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Український дім у Варшаві 

червень 2016

► Зустріч із директором Департаменту 
консульської служби МЗС України Ан-
дрієм Сибігою. У зустрічі візьме участь 
Світлана Криса, керівник Консульського 
відділу Посольства України в Польщі.
7 червня о 19:00.
► Тренінг «Зміни на ринку праці в 
Польщі». Організатори – Фонд «Наш ви-
бір» та фірма OTTO Polska у рамках проек-
ту «Не плачу за працю». 12 червня о 13:00. 
► Майстер-клас «Кримсько-татарська 
кухня». Кулінарний майстер-клас від Клу-
бу українських жінок. Проводять Софія 
Усейнова та Альміра Аметова. Реєстрація 
за номером: +48 727 805 764 або електро-
нною поштою: klubukrainok@gmail.com. 
12 червня о 15:00.
► Чемпіонат Європи із футболу. Матч 
Німеччина – Україна. 12 червня о 21:00.
► Зустріч із українською поетесою Ма-
ріанною Кіяновською. 17 червня o 18:00.
► Чемпіонат Європи із футболу. Матч 
Україна – Північна Ірландія. 
16 червня о 18:00.
► Інформаційна зустріч: дозвіл на по-
стійне проживання та громадянство 
Польщі. Організатор – Міжнародна орга-
нізація у справах мігрантів за підтримки 
Фонду «Наш вибір». 19 червня о 13:00.

► Інформаційна зустріч: Медичні про-
фесії. Як отримати дозвіл, щоб працю-
вати в Польщі лікарем, медсестрою, 
реабілітантом тощо? Організатор: Єв-
ропейський фонд розвитку медицини та 
освіти EUROMED. 26 червня o 13:30.

Ц и К Л іч н і  П од і Ї

● Консультаційний пункт для мігран-
тів. Години праці: щоденно 10:00–20:00.
Консультаційний пункт діє в рамках про-
екту «CPC 2.0», що фінансується Фон-
дом притулку, міграції та інтеграції і з  
бюджету держави.
● Клуб українських жінок
Щонеділі в Українському домі збирається 
Клуб українських жінок (KUK). У рам-
ках клубу відбуваються майстер-класи, 
інформаційні зустрічі, тренінги тощо. За-
прошуємо стежити за найближчими по-
діями клубу на Фейсбуці:
www.facebook.com/KlubUkrainok.
Додаткова інформація – у координаторки 
клубу Тетяни Роднєнкової: 
тел.: 517 34 64 26 klubukrainok@gmail.com.
● Дитячий клуб «Рукавичка»
У програмі українською мовою: інтегра-
ційні ігри, ознайомлення з казками, пісня-
ми, віршами, творча діяльність, пізнавальні 
заняття, майстер-класи та експерименти.

Група 2–6 років: субота, 11:00–14:00. 
Вартість 1 години занять (без абонемен-
ту) – 10 злотих.
Запис за адресою: ukr.klubik@gmail.com, 
тел.: 727 88 70 31.
«Рукавичка» на Фейсбуці: 
www.facebook.com/rukawyczka.
● Курси польської мови
Щоп’ятниці o 16:30 – відкрито групу по-
чаткову.
Щосереди о 17:00 – відкрито групу по-
чаткову.
Запис за адресою: biuro@ukrainskidom.pl 
або тел.: +48 22 258 40 18.
● Курси англійської мови
Індивідуальні та групові заняття.
Запис: Алміра Аметова 
busyteacher.everbest@gmail.com.
● Пілатес
Щопонеділка o 18:30–19:30.
Організатор – Stacja Pilates
www.stacjapilates.com.
Запис: info@stacjapilates.com.

ЗаПрошуємо!
Контакт:
вул. Zamenhofa 1, 00-153 Варшава
Тел.: +48 22 258 40 18
         +48 727 80 57 64
zamenhofa1@gmail.com
www.ukrainskidom.pl
Стежте за подробицями на сторінці Укра-
їнського дому на Фейсбуці: 
www.facebook.com/UkrainskiDom
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Продовження на 4-й сторінці.

«Комфортне життя в середовищі, яке 
культурно близьке українцям. Невисокі 
оплати за семестр. Пакет документів для 
вступу можна зібрати протягом кількох 
днів. Диплом закордонного університе-
ту визнається в усіх країнах ЄС», – так 
звучить стандартне оголошення від 
агентств, що рекламують вищу освіту 
в Польщі. Хоч оплата за посередницькі 
послуги контори, яка допоможе обрати 
виш, зібрати необхідні папери, відкрити 
візу, коливається в межах від 50 до 500 
євро, пропозиція тішиться попитом – 
рік від року в Польщі зростає кількість 
українських студентів.

Зрештою, польські виші самі йдуть 
назустріч студентам зі Сходу: чимало 
навчальних закладів має веб-сторінки 
українською чи російською мовами, 
нерідко в ректораті є працівник, який 
відповідає за вступ абітурієнтів із-за 
східного кордону. Такі зусилля виправ-
дані: якщо в 2008 році кількість україн-
ських студентів не досягала і 3 тисяч, 
то в цьому навчальному році в Польщі 
вже навчається 33 тисячі осіб з україн-
ським паспортом. Це робить українців 
найбільшою групою серед іноземних 
студентів у польських вишах.

Причин цього явища кілька. По-
перше, українці розчарувалися у віт-
чизняній системі вищої освіти, котра, 
на їхню думку, не відповідає вимогам 
сучасного світу. По-друге, закордонний 
диплом вважається фактором прести-
жу під час пошуку праці вдома. А по-
третє – переїзд до іншої країни на час 
навчання може стати першим кроком до 
повноцінної трудової еміграції. Свою 
роль відіграли також зміни в законо-
давстві. Польський диплом став більш 
привабливим для українців після того, 
як Варшава дала можливість його влас-
никам працювати без окремого дозволу 
на працю, а також запровадила доволі 
ліберальні норми, які не створюють 
перешкод для легальної роботи під час 
навчання. Проте головною причиною, 
чому польські виші не просто запрошу-
ють, а змагаються за українських сту-
дентів, стала демографія.

Як показує статистика, останніми 
роками серед поляків невблаганно па-
дає кількість бажаючих отримати уні-
верситетський диплом. Якщо на почат-
ку 2000-х до вишів вступало так зване 
покоління «демографічного злету», 
конкурси були великими і створюва-
лися нові місця та навчальні заклади, 
то тепер абітурієнтами стають молоді 
люди, народжені наприкінці 1990-х, 
у часи «демографічного падіння». Ре-
зультат – на багатьох факультетах кон-
курс не дотягує навіть до однієї люди-
ни на місце. Плюс чимало поляків воліє 
одразу вступати до вишів Німеччини, 
Швеції чи Іспанії. До цього додаєть-
ся переоцінка значення диплому про 
вищу освіту в суспільстві: для молоді 
стає все більш очевидним, що «короч-
ка» не гарантує успішної кар’єри.

Таким чином, аби не скорочувати ви-
кладацький склад і надалі отримувати 
дотації, польські виші змушені шукати 
потенційних студентів за кордоном. 
Спочатку на Сході активізувалися при-
ватні вищі школи, проте державні вже 
кілька років намагаються йти з ними в 
ногу. Якщо останні просто знижують 
оплату за навчання, то приватні виші 
інколи навіть повністю її скасовують. 
Років п’ять тому семестр навчання на 
не дуже популярному факультеті про-
вінційного університету обійшовся б 
негромадянину ЄС принаймні в тисячу 
євро, тепер приблизно за такі ж гроші 
можна на рік стати студентом престиж-
ного вишу.

Що стосується пропозиції на поль-
ському ринку вищої освіти, українці 
мають з чого обирати. У Польщі на-
раховується 42 публічних (державних) 
університети, серед них 18 – класичні 
навчальні заклади, решта –  мистецькі, 
економічні, аграрні, педагогічні, медич-

ні, технічні виші. Згідно з укладеним 
минулого року рейтингом освітньо-
го фонду «Перспективи», найкращим 
місцем для навчання серед публічних 
університетів Польщі є Яґеллонський 
університет у Кракові. Другу сходинку 
посідає Варшавський університет, тре-
тю – Університет ім. Адама Міцкевича 
в Познані. 

Натомість якщо придивитися до не-
публічної (приватної) вищої освіти, то 
кількість приватних навчальних за-
кладів у Польщі осягнула максимуму в 
2012–2013 роках – більше 400, а після 
цього знизилася. Якщо вісім років тому 
в непублічних вишах вчилася понад 
третина польських студентів, то зараз 
цей показник упав нижче чверті. Вище 
згаданий фонд «Перспективи» нази-
ває найліпшими приватними вишами 
Академію ім. Леона Козьмінського у 
Варшаві, Вищу школу соціальної пси-
хології та Польсько-японську академію 
комп’ютерних технологій.

