трасі досить спокійний, а дорога рів-
на та безпечна. 

Третій день – неділя 
Повернутися до Варшави раджу тим 

самим потягом «Białowieża», який про-
тягом літа щонеділі виїжджає з гайнівки 
о 14:45, а прибуває до столиці о 17:54 на 
вокзал Варшава-Східна. Ситуація по-
дібна: для велосипедистів, які сідають 
на початковій станції, місця для роверів 
вистачить. Проте на наступних станціях 
потяг чекатиме справжня вело облога – 
але з доброю волею помістяться всі. 

Велосипедна мандрівка 
найстарішими лісами Європи
Продовження з 13 сторінки

Перед відправленням потягу мож-
на зробити багато чого цікавого, отже 
останній день у Біловезькій пущі пропо-
ную присвятити саме гайнівці. Любите-
лям історії та архітектури слід відвідати 
Музей білоруської культури (ul. 3 Maja 
42), дивовижний Собор Святої Трійці  
(ul. Dziewiatowskiego 15), побачити всі 
перлини підляської архітектури в Парку 
мініатюр пам’яток Підляшшя (ul. Bielska 
120). Шанувальникам альтернативного 
відпочинку в гайнівці відкрили величез-
ний аквапарк «Park Wodny» (ul. 3 Maja 50). 
До речі, навпроти аквапарку знаходиться 
невеличкий ресторанчик із низькими ці-
нами й смачними регіональними страва-
ми «Babushka Bistro» (ul. 3 Maja 59k).

На завершення додам: і я там був, на 
велосипеді їздив, квас пив, хлодник їв, зу-
брів бачив, лісом мандрував та в басейнах 
аквапарку плавав. Отже дуже раджу! ■

Культура

► Від 5 липня до 4 серпня у вроцлав-
ській «Медіатеці» (пл. Театральна, 5) 
триває міжнародний літературний 
фестиваль Місяць авторських читань. 
Почесним гостем фестивалю в 2015 
році є Україна.
У цьогорічному вроцлавському виданні 
заходу беруть участь провідні польські, 
чеські, словацькі письменники та 31 ав-
тор з України (Оксана Забужко, Олек-
сандр Михед, Остап Сливинський, Юрій 
Тарнавський, Олександр Клименко, 
Євгенія Кононенко, Андрій Бондар, Со-
фія Андрухович, Петро Мідянка, Сергій 
Жадан, Юрій Винничук, Юрій Андрухо-
вич, Олег Коцарев, Мар’яна Кіяновська, 
Любко Дереш, Тарас Прохасько, Наталка 
Сняданко, Олександр Бойченко, Анато-
лій Дністровий, галина Петросаняк, Ла-
риса Денисенко, Артем Чапай, Марина 
гримич, Володимир Рафієнко, Наталія 
Ворожбит, Лесь Белей, Тимофій гаври-
лів, Олександр Ірванець, Андрій Котюха, 
галина Крук, григорий Семенчук).
Вхід на всі зустрічі – безкоштовний!
Повна програма фестивалю за посилан-
ням: https://www.facebook.com/notes/mie-
si%C4%85c-spotka%C5%84-autorskich/
program-msa-2015/755530164546152

► Літнє кіно у Варшаві, Кракові та Хо-
жуві: 100 лежаків і екран!
Усіх фанатів кіно запрошує «Antyradio» 
провести літо разом з ними на спільних 
кіносеансах на свіжому повітрі!

Сеанси розпочались 2 липня і тривають 
до кінця літа. У Варшаві безкоштовні 
перегляди фільмів відбуваються кожної 
середи о 20:00 годині на Мокотовсько-
му полі (біля пабу «Lolek»), у Кракові – 
кожного четверга у Старому Депо Краків 
(Stara Zajezdnia Kraków), у Хожуві – кож-
ного четверга на великій галявині Си-
лезького парку.
Детальніше про кіносеанси можна прочи-
тати за посиланням: http://www.antyradio.
pl/Radio/Akcje/Kino-Letnie-2015-zaprasza-
Antyradio-3327

► Музичний варшавський серпень ра-
зом із Шопеном
Літні музичні концерти під пам’ятником 
Фредеріка Шопена
Кожної неділі у поціновувачів класич-
ної музики є можливість проводити час 
у гарному товаристві у варшавському 
парку Лазєнкі-Крулевськє. Багато років 
довкола пам’ятника видатному компози-
торові організовуються величезні спільні 
музичні пікніки. У серпні перша зустріч 
вібудеться 2 серпня о 12:00 годині. 
Вхід безкоштовний, радимо брати з со-
бою пікнікові коцики або кріселка.
Деталі за посиланням: http://www.lazienki-
krolewskie.pl /pl /wydarzenia/koncer ty-
chopinowskie-23

► Літні варшавські екскурсії водним 
трамваєм
Пізнай Варшаву з нетипової перспективи 
– ріки, що пливе посередині міста. Саме 
тут перетинаються минуле і майбутнє, 
історія і сучасність, урбаністичний про-
стір європейського міста з дикою при-
родою.