Чим навчання в Польщі відрізня-
ється від навчання в Україні? Студент 
Гуманітарної академії ім. Олександра 
Ґейштора в Пултуську Євген Приходь-
ко наголошує, що безсумнівною пере-
вагою польських вишів, як і інших єв-
ропейських, є брак корупції. «Не може 
не подобатися, що в польському виші 
не треба конспектувати лекції або в 
кінці семестру показувати конспекти 
викладачеві. Мені як молодій і сучасній 
людині більше пасують презентації і 
комунікація за допомогою соціальних 
мереж та електронної пошти», – додає 
Євген. Рівень викладачів, які мають 
сучасну підготовку та практичні зна-
ння, хлопець також називає перевагою 
польської освітньої системи. 

Gaudeamus по-польськи
Понад 30 тисяч громадян України вже є студентами польських ви-
шів. Численні агентства розхвалюють польські університети як до-
ступні не тільки багатим відмінникам, а польські дипломи назива-
ють перепусткою до кращого життя. Чи слушно?

ваЖЛиво! Багато приватних на-
вчальних закладів та все частіше 
державні надають інформацію про 
умови вступу українською або росій-
ською мовами. вони також допома-
гають при оформленні документів. 
можна писати або дзвонити до від-
ділу прийому студентів (пол. �����-�����-
tacja). Так ви уникнете додаткових 
витрат на посередників. 

інформацію про рейтинг державних 
та приватних вищих навчальних за-
кладів можна знайти на сторінці 
www.p��sp��tywy.pl/RSW2015/
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Продовження з 3-ї сторінки.

Мінусом натомість вважає неви-
могливе ставлення до закордонних 
студентів, що дозволяє отримати ди-
плом навіть людям із пересічними 
знаннями. А це, у свою чергу, погано 
впливає на репутацію польських ви-
шів в Україні.

Про викладачів позитивно відгу-
кується Олена Слободяник, магістр 
психології, а тепер докторантка Лю-
блінського католицького університету. 
«Мені дуже подобається атмосфера в 
університеті, позитивне ставлення з 
боку викладачів, які беруть активну 
участь у житті своїх студентів. 

Перевагою є також можливості роз-
витку для людей, які зацікавлені на-
укою, тобто багато варіантів фінансу-
вання наукових досліджень, конкурси, 
поїздки на конференції, придбання 
необхідної літератури», – перераховує 
Олена. Серед мінусів вона згадує лише 
один – невисокий рівень викладання 
іноземних мов. «Були також певні ню-
анси на початку студій, пов’язані з не-
знанням польської мови», – підсумовує 
докторантка.

Батьків, мабуть, навіть більше, ніж 
самих абітурієнтів, цікавить, як мо-
лодий спудей почуватиметься в іншій 
країні. Саме батьки, за словами доктора 
Ірини Полець, яка викладає у Варшав-
ському університеті Лазарського, часто 
обирають, де і чому буде вчитися їхня 
дитина. «Це стосується в першу чер-
гу студентів бакалаврської програми. 
Батьки хочуть, аби студенти з Украї-

ни отримали базовий рівень знань та 
професійні навички в академічному 
та професійному іншомовному сере-
довищі», – говорить Ірина. Викладач 
підкреслює, що плюсом навчання в 
Польщі для українців є легкий доступ 
до програми обмінів «Еразмус» та 
можливість пізніше продовжити осві-
ту на Заході. Більш свідомо до вибору 
спеціалізації та навчального плану під-
ходять студенти магістерської програ- 
ми – це, як правило, люди, які налашто-
вані продовжувати кар’єру за кордоном. 
Рівень знань вступників на магістерські 
студії буває різним, проте наполегливі 
студенти мають можливість завдяки 
навчанню в Польщі розвинути свої зді-
бності та зробити добру інвестицію в 
майбутнє.

До речі, актуальне для багатьох 
питання: чи для успішного функціо-
нування на польському ринку праці 
можна обмежитися дипломом бакалав-
ра, чи варто все ж сягнути по диплом 
магістра. У травні Міністерство науки 
та вищої освіти Польщі запустило спе-
ціальний портал, за допомогою якого 
можна дізнатися про успішність випус-
кників окремих вишів та спеціалізацій 
на ринку праці. Портал на основі опра-
цьованих даних про польських випус-
кників 2014 року допоможе з’ясувати, 
як довго в середньому випускники об-
раного вишу шукають першу роботу та 
яку грошову винагороду отримують. 
Виявляється, пошуки випускника бака-
лаврської програми польського вишу в 
середньому тривають протягом 3 міся-
ців після завершення навчання, а отри-

азіантеп – це велике місто 
на півдні Туреччини. Його символ – 
фісташка, саме ними славиться регіон. 
Навколо міста розташувалися планта-
ції з цими характерними деревцями. 

Південь Туреччини живе в тіні сирійського конфлікту, що триває не 
перший рік. Тисячі біженців. Агенти Ісламської держави вбивають 
журналістів, які заважають. Ракети прилітають з території сусідньої 
Сирії. Це реалії, з якими стикаються мешканці провінції Ґазіантеп.

Петро АнДрУСечКОҐ

мує він близько 2200 злотих брутто 
(середня зарплатня в Польщі становить 
близько 4000 злотих до відрахування 
податків, внеску до фонду соцзабезпе-
чення та оплати медичної страховки). 
Водночас випускники магістерських 
програм шукають працю протягом  
2 місяців, лише у 20% процес пошуку 
робочого місця триває понад 4 місяці, 
а їхня середня зарплатня в перший рік 
після випуску наближається до 2500 
злотих брутто.

Щодо зарплат випускників поль-
ських вишів: за підрахунками порталу 
Wynagrodzenia.pl, найбільше в Польщі 
заробляють ті, хто закінчив технічні 
факультети, гуманітарії – посередині, 
найменше ж ті, хто вчився на природни-
чих науках. Хоча в країні вже декілька 
років утримується високий конкурс на 
іноземній філології, серед гуманітаріїв 
найвищими зарплатнями можуть похи-
зуватися не перекладачі, а психологи. 
Випускники факультетів електроніки 
та автоматики в середньому заробля-
ють на 50% більше, ніж архітектури та 
будівництва. Варто додати, що останні-
ми роками в Польщі зменшується кіль-
кість бажаючих вивчати право, еконо-
міку чи європеїстику, натомість росте 
конкурс на інформатику та медичні 
факультети.

Аналітики польського ринку пра-
ці радять як полякам, так і іноземцям 
обирати місце навчання згідно з влас-
ними інтересами, при цьому ретельно 
проаналізувавши ризик. І додають ста-
ре прислів’я: навчити не можна – можна 
навчитися. ■

неспокійний кордон

Гості міста часто везуть звідси пахла-
ву – фісташки входять до начинки цьо-
го десерту.

Останніми роками, натомість, Ґазі-
антеп більше відомий близькістю до 
сирійського кордону. Алеппо, яке зрів-
няли із землею, розташоване менше 
ніж за 100 км від Ґазіантепу. При цьому 

навколо Алеппо досі тривають запеклі 
бої між повстанцями, урядовими си-
лами й ісламістами. Ґазіантеп та Алеп-
по – міста-партнери.

У Ґазіантепі проживають понад 
півтора мільйона людей. Більш точну 
цифру назвати складно, оскільки з по-
чатком війни сюди перебралися кілька 
десятків тисяч біженців.

Чи не перше, що одразу впадає 
в око, – величезна кількість жінок у 
традиційному хіджабі. Але також 
чимало їх, убраних у нікаб (завіса на 
очі), досить часто в найбільш суворій 
версії, коли дозволена лише вузька 
прорізь для очей. У турецькій столиці 
цей жіночий наряд зустрінеш вкрай 
рідко.
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Незважаючи на попередження Ан-
кари, Ґазіантеп здається безпечним 
містом. Він дуже традиційний. Тут 
непросто знайти заклад, в якому про-
дають алкоголь. Однак на відміну від 
столиці останнім часом в Ґазіантепі 
не було терактів. Тут немає курдських 
бойовиків, як на сході країни, де ту-
рецькі сили безпеки ведуть проти них 
операцію з використанням танків та 
артилерії.

Та почуття безпеки може виявити-
ся ілюзорним. Сирійські журналісти 
відчувають небезпеку у Ґазіантепі. 
Південь Туреччини просякнутий Іс-
ламською державою. 10 квітня в центрі 
міста застрелено сирійського журналіс-
та та правозахисника Мохамеда Захір 
аль-Шеркьята. Він помер через два дні. 
У грудні минулого року також у Ґазіан-
тепі вбили іншого сирійського журна-
ліста Налі аль-Ярфа.

Ракети замість фісташок
Знайомі картинки з війни на сході 

України. Невеликий фрагмент роз-
валеної стіни багатоповерхового бу-
динку, в який поцілив снаряд. Вибиті 
віконні рами й вікна. Ракета прилеті-
ла з сирійської території у вівторок о 
9:40 за місцевим часом. Вона потра-
пила у квартиру і там вибухнула, по-
ранивши кількох людей. Якби вибух 
стався на вулиці, не обійшлося б без 
смертельних жертв серед пішоходів і 
працівників навколишніх магазинчи-
ків та майстерень. Такі руйнування 
викликають 122-міліметрові боєго-
ловки, випущені з «Граду». Однак це 
не околиці Донецька, а турецького 
міста Кіліс, яке знаходиться за кілька 
кілометрів від кордону. Раніше звідси 
вела дорога до найближчого великого 
митного пропуску з Сирією, а далі на 
Алеппо. Тепер кордон закрито. При-
наймні офіційно, оскільки з турець-
кого боку видно чергу фур, а значить 
кордон діє.

На відміну від Донбасу, в Туреччи-
ні вибухають ракети, випущені не з 
великих пускових установок «Град», 
а з окремих переносних, так званих 
Град-П («Партизан»). Поки турецька 
артилерія встигне відповісти, порта-
тивні «Гради» можна перевезти маши-
ною, поставити на триногу під деревом 
і випустити два-три снаряди.

Град-П – це єдина свого роду пуско-
ва ракетна установка, сконструйована 
у другій половині 60-х років у СРСР 
спеціально для партизанських війн, 
які велися на периферії тогочасної Хо-
лодної війни. Її широко використову-
вали у В’єтнамі та на Близькому Схо-
ді. На початку цього року українська 
розвідка поінформувала, що на тере-
нах, контрольованих сепаратистами у 
Донбасі, власне виробляють Гради-П, 
які потім постачають до Сирії. Поді-
бно українські військові відбили таку 
установку разом з інструкцією араб-
ською мовою.

Град-П – це простий і зручний ін-
струмент для залякування звичайних 
людей, адже саме вони найчастіше ста-
ють жертвами таких снарядів.

Пересічні мешканці півдня Туреч-
чини шоковані. Сирія, щоправда, вкрай 
близько, однак зовсім інша справа, 
коли війна прилітає на твою вулицю у 
вигляді 122-міліметрової ракети й ра-
нить твоїх сусідів. Практично щотиж-
ня від кількох до кільканадцяти ракет 
вражають це місто. Іноді ранять, іноді 
вбивають. Турки відповідають арти-
лерійськими обстрілами. Однак влада 
визнає, що перед мобільними групами 
такий захист не діє.

Війна в Сирії впливає на економічний 
стан турків, котрі мешкають неподалік 
кордону. Каркемиш знаходиться на са-
мому кордоні. Сьогодні це невеличке 
місто виглядає абсолютно сонним. Од-
нак ще кілька років тому тут було не 
пройти, не проїхати – митний рух, ак-
тивна торгівля. За коліями, по яких дав-
но вже не їздять поїзди, виросла стіна. А 
за нею – Сирія. Практично щоночі чути 
вибухи на сирійському боці.

«Бум! Бум! Літаки, Путін», – розпо-
відають місцеві чоловіки на чудернаць-
кій мішанині англійських, німецьких і 
турецьких слів. Ми п’ємо чай за одним 
зі столиків, виставлених прямо на ву-
лиці.

Біженці під опікою ЄС
На південь від Кіліса, на самому 

кордоні знаходиться один із численних 
таборів для біженців. Їх вважають зраз-
ковими й добре оснащеними. Сирійські 
біженці тут під опікою міжнародних 
гуманітарних місій, що працюють у Кі-
лісі. Однак після останніх ракетних об-

стрілів працівників місій евакуювали 
через побоювання щодо їхньої безпеки. 
Дещо раніше американці закрили тим-
часово у Ґазіантепі своє представни-
цтво й попросили співгромадян утри-
матися від поїздок до провінції.

Власне сюди, в табір у Кілісі, мав 
приїхати керівник Європейської ради 
Дональд Туск, віце-шеф Європейської 
комісії Франц Тіммерманс і канцлер 
Ангела Меркель. З ними планував від-
відати табір прем’єр Туреччини Ахмет 
Давутоглу. Однак з огляду на безпеку 
делегація приїхала лише до Ґазіантепу 
й відвідала табір у Нізіпі. Головною те-
мою розмов була реалізація угоди щодо 
мігрантів, підписаної між Туреччиною 
та ЄС 18 березня.

Йшлося про те, щоб відправляти на-
зад біженців, які після 20 березня неле-
гально потраплять до Греції з території 
Туреччини. До ЄС за кожного депорто-
ваного сирійця потрапить сирієць, який 
прибув легально. Операція має на меті 
обмежити процедуру нелегального ви-
возу людей.

Брюссель та Анкара стверджують, 
що угода функціонує. Кількість біжен-
ців, які потрапили до Греції, знизилася 
з майже 56 тисяч осіб у лютому до май-
же 8 тисяч у квітні.

Однак сирійці, котрі прибувають у 
Ґазіантеп, налаштовані швидше скеп-
тично.  Сирійці платять за проїзд з 
півдня Туреччини до Європи близь-
ко тисячі доларів. Принаймні стільки 
хотіли контрабандисти наприкінці 
березня, говорять біженці й перекона-
ні, що бажаючі виїхати до Європи все 
одно шукатимуть шляхи потрапити 
туди.

«Ніхто не має права повчати турків, 
як саме їм чинити», – зазначив Дональд 
Туск під час візиту до Анкари. Однак 
міжнародні організації, наприклад 
Amnesty International, стверджують, 
що останнім часом Туреччина не впус-
кає окремих втікачів. Анкара офіційно 
заперечує цю інформацію.

Нині в Туреччині перебуває понад 
2 млн 700 тис. сирійських біженців. На 
півдні країни розташовані 25 таборів. 
Їх ретельно охороняють турецька жан-
дармерія та поліція. Перед деякими з 
них навіть стоять бронетранспортери. 
Однак більшість біженців у Туреччині 
мешкають поза таборами. ■

неспокійний кордон
Продовження з 4-ї сторінки.
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Опрацював Андрій Шеремет на підставі повідомлень  порталів «Українська правда», «ЛІГА», «Укрінформ», УНІАН, газети «Дзеркало 
тижня» і ТСН.

КВІТеНь–ТРАВеНь 
2016 РоКУ

21 квітня Президент підписав закон про 
заборону в Україні російських стрічок, 
знятих після 2013 року, а також фільмів, 
що популяризують органи влади дер-
жави-агресора.

24 квітня Київське «Динамо» стало  
15-разовим чемпіоном України з фут-
болу.

25 квітня Петро Порошенко призначив 
Ігоря Воронченка новим командувачем 
Віськово-Морських сил України.

26 квітня Громадянину Канади, журна-
лістові Савіку Шустеру анульовано до-
звіл на роботу в Україні.

26 квітня Верховний суд окуповано-
го Росією Криму заборонив діяльність 
Меджлісу кримських татар. 

7 травня Дослідження: Україна – п’ята в 
рейтингу країн за ступенем поширеності 
«кумівського капіталізму» – зв’язків біз-
несу з державними структурами.

11 травня Кабінет Міністрів України 
задовольнив прохання про відставку  
заступника міністра внутрішніх справ, 
засновниці української поліції Еки Зґу-
ладзе. 

12 травня Верховна Рада призначила 
депутата Юрія Луценка генеральним 
прокурором України.

14 травня Джамала виграла пісенний 
конкурс «Євробачення 2016» з піснею 
«1944».

20 травня РНБО затвердила «Страте-
гічний оборонний бюлетень», згідно з 
яким Київ розпочинає оборонну й безпе-
кову реформу для досягнення стандартів 
НАТО.

23 травня Глава МЗС України Павло 
Клімкін спростував заяви представників 
деяких країн ЄС про те, що Євросоюз на 
декілька місяців відкладає розгляд пи-
тання про надання Україні безвізового 
режиму.

25 травня Надія Савченко, лейтенант 
авіації, народний депутат України повер-
нулась в Україну з російського полону. 

Бальцерович допомагатиме реформувати Україну
Петро Порошенко 21 квітня призначив автора польських ліберальних реформ, екс-

віце-прем’єра Польщі Лєшека Бальцеровича представником Президента України в 
уряді, а також співголовою Групи стратегічних радників з підтримки реформ в Укра-
їні. Другим співголовою призначено колишнього міністра фінансів Словаччини Івана  
Міклоша. 

За словами Л. Бальцеровича, першочергове завдання для уряду України – це «прове-
дення реформ для зміцнення стабільності фінансів, бюджету та економіки, подальшого 
економічного зростання,  боротьби з корупцією і реформа децентралізації», а також 
«поліпшення умов для ведення бізнесу, зростання конкуренції, дерегуляція та привати-
зація держпідприємств». У свою чергу, Іван Міклош додав, що Україні «сьогодні дуже 
важливо провести судову реформу й реформу прокуратури, побороти корупцію та по-
чати процес приватизації держпідприємств». 