Приєднайся до екскурсії водним трамва-
єм і споглядай «дику» сторону Вісли, а 
також особливу панораму Старого міста. 
Рейс проходить Віслою, Жеранським ка-
налом над Зеґжинською затокою.
цьогорічний сьомий сезон Варшавських 
туристичних ліній розпочався 1 травня і 
триватиме до 6 вересня.
У сезоні–2015 корабель до Сероцька і вод-
ний трамвай розпочинають свої рейси від 
зупинки ципель-Черняковський (Cypel 
Czerniakowski).
Подробиці за посиланням: http://www.
ztm.waw.pl/?c=162&l=1

► Багатокультурне Варшавське Стріт 
Парті / Wielokulturowe Warszawskie 
Street Party
Фестиваль організовується від 2007 року 
фондом «Inna Przestrzeń» в останню не-
ділю серпня. це – вуличний фестиваль 
усіх мешканців Варшави, різнорідне по-
ходження яких складається в кольорову 
мозаїку, яку важко зауважити в щоден-
ному житті. Основною метою фестива-
лю є популяризація різних культур через 
спільну забаву та свято. На фестивалі за-
вжди багато музики, танців, презентацій 
культур різних народів у вигляді мисте-
цтва, рукоділля, вистав, виставок, диску-
сій і т.д. 
Програма цьогорічного Стріт Парті ще не 
оголошена, проте радимо собі запланува-
ти 30 серпня та настроїтись на гарне про-
ведення часу. Фестиваль зазвичай розпо-
чиається парадом від Банкової площі (plac 
Bankowy) та доходить до Краківського 
передмістя (Krakowskie Przedmieście), де 
протягом дня відбуваються інші заходи 
свята. ■
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іто, сезон відпусток і конфе-
ренцій… От і мене занесло на один захід 
до сонячної Італії. Звідси складно писати 
про традиційну польську кухню, коли по-
вітря пронизане запахами часнику, кави 
та італійських трав, що летять з числен-
них ресторанів та кав’ярень. На Сицилії 
додається сильний запах мигдалю, який 
кладуть практично до всіх страв. Обід тут 
сильно відрізняється від типової польської 
їжі. Першою стравою майже завжди є пас-
та (макаронні вироби різних форм, скла-
ду і способу приготування) з величезною 
кількістю розмаїтих соусів. Друга страва 
– значно менша за об’ємом: це риба, м’ясо 
чи овочі, до яких подають салат або карто-
плю фрі. Ну і десерт – в Італії це більше 
ніж мистецтво. А Сицилія – батьківщина 
марципанів та інших тістечок на базі миг-
далю. Про одне з них я писав в попередніх 
номерах газет: піпарелле – мигдальне пе-
чиво, дуже сухе, дуже солодке, спожива-
ється розмоченим у каві. 

Але сьогодні, йдучи вулицями містеч-
ка, я почув, як дитина кричала до тата 
польською мовою: «Tata, zobacz, tu też 
robią pierogi». я зрозумів, про що ж Вам 
написати. Напевно ця стаття потішить 
любителів солоденького.

Те, що дійсно нагадує польські «pierogi 
smażone», – це смачнющий десерт каса-
телле (Cassatelle). Тісто робиться на базі 
вина й оливи, а в начинку іде ніжний сир 
рикотта, шоколад та мелений мигдаль. 
Тістечко роблять у формі вареників та 
смажать на глибокій олії. готові посипа-
ють цукром або цукровою пудрою.

Замість польських «rurek z bitą 
śmietaną» тут спробуєте сицилійські кан-
нолі (cannoli) – це солодка трубочка з шо-
коладного тіста, яку смажать у фритюрі, 

наповнюють ніжним кремом на основі 
рикотти, до нього можуть додавати тер-
тий шоколад, карамелізовані мигдаль або 
фісташки, цукровані фрукти. 

Звичайна канапка в сицилійській цу-
керні теж не буде звичайною: бріош по-
дадуть із морозивом, або сицилійською 
гранітою. це щось середнє між морози-
вом та сорбетом, фруктове і легке. Най-
більш популярними є тут лимонна грані-
та (сицилійські лимони менш кислі, ніж 
звичайні), мигдальна, граніта з червоних 
сицилійських апельсинів (які в середині 
червоні як бурячки), а навіть шоколадна.

Візитна картка регіону: не всі фрукти 
однаково корисні. А особливо ці, бо це 
Frutta martorana – фрукти, які виготов-
ляють з марципану (цукрово-мигдальної 
пасти) та розмальовують вручну спеці-
альними фарбами на основі натуральних 
барвників. Виготовлення цих солодощів 
– досить складний процес, він займає 
кілька днів. ■

Польща по-iталiйськи