На думку частини експертів, призначення Л. Бальцеровича – це вдалий крок Петра 
Порошенка, який має на меті покращення іміджу української влади перед західними 
партнерами. Аналітики також зазначають, що у випадку, якщо Лєшек Бальцерович дій-
сно матиме вплив на реформування України, її мешканцям слід також готуватися до 
зменшення соціального забезпечення. Справа в тому, що в самій Польщі постать ко-
лишнього віце-прем’єра сприймається неоднозначно: з одного боку, «шокова терапія», 
автором якої був Л. Бальцерович у 1989 році, була необхідною й дозволила польській 
економіці швидко перейти з комуністичних рейок до капіталізму; з іншого боку, лібе-
ральні реформи дуже болісно вдарили по найменш забезпеченим соціальним групам. 

Варто також додати, що до Групи стратегічних радників із підтримки реформ  
в Україні ввійшли ще двоє поляків: екс-міністр внутрішніх справ Польщі Єжи Міллер  
і польський публіцист, екс-депутат Сейму Мирослав Чех. 

Росія завдає удару по кримських татарах
Окупаційний Верховний суд Криму 26 квітня визнав Меджліс кримськотатарського 

народу «екстремістською організацією» і заборонив його діяльність у Росії.
За словами так званого російського прокурора Криму Наталії Поклонської, Меджліс 

веде антиросійську діяльність на догоду Заходу: «Вся вона, як і ідеологія, будується 
тільки на одному – на боротьбі з Росією».

Лідер кримських татар Рефат Чубаров заявив, що після рішення окупаційного суду 
Меджліс переходить у надзвичайний режим діяльності, а заступник голови Меджлісу 
Наріман Джелял запевнив, що організація продовжить діяти за межами анексованого 
півострова.

Заборона Меджлісу викликала критику та стурбованість з боку, зокрема, ООН, ЄС, 
США, Туреччини та України.

Ціни за опалення зросли на 80%, 
а мінімальна зарплатня та пенсія  – на 6%
В Україні з 1 травня зросла ціна на газ для населення і підприємств теплокомун-

енерго, що стало наслідком відповідного рішення уряду про встановлення єдиної ціни 
на газ для населення. Згідно з ним, ціна на блакитне паливо становитиме 6879 грн за 
тисячу кубометрів.

Таке підвищення, у свою чергу, призведе до зростання цін на опалення та гарячу 
воду для мешканців України майже на 80%.

З іншого боку, Кабмін з 1 травня підвищив на 6% мінімальну зарплатню, мінімальну 
пенсію і прожитковий мінімум. Нова мінімальна зарплатня тепер становить 1450 грн, 
мінімальна пенсія – 1130 грн, а прожитковий мінімум – 1399 грн.

Україна отримала нового генерального прокурора
Голову фракцій Блоку Петра Порошенка у Верховній Раді, Юрія Луценка призначено 

новим генеральним прокурором України.
Серед своїх пріоритетів новий очільник Генеральної Прокуратури назвав завершен-

ня справи розстрілу Євромайдану до початку цієї осені. Юрій Луценко навіть заявив, 
що збирається особисто представляти звинувачення проти екс-президента Віктора 
Януковича в суді.

Нагадаємо, що Україна залишалася без генпрокурора з 29 березня, коли Верховна 
Рада звільнила з цієї посади Віктора Шокіна. 
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Юлія ЛАЩУК

Філологічні ігри
Мігрант чи, вірніше, іммігрант – 

«це кожен іноземець, що проживає 
на території іншої держави», – пояс-
нив мені «Великий словник польської 
мови» (WSJP). Тому з часом я якось 
звикла, і це слово вже не викликало 
негативних конотацій. Хоча чіткий та 
іноді зайвий поділ на «ми» й «вони» 
(мігранти, біженці, інші, не поляки, 
не біло-червоні) й досі викликає ти-
хий протест десь глибоко в моїй сві-
домості.

Одного разу в розмові з моїми друзя-
ми, що проживають у Польщі (з так зва-
них «непострадянських країн»), зайшла 
мова про іноземців у Варшаві. Вони 
назвали себе новим для мене словом – 
«експати». І знову я опинилася десь по-
середині розуміння своєї ідентифікації. 
То хто я: мігрант чи експат?

Питання це потребує передусім 
теоретичного аналізу. А тому знову 
звертаюся до словника. «Експатріа́нт, 
експа́т (від лат. ex «у минулому» і 
patria «батьківщина») – людина, яка 
тимчасово або на постійній основі 
мешкає в країні іншій, ніж та, де вона 
народжена, вихована або отримала 
громадянство. Слово не вживаєть-
ся офіційними установами, але дуже 
популярне у загальному вжитку». 
Отже, цей термін не використову-
ється на офіційному рівні. Тоді яка ж 
різниця між експатом та мігрантом і 
чому обидва терміни вживаються па-
ралельно? Читаємо, що «різниця між 
експатріантом та іммігрантом у тому, 
що іммігрант – це скоріше людина, 
яка присвячує себе тому, щоб якомога 
сильніше інтегруватися в суспільство 
і звичаї нової країни, тоді як експатрі-
ант припускає, що перебуває у новій 
країні тимчасово, і не виключає по-
вернення на Батьківщину. Попри те 
що багато експатріантів так ніколи 
і не повертаються, думка про таку 
можливість їх ніколи не полишає». 

Мігранти vs. експати
Уперше мені сказали, що я – мігрантка, десь після кількох місяців 
мого перебування в Польщі. «Я ж приїхала дисертацію дописувати, 
залишатися не планую. Я не мігрантка, живу тут тимчасово», – ка-
зала я. Мої аргументи, як виявилося, не цікавили ні мого співроз-
мовника, ні міграційну службу. 

Про Миколу, Джона 
та інтеграцію
Таке пояснення мене заплутує ще 

більше. Шукаючи відповідь на своє 
питання, не знайшла жодного логічно-
го пояснення. Бо умовний Микола, що 
приїздить з України до Польщі підза-
робити, щоб добудувати хату, і аж ніяк 
не має бажання інтегруватися, вчити 
мову і не планує залишатися, фактич-
но нічим не відрізняється від умовного 
Джона, що тимчасово працює тут вчи-
телем англійської, польської не розуміє 
і не хоче розуміти, бо за рік–два повер-
неться назад. Або не повернеться, бо 
там для нього роботи немає. По-суті, 
різниці жодної. То чому ж Микола – це 
мігрант, а Джон – експат? 

Воно, в принципі, зрозуміло. Гро-
мадяни більш розвинених європей-
ських країн не вважають свою іммі-
грацію до Польщі великим досягнен-
ням і називають себе експатами, бо 
потрапили сюди у справах роботи, за 
сімейними обставинами чи випадко-
во, в пошуках слов’янської екзотики 
та дешевого алкоголю. Але найцікаві-
шою тут для мене є позиція громадян 
країн так званого «третього світу» 
(як і Україна) – Індії, Непалу, Єгипту, 
країн Латинської Америки та інших. 
Серед опитаних мною представників 
цих країн жоден (!) не назвав себе 
мігрантом. Декілька з них назвалися 
експатами, а всі інші – просто іно-
земціями в Польщі. Звичайно ж, я не 
проводила серйозних соціологічних 
опитувань і не претендую на науко-
ву об’єктивність, але таке поверхневе 
опитування дало мені відповідь на 
багато питань, зокрема і про постра-
дянські «рожеві окуляри» та ілюзії 
Європи вже по той бік кордону. 

Польща 
як «земля обітована»
Довгий час Польща була для укра-

їнців єдиним вікном у світ. За часів 

залізної завіси звідти привозили пер-
ші джинси, платівки «Лед Зеппелін» 
та прогресивні ідеї. Після здобут-
тя незалежності Польща стала тією 
«старшою сестрою», розвиненою еко-
номічно, задбаною, «європейською», 
з якою Україна щоразу себе порівнює. 
Пам’ятаю, як кілька років тому на од-
ному з державних телеканалів журна-
ліст розповідав про те, що в 90-х Укра-
їна відставала від Польщі на 5 років, 
тепер же (на момент виходу передачі) 
– на всі 15. Не знаю, наскільки науко-
во обгрунтованими та доцільними є 
такі порівняння двох, хоч і сусідніх, 
країн з абсолютно різним історич-
ним підгрунтям та іншими показни-
ками, але вони роблять свою справу. 
Якщо проїхатися хоч раз автобусом 
Луцьк – Варшава, можна побачити 
«страх і трепет» наших співгромадян 
перед польськими митниками. Ні, не 
тому, що везуть блок цигарок, а тому,  
що треба боятися, бо я – гість (чи- 
тай: потенційний іммігрант), він – 
господар.

Американець, німець, навіть іс-
панець – експат апріорі, навіть якщо 
приїздить до Польщі зі 100 доларами 
(євро) в кишені, бо в себе нічого ро-
бити не вміє. А тут він – експат, носій 
іноземної мови, представник «першо-
го світу». Українець же – мігрант: і 
якщо приїздить до Польщі працю-
вати на будові або вчитися, і навіть 
якщо суттєво збагачує польську еко-
номіку, відкриваючи тут свій бізнес. 
Усіх кидають до однієї торби. Отже, 
чи настільки важлива назва? Думаю, 
що більш важливе те, що за нею. Таке 
штучне відмежування «нас, експатів» 
від «вас, мігрантів» навмисне (чи під-
свідомо) ділить іммігрантське сере-
довище Польщі на кращих та гірших. 
Але біологічно чи за конституцією ми 
всі рівні, правда ж?
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▲ ян Пєкло. Фото з ukr.obozrevatel.com.

Продовження з 7-ї сторінки.

ід час розмови з членами 
парламентської Комісії Ян Пєкло на-
гадав, що не може бути безпечної Єв-
ропи без демократичної та незалежної 
України. Тому, на думку майбутнього 
посла, в інтересах Польщі, ЄС та НАТО 
допомогти Києву повною мірою запро-
вадити положення Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС.

Інформація про те, що Ян Пєкло 
може стати наступником Генрика Літ-
віна, котрий уже 5 років був послом 
Польщі в Україні, неофіційно кружля-
ла по Варшаві ще з березня. МЗС під-
твердило бажання подати кандидатуру 
Яна Пєкла на посаду посла наприкінці 
квітня. Як повідомляють польські ди-
пломатичні джерела, Київ уже висло-
вив згоду на приїзд нового представни-
ка Польщі. Формально номінацію Яна 
Пєкла ще має затвердити президент 
Анджей Дуда. Цей процес може три-
вати від одного до трьох місяців, тому 
українці можуть розраховувати на при-
їзд нового польського представника 
вже навіть у липні.

Ян Пєкло походить із Кракова, його 
родина – з території сучасної Західної 
України. У 1977 році він закінчив фа-

новий посол Польщі в україні

культет польської філології Яґеллон-
ського університету. Стажувався у США, 
у 70–80-ті роки працював журналістом 
видання «Gazeta Krakowska», у 90-ті ба-
гато писав для польських та західних 
ЗМІ про громадянські війні на Балка- 
нах. Із 2005 року є виконавчим директо-
ром Фонду польсько-української співп-
раці PAUCI, який координує численні 
проекти, скеровані на розвиток грома-
дянського суспільства в Україні. Є ав-
торитетним коментатором польських і 
закордонних ЗМІ, у 2013 році видав ху-
дожню книгу «Запах ангела» (у 2014-му 
перекладена українською), де сюжет роз-
гортається, зокрема, на тлі подій україн-
ської Помаранчевої революції.

Ян Пєкло володіє українською мо-
вою, останніми роками часто відвідував 
східних сусідів. Від початку підтриму-
вав протестувальників на Євромайдані, 
послідовно й гостро засуджує російську 
агресію в Україні та закликає Захід 
утримати санкції проти Росії, накладені 
після анексії Криму та початку війни на 
Донбасі.

Як повідомляють польські журна-
лісти, після саміту НАТО, що пройде у 
Варшаві 8–9 липня, МЗС хоче змінити 
близько третини диппредставників за 
кордоном, нові особи мають поїхати 
послами, зокрема, до Франції, Німеч-
чини, Італії, США.

Нагадаємо, минулого року Польща 
вже мала затвердженого Сеймовою 
комісією посла в Україні – тоді по-
їхати до Києва мав Марцін Войцехов-
ський, колишній журналіст видання 
«Gazeta Wyborcza» та прес-секретар 
міністрів Радослава Сікорського й 
Ґжеґожа Схетини. Українська сторо-
на навіть вислала агреман, номінацію  
М. Войцеховському підписав прези-
дент Броніслав Коморовський в остан-
ній день перебування на посаді. Після 
перемоги «Права і справедливості» на 
парламентських виборах наприкінці 
жовтня номінацію М. Войцеховсько-
го було відкликано, новий міністр 
закордонних справ Вітольд Вищи-
ковський оскаржив екс-журналіста у 
відсутності дипломатичного досвіду 
та натякнув, що М. Войцеховський 
занадто приязно висловлювався про 
російську владу після Смоленської 
авіакатастрофи. Зараз М. Войцехов-
ський є прес-аташе Посольства Поль-
щі у Мінську. ■

Олена БАБАКОвА

19 травня Сеймова комісія з закордонних справ затвердила канди-
датуру нового посла Польщі в Україні. Тепер офіційну Варшаву в 
Києві представлятиме колишній журналіст, експерт з питань Схід-
ної Європи, директор Фонду польсько-української співпраці PAUCI 
Ян Пєкло.

Це саме той випадок, коли іноді пере-
більшена європейська політкоректність 
є якоюсь однобокою. Ми політкоректні, 
якщо йдеться про питання називання 
афро-американців «неграми» чи ромів 
«циганами», але тут ми кажемо: ми – не 
мігранти, мігранти – не ми, вкладаючи 
у два, здавалося б, синоніми абсолютно 
полярні значення. Може, є сенс взагалі 
відмовитися від поділу на мігрантів та 
експатів, який принижує одних і возве-
личує інших, а використовувати абсо-
лютно нейтральне поняття «іноземці», 

якими ми всі, по-суті, є? Хоча це вже 
питання до філологів та особистої сові-
сті кожного.

Постскриптум
Пізній вечір. Варшава. Щотижнева 

зустріч експатів в одному із закладів у 
центрі міста. Це місце для розмов, пива, 
міжкультурного обміну та проведення 
часу разом. На вході зустрічає брита-
нець Джейсон у білій сорочці з бейджем 
організатора. «Ти звідки?» – питає  
англійською. – «Українка? За тим сто-

мігранти vs. експати
лом є українці, але можеш підсісти  
он туди, до американців і турків». 
Оглядаю «український» стіл. З пер-
шого погляду важко визначити, хто з 
них українець, а хто ні, але помічаю на 
одному худі з українським тризубом. 
Наш. На вигляд – років 20, можу з упев-
неністю сказати, що студент. Із ним ще 
декілька друзів, теж українці, бо мають 
характерний акцент. Тут ніхто із нас не 
кращий і не гірший: ми любимо ту ж 
музику, ті ж книжки – або не любимо, 
ми маємо хорошу освіту, роботу, хоббі 
– або не маємо. Не це важливо. Сьогод-
ні тут, у цій варшавській кнайпі, всі – 
вони, я, ми – рівні, то чому ж завтра ми 
знову розділимося? ■
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С
ловосполучення «вбити 

дракона» є добре знаним українській ау-
диторії, комусь завдяки п’єсі-притчі Єв-
гена Шварца «Дракон», комусь – завдяки 
блискучій екранізації Марка Захарова. 
Дракон, якого грає Олег Янковський, по-
яснює Ланцелоту у виконанні Олександ-
ра Абдулова: той, хто вб’є дракона, сам 
ним стане! Тиран натякає на пасивних 
та переляканих громадян, які скаржать-
ся на його правління, проте світоглядно 
не готові до інших буднів, ніж правлін-
ня «сильної руки». Абдулов наприкінці 
стрічки закликає кожного вбити дракона 
в собі. Чи дослухаються городяни до його 
заклику – залишається невідомим.

У книзі Катажини Квятковської-Мос-
калевич «Вбити дракона. Українські 
революції» сумнозвісного тирана нама-
гається вбити українське суспільство, 
вигнавши корумповану владу, змінивши 
щось у собі та найближчому оточенні.

Про політичні зміни в Україні та ук-
раїнське громадянське суспільство ос-
танніми роками у Польщі були написані 
кілька книжок. Місцеві автори оповіли 
історію злету та падіння «сім’ї» Яну-
ковича, показали джерела Євромайдану 
та реконструювали початок російської 
агресії у 2014 р. Текст К. Квятковської-
Москалевич у цій серії посідає особливе 
місце, адже був написаний «зсередини», 
зі слів не тих, хто бачив та аналізував, 
а тих, хто відчув та пережив. Із книги  
польський читач дізнається про полі-
тичні перетворення в Україні в період 
від Помаранчевої революції до війни на 
Донбасі завдяки історіям протистояння 
одеського підприємця з локальною вла-
дою, викриття міліцейського свавілля у 
Врадіївці, загарбання депутатом помеш-
кань у центрі Києва, розвитку проросій-
ських організацій у Криму, молодих 
членів «Правого сектора», які поїхали 
захищати батьківщину до Слов’янська 
від терористів Гіркіна.

«вбити дракона»: політичний 
трилер про Україну без політики

Олена БАБАКОвА

Книга Катажини Квятковської-Москалевич «Вбити дракона. Українські революції» (Katarzyna 
Kwiatkowska-Moskalewicz, «Zabić smoka. Ukraińskie rewolucje», wyd. Czarne 2016) нагадує про знані поль-
ським читачам та телеглядачам події – Помаранчеву революцію, прихід до влади Януковича, Євромай-
дан. однак цим разом про зміни в українській політиці розповідають не депутати чи експерти – вони 
описані крізь призму життєписів звичайних мешканців країни.

Хроніка подій на Майдані, Банковій 
чи біля Верховної Ради є тлом описа-
них польською журналісткою сюжетів. 
Справжня дія розгортається не там. Цен-
тральні вулиці Києва, які традиційно 
фільмують закордонні кореспонденти, 
це лише гримерка в театрі, і то для дру-
гопланових акторів. Сцена ж знаходить-
ся в залах судів, де продажні «служителі 
Феміди» позбавляють українців права на 
справедливий суд. У міліцейських від-
ділках, де звірі в формі закатовують час-
то абсолютно невинних підозрюваних.  

У луганському моргу, де персонал з метою 
підзаробити продає органи померлих на 
Захід, – небіжчики не цікавили державу 
та суспільство за життя, а так хоч послу-
жать європейським багатіям! Сцена – між 
миколаївськими будинками-коробками з 
бетону, де жорстока спроба вбивства Ок-
сани Макар провокує в людях не стільки 
співчуття, скільки бажання лінчу та пре-
тензії до родини потерпілої дівчини. Поки з 
гримерки лунають гасла «євроінтеграція», 
«права людини», «реформи», «гідність», 
герої «Вбити дракона» намагаються вижи-
ти в системі, де той, хто має гроші, – має 
владу, а той, хто має владу, – має все.

Фактично, книга Катажини Квятков-
ської-Москалевич – це нарис про те, як 
відсутність справжньої демократії та 
справедливості в державі деморалізує 
суспільство. Позбавляє довіри не тільки 
до інститутів, але серед людей один до 
одного. Але в атмосфері розпачу є про-
мінь надії – це український гумор. Сар-
кастичне ставлення до влади та вміння 

посміятися над собою. Вміння знову 
вставати на ноги й дивитися в майбутнє. 
Як несправедливо звинувачений хлопець, 
який після років у СІЗО стає захисником 
прав людини. Або як «партизан демо-
кратії», котрий працює на регіоналів, бо 
розчарувався у Помаранчевому майдані, 
але збирає кошти на проект лекцій для 
молоді про те, як виглядає політика в дій-
сно демократичних країнах.

Для українського читача ця книга, 
мабуть, є і мусить бути емоційно неком-
фортною. Там немає сенсацій – зрештою, 

чимало поданих у тексті історій 
були описані в українській пресі, 
але є портрет безодні, в яку ско-
тилося українське суспільство. 
«Вбити дракона» змушує задава-
ти собі запитання: а де я був, коли 
затриманих катували у в’язниці, 
чи не знизував з несмаком плечи-
ма, коли в когось в центрі Києва 
забирали помешкання, – мовляв, 
якщо там жив, то вже злодій; 
чому не допоміг жінкам, які через 
зроблений колись неправильний 

вибір виявляються до смерті приречені 
на прокляте коло з наркотиків та прости-
туції?

Цей текст для українців може стати 
доброю нагодою, аби поглянути на себе 
у дзеркало: іспит на виконання своїх 
обов’язків повалює не тільки уряд, а й 
суспільство. До того як на Майдані за-
гинула Небесна сотня, в Україні були 
зламані долі тисяч людей, а відповіддю 
громадян було не дієве обурення, а за-
побігливе мовчання, аби чогось на себе не 
накликати. До речі, в книзі К. Квятковсь-
кої-Москалевич немає мовного питання, 
немає поділу України на проросійську 
та проєвропейську, немає «ми» і «вони».  
Є українське суспільство, яке страждає 
через корумповану владу та брак взаєм-
ної довіри так само і на Сході, і на Заході. 
І натяк – українців має об’єднати бороть-
ба за справедливість, без якої немає сво-
боди, а не партійні барви. Дракон мусить 
померти назавжди. Але спершу кожен 
має вбити його в собі. ■
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«Євробачення» у Стокгольмі дове-
ло: аби здобути визнання та перемо-
гу, не обов’язково замовляти пісню у 
визнаних закордонних авторів чи зні-
мати супердорогий відеокліп, не по-
трібно на сцені влаштовувати «Цирк 
дю Солей» з акробатами, фігуриста-
ми, лазерним шоу, піротехнічними 
ефектами та проекціями 3D. Виста-
чить пропустити пісню через своє 
серце, щиро показати свій власний 
біль, трагедію своєї родини та на-
роду – і Європа повірить та оцінить. 
Так і сталося. І за це Європі – вели-
чезна подяка, адже виявилося, що 

не все ще втрачене на Старому кон-
тиненті. Найвищі бали українській 
конкурсантці поставили члени журі 
11 країн та глядачі 6 держав. Осо-
бливо приємно, що серед двох країн, 
які максимально оцінили Джамалу, 
опинилася також і Польща.В серед-
ньому глядацька аудиторія, яка що-
року дивиться трансляцію фіналу 
«Євробачення», сягає 200 мільйонів  
осіб, а цього року до європейців при-
єдналися ще й американці, які отри-
мали можливість дивитися конкурс 
на території США у прямому ефірі за 
посередництвом однієї з кабельних 
мереж. Отже, весь цей океан глядачів, 
який, звичайно, голосував по-своєму 

і симпатизував різним винонавцям, 
все-таки дізнався, що Україна – це аж 
ніяк не Росія, що Крим – це Україна,  
а кримські татари сьогодні є жертва-
ми незаконної окупації з боку Росії, 
подібно як 72 роки тому стали жерт-
вами несправедливої депортації, яку 
організував Кремль. Те, що не до 
кінця вдавалося українським полі-
тикам та журналістам (враховуючи, 
зокрема, втому Заходу від України та 
завзяті дії російських тролів і п’ятої 
колони Кремля на Старому конти-
ненті), вдалося українській співачці. 
А це величезний крок уперед, до того 
ж зроблений у знаменному для Укра-
їни році, коли держава святкуватиме 
своє 25-ліття.

Наскільки вагомою є перемога 
України в «Євробаченні», свідчить 
хоча б післяконкурсна істерика Росії. 
Російська пропаганда не була готовою 
до перемоги Джамали, а тим більше 
до того, що українські глядачі прого-
лосують за російського співака Сергія 
Лазарєва. А отже нічого, крім «укра-
їнці всім серцем хочуть дружити  
з Росією, але русофобська влада їм  
не дозволяє», не вигадала. Ой, ні, ви-
гадала – запропонувати Джамалі, 
батьки якої досі живуть у Криму, по-
вернутися на півострів та отримати 
російське громадянство. Хоча, напри-
клад, сам російський конкурсант на 
цьогорічному «Євробаченні» в одному 
з інтерв’ю прямо сказав, що не вважає 
Крим російським та з гастролями на 
«воз’єднаний» півострів не їздить. До 
того ж і українською мовою Лазарєв 
свого часу співав.

Наступного року конкурс «Євро-
бачення» відбудеться в Україні – і це 
черговий шанс іміджевого прориву 
Києва на європейській арені. Десятки 
тисяч глядачів з усього континенту 
знову приїдуть до України, аби вчер-
гове після київського «Євробачення-
2005» та Євро-2012 відкрити для себе 
нашу державу. Тільки це вже буде аб-
солютно нова країна, яка принесе нові 
враження. Переконаний, що європей-
цям вона буде до вподоби.

P.S. 
Мешканці та гості Польщі змо-

жуть наживо побачити та послухати 
Джамалу вже назабаром. Перемож-
ниця «Євробачення-2016» виступить  
25 червня на головній площі міста 
Ряшів в рамках фестивалю «Європей-
ський стадіон культури». ■

1944–2016: 
Європа почула 
та зрозуміла Україну
Про те, що композиція «1944» не підпадає під загальноприйнятий 
формат пісенного конкурсу «Євробачення», почали говорити ще під 
час українського національного відбору в лютому. Критики в Україні 
жалілися, що пісня – занадто сумна, занадто заполітизована, занадто 
незрозуміла та поважна. одним словом – «неформат» і все. Проте саме 
в цьому і виявилася запорука тріумфу Джамали на популярному єв-
ропейському пісенному конкурсі. Україна цього року дійсно відрізня-
лася від усіх конкурсантів. Була унікальною, але водночас простою, 
вишуканою та зрозумілою, рішучою та до болю зворушливою.

▲ джамала виграла конкурс «євробачення-2016» у стокгольмі.

Андрій ШереМеТ
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▲ спільне фото дітей, батьків та вихователів «рукавички».

нехай історія дитячого 
клубу ще не така довга, але успіхами 
та досягненнями вже можна сміливо 
похвалитися. Яна Сіра, яка започат-
кувала «Рукавичку» майже два роки 
тому, зізнається, що клуб – це наче її 
власна дитинка, яку вона і виховує, 
і розвиває. «Я готую програму для 
малечі одразу на цілий рік роботи. 
Заняття, які тривають щосуботи з 
11.00 до 14.00, містять ігри, навчаль-
ні й пізнавальні вправи, активне та 
інтелектуальне проведення часу, – 
розповідає дівчина. – Звісно ж, усе це 
тісно переплітається з українськими 
звичаями та культурою: готую спе-
ціальні тематичні заняття до свят, 
наприклад Великодня чи Різдва». 
За словами Яни, до підготовки і до 
кожного заняття потрібно підходити 
дуже відповідально та зосереджено, 
адже дітки різної вікової категорії,  
з різними звичками, розпорядком 
дня. Всі ці деталі, які є вкрай важли-
вими, потрібно враховувати.

У березні минулого року до Яни 
приєдналася помічниця та її теска – 
Яна Городецька. Спільно вони внесли 
певні зміни в діяльність клубу, уріз-
номанітнили її – додали, наприклад, 
проведення уроків польською мовою. 
«Вважаю, ми дуже щасливі, адже 
наш клуб став дійсно родинним. Двоє 
моїх діток теж ходять до «Рукавич-
ки», старша донечка навіть допома-
гає інколи в роботі з молодшою гру- 
пою, – розповідає Яна. – Загалом, за 
останній рік у клубі створилася дуже 
затишна та справді сімейна атмосфе-
ра. Поки ми займаємося з дітками, 
їхні батьки чаюють на кухні, при-
носять тістечка, які випікають спеці-
ально для таких товариських посиде-
ньок. Вони спілкуються між собою, а 
це дуже важливо й допомагає адапту-
ватись у перші місяці абсолютно но-
вого життя в новій країні». Яна роз-
повідає, що не лише вона займається 

Другий навчальний рік 
Дитячого клубу «рукавичка»

з малечею, дітки теж багато чому 
вчать її. «Діти вчать нас – дорослих 
– бути щирими, розмовляти один із 
одним і звертати увагу на дрібниці та 
приємні речі, яких ми не помічаємо  
в силу постійної заклопотаності. 
Діти – прекрасні вчителі, і я щиро 
вдячна їм за ці уроки кожного вихід-
ного дня», – підсумовує Яна. Дівчина 

мріє, що в майбутньому в «Рукавич-
ці» буде кімната Монтессорі. І навіть 
те, що задоволення це не з дешевих, 
керівниць клубу не лякає, а навпаки 
лише додає впевненості, що спіль-
но та з Божою підтримкою всього 
обов’язково вдасться досягти.

Зараз до «Рукавички» батьки при-
водять дітей віком від 2 до 7 років, на 

кожному суботньому занятті в 
середньому займається близь-
ко десяти діток. Вартість від-
відин клубу – 10 злотих, усі ко-
шти спрямовуються виключно 
на придбання інвентарю для 
занять із малечею. У планах 
дівчат ввести ще й додаткові 
заняття англійською мовою, а 
у червні влаштувати великий 
родинний пікнік та спартакіа-
ду. Традиційно в липні та серп-
ні «Рукавичка» матиме літні 
канікули, після яких щиро та 
широко розкриє свої обійми 
для маленьких вдячних відві-
дувачів. ■
Фото клубу «Рукавичка»

Дитячий клуб «Рукавичка», що діє з листопада 2014 року в Українському домі у Варшаві, став не лише 
добрим місцем розвитку та дозвілля малюків, але й об’єднав їхніх батьків.

Оксана ДенИСЮК

▲ яна сіра під час занять.
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ирослав Чех – відомий 
польський політик, журналіст, публі-
цист, двічі депутат польського Сейму, 
перший етнічний українець у парла-
менті Польщі та діяч Об’єднання укра-
їнців у Польщі (ОУП). Він нещодавно 
став одним із членів стратегічної гру-
пи радників, яку очолює представник 
Президента в Кабінеті Міністрів Лє-
шек Бальцерович. 

– Україна та її проблеми – вже бага-
то років у полі діяльності Мирослава 
Чеха, а останні два роки – особливо 
активно, – говорить перший голова 
ОУП Юрій Рейт. 

За оцінкою колишнього голови 
ОУП, Мирославові Чеху доведеть-
ся займатися комплексом питань, 
пов’язаних не лише з економікою, бо 
паралельно повинен так само відбу-
ватися процес змін у багатьох інших 
сферах державного життя України. 
Це, наприклад, судова система Укра-
їни та проблема корупції. 

Ю. Рейт вважає, 
що постає теж пи-
тання обтяження 
мільйонів українців 
коштами економіч-
них перетворень. 

– Потрібно утри-
мати баланс, тому 
що жорсткі еконо-
мічні рішення й сус-
пільні кошти на них 
– це крок до неспо-
кою і спалаху люд-
ських протестів. А ситуація вже й так 
на грані; до того ж у людей нема віри, 
що реформи взагалі можуть завер-
шитись успіхом, – заявляє Юрій  
Рейт. – Тому саме такі люди, як Ми-
рослав Чех, який добре знає реалії 
України, можуть бути хорошими екс-
пертами і стимулювати в українських 
реаліях напрями чи інтенсивність 
дій команди Лєшека Бальцеровича.  
А сьогодні Україні та мільйонам 
українців потрібен успіх.

М. Чех був одним із головних іні-
ціаторів, наприклад, польської ад-

Команда, покликана змінити Україну
У команді Лєшка Бальцеровича, яка має змінити Україну, є польський політик українського походжен-
ня Мирослав Чех, для якого проблеми українців не нові.

міністративної реформи, яку дуже 
часто ставлять Україні в приклад. 
На сьогодні такі реформи в нашій 
державі вже розписані та схвалені 
Президентом, прем’єр-міністром і 
урядом. 

Усі плановані зміни в Україні 
є вимогою, завдяки якій вона на-
ближається до Європейського Со-
юзу. Їх надзвичайно багато. Команда  
Л. Бальцеровича має дбати про те, 
щоб реформування різних сфер жит-
тя української держави було сис-
темним. ■

▲ Лєшек Бальцерович, єжи мілер та мирослав чех.

▲ міжнародна дорадча рада. Фото зі сторінки www.president.gov.ua.
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В
важається, що двомовність 

позитивно позначається на розвитку 
пам’яті, вмінні розуміти, аналізувати й 
обговорювати явища мови, кмітливості, 
швидкості реакції, математичних на-
вичках і логіці. А нещодавно з’явилося 
сенсаційне повідомлення англійських 
учених про те, що люди, які з дитинства 
володіють двома й більше мовами, в ста-
рості відрізняються більш врівноваженим 
характером і ясним розумом, вони менш 
егоїстичні та сповнені оптимізму.

Якщо батьки не приділяють уваги 
мовленнєвому розвитку дитини, тобто 
не планують, якою мовою спілкуватися 
з дитиною, змішують мови, то дитина 
буде робити дуже багато помилок в обох 
мовах. Щоб уникнути цього, необхідно 
заздалегідь продумати, 
як буде проходити спіл-
кування кожною мовою. 
Найбільш сприятливим 
для формування білінг-
візму є варіант, при якому 
спілкування обома мова-
ми відбувається з наро-
дження. Причому важли-
во, чи  воно є  емоційним.

Навчання другої мови 
може відбуватися й після освоєння пер-
шої. Що значить «мова засвоєна»? Перш 
за все дитина знає назви предметів і 
понять. Якщо мов дві, то значення слів 
перерозподіляються, змінюється карти-
на світу, по-різному будується думка. 
По-друге, мова – це система, способи 
опису якої подано в граматиці й прави-
лах побудови усних і письмових текстів. 
По-третє, це той зміст, який приходить 
через спілкування іншою мовою, при-
лучення до іншої культури, іншого спо-
собу життя тощо. По-четверте, це стихія 
повсякденності з безліччю дрібних від-
силань до колишнього досвіду жестів, 
міміки та інтонацій. Кожна мова – пе-
рекодування дійсності, частково при-
дбання нової особистості та формування 
якісно іншої ідентичності. Разом із нею 
приходить усвідомлення себе як осо-
бистості, яка взаємодіє із середовищем і 

Двомовні з дитинства
Білінгвізм (двомовність) – це вільне володіння двома мовами одно-
часно з дитинства. Двомовна людина здатна навперемінно викорис-
товувати дві мови, в залежності від ситуації і від того, з ким вона 
спілкується. За даними різних дослідників, білінгвів у світі більше, 
ніж монолінгвів. Відомо, що близько 70% населення земної кулі во-
лодіють двома або більше мовами.

живе, крім свого рідного світу, ще й за 
іншими законами, в іншому просторі 
мови й цивілізації.

Існують три стратегії навчання 
іноземної мови білінгвами:
1. «Один із батьків – одна мова». Дві 

мови засвоюються одночасно, природним 
шляхом. Тому такий білінгвізм назива-
ють природним.

2. «Одна мова – одне середовище». Діти 
використовують одну мову вдома, другу – 
поза домівкою. Серед недоліків цієї стра-
тегії – мова середовища може почати домі-
нувати, як тільки діти йдуть до школи.

3. «Час і простір». Використання мови, 
наприклад, за вечерею; чергування мов 
через день та ін. Ідеально підходить для 
батьків, які не є носіями іноземної мови, 
проте хочуть говорити з дитиною і рід-
ною, і іноземною.

Для успішного розвитку другої 
мови необхідно:
1. Сформувати престижність мови. 

Тут ключова роль належить батькам. 
Якщо вони використовують мову часто, 
читають книжки цією мовою, створюють 
дитині простір для спілкування з одно-
літками – мова розвивається.

2. Дати позитивну оцінку білінгвізму, 
пояснити, чому говорити декількома мо-
вами – добре. Обов’язково хваліть дитину, 
ні в якому разі не можна її висміювати!

3. Заохочувати, навіть якщо поки від-
чутних результатів немає.

4. Не тиснути на дитину, намагатися, 
щоб заняття викликали в неї задоволення.

5. Не переривати дитину, навіть якщо 
вона зробила помилку. Дати висловити 
до кінця свою думку! Краще поправити її 
тоді, коли вона все сказала.

6. Бути послідовним. Діти можуть ви-
вчити мову і в обстановці хаосу (стихій-
ний білінгвізм), але наявність певного по-
рядку полегшить завдання всім.

7. Мова батьків – еталон, вона повинна 
бути чистою, чіткою та ясною.

8. Бути терплячим, пояснювати дитині 
те, що вона не зрозуміла.

Коли і як не потрібно вчити 
дитину другої мови:
1. У дитини є логопедичні проблеми.
2. Дитина ослаблена і часто хворіє.
3. Якщо дитина не хоче, у неї немає 

внутрішньої мотивації, якщо це тільки 
бажання родичів, якщо немає часу, немає 
особливого завзяття в батьків. У такому 
випадку обмежтеся спілкуванням – ди-
тина буде вас розуміти, а в майбутньому, 
при бажанні, вивчить цю мову, і їй буде 
легше, ніж іншим. Така форма володіння 
мовою (розуміє, але не може побудувати 
свою думку) називається пасивним бі-
лінгвізмом.

4. Якщо між введенням кожної мови 
не більше 8 місяців – сформується бі-
лінгвізм природний (якщо дитині менше  
3 років). Більш старших бажано не за-
лишати наодинці з незнайомим мовним 
середовищем. Приготуйте дітям «ряту-
вальний круг» з мінімуму необхідних 
слів! Так ви уникнете можливої агресії 
дитини або попередите її мовчання в знак 
протесту проти «занурення з головою».

Вивчення мови білінгвами має свої ві-
кові особливості. У віці до трьох років 
дитина спочатку змішує мови, а потім 
починає їх відокремлювати. У цей час 
нейронні зв’язки утворюються найбільш 
активно. За перші шість місяців життя 
мозок досягає 50% свого дорослого по-
тенціалу, а до трьох років – 80%! Дити-
на любить все помацати, понюхати, по-
гризти – її мислення конкретно-дійове.  
У півтора року виникає мислення 
наочно-образне – мозок приймає сигна-
ли ззовні, створює образи та зберігає їх 
(як комп’ютер).

У віці 4 років активно дозрівають 
фронтальні частки мозку, починається 
словотворчість, що не є змішуванням 
мов, а скоріше експериментом маленько-
го вченого. У дітей дуже багата фантазія!

Ближче до 5 років дитина прагне кон-
тактів. Активно йде нарощування лекси-
кону.

У 6 років мова активно використову-
ється в грі з однолітками. Починає фор-
муватися абстрактно-логічне мислення.

Білінгви ідентифікують себе з кожною 
мовою, якою володіють. Дві культури 
утворюють у внутрішньому світі білінгва 
певну спільність – третю культуру. При-
чому це буде не злиття, а створення ново-
го з наявних компонентів! ■

Фото: pixabay.com

Олена АЛеКСЄЄвА
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арто нагадати, що нині 
громадяни Республіки Білорусь, Гру-
зії, Молдови, Російської Федерації, 
України та Вірменії можуть працю-
вати в Польщі без дозволу на роботу 
протягом строку, що не перевищує  
6 місяців упродовж наступних 12 мі- 
сяців, на основі заяви про намір дору-
чити роботу іноземцю (запрошення 
від працедавця). Це так звана «спро-
щена процедура», яка є найбільш по-
пулярним засобом для відкриття візи 
та приїзду до Польщі. На жаль, така 
схема все більше використовуєть-
ся посередниками, при цьому мова 
про роботу переважно взагалі не 
йде. Частішають випадки, коли таке 
запрошення на роботу реєструють 
безробітні та малозабезпечені грома-
дяни Польщі задля швидкого заробіт-
ку. Відповідно, заявлена мета отри-

Зміни в працевлаштуванні 
іноземців у Польщі
Упродовж останніх років значно зросла кількість українців, котрі 
виїжджають до Польщі й шукають тут роботу або просто розмірко-
вують про таку можливість. Польські експерти та підприємці про-
гнозують у 2016–2017 роках істотне збільшення зайнятості інозем-
ців, а це, у свою чергу, викликає зловживання процедурою праце-
влаштування працівників-іноземців.  

мання візи не відповідає дійсності, 
потенційні робітники все частіше 
потрапляють у неприємні ситуації, 
пов’язані з відсутністю роботи, засо-
бів для існування або з неможливіс-
тю легалізуватися на більш тривалий 
строк на території Польщі.

Отже, щоб запобігти зловживанням 
«спрощеною процедурою», найближ-
чим часом до низки нормативних 
актів, що регулюють працевлашту-
вання іноземців на території Польщі, 
планується внесення змін відносно 
деяких процедур працевлаштування, 
а також  вимог щодо оплати праці. 
Крім того, ці зміни обумовлені  вико-
нанням  Директиви Європарламенту  
2014/54, яка стосується умов в’їзду та 
перебування громадян третіх країн у 
якості сезонних працівників на тери-
торії ЄС.

Відповідно до запланованих змін, 
у 2017 році «спрощена процедура» 
має бути ліквідована, а замість неї 

з’являться дві нові форми дозволів 
на роботу: дозвіл на сезонну робо-
ту й дозвіл на короткотермінову 
роботу.

Дозвіл на сезонну роботу видава-
тиметься тільки для роботи в секто-
рах сільського господарства, рослино-
водства й туризму строком  не більше 
8 місяців. Планується можливість 
надання такого дозволу для громадян 
країн СНД.

Робота, що не підпадає під кате-
горію сезонної, може виконуватися 
на підставі дозволу на короткотер-
мінову роботу, який видаватиметься 
на строк не більше 6 місяців. Правом 
працювати на підставі такого дозволу 
зможуть, як і раніше, користуватися 
громадяни лише 6 країн: Республіки 
Білорусь, Грузії, Молдови, Російської 
Федерації, України та Вірменії. Прин-
циповою зміною буде те, що клопотати 
про такий дозвіл зможуть працедавці,  
які провадять господарську діяльність 
не менше 12 місяців.

Крім того, Міністерство сім’ї, праці 
і соціальної політики пропонує перед-
бачити підстави для відмови в наданні 
запрошень на роботу, а також встано-
вити розмір мінімальної заробітної 
платні для іноземних працівників. 
Працедавці будуть обтяжені додатко-
вими обов’язками щодо працівників-
іноземців, а саме обов’язком надання 
до контролюючого органу (плануєть-
ся, що ним буде інспекція праці) до-
говору, підписаного з працівником, 
підтвердження наявності медичного 
страхування працівника на території 
Польщі. Цікавим є той факт, що на 
працедавця покладається обов’язок 
забезпечити працівника житлом, яке 
буде відповідати встановленим стан-
дартам. Цілком можливо, що проце-
дура видачі дозволів на роботу буде 
платною. 

На сьогодні існує нагальна потреба 
охорони й захисту прав працівників-
іноземців, а також запобігання зло-
вживанням, які мають місце на ринку 
праці в Польщі. Тому дії польського 
уряду спрямовані на врегулювання 
проблем на ринку праці в державі. ■

▲ Фото зі сторінки pixabay.com.
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Б’є – значить любить…
У попередній статті ми розглянули 

різноманітні види насильства – фізичне, 
сексуальне, психологічне, економічне, 
зазначивши, що будь-яке з них найчас-
тіше вчиняють знайомі чи близькі люди. 
Сьогодні мова йтиме про домашнє на-
сильство. В широкому сенсі домашнє 
насильство – це повторюване насиль-
ство одного члена сім’ї щодо іншого. 
Ми зосередимося саме на фізичному  
насильстві над жінкою з боку її партне-
ра – чоловіка або співмешканця.

З огляду на різноманітні причини, 
більшість жінок роками живуть у ситуа-
ції домашнього насильства, часто не по-
мічають, що воно повторюється знову і 
знову, та  сподіваються, що «це було вос-
таннє». Діти, матеріальна залежність, 
відсутність власного житла утримують 
жінок у родині та змушують терпіти 
приниження. Крім цього, існують різно-
манітні стереотипи про те, що «жертва 
сама винна». Часто жінка боїться бути 
засудженою, відчути сором, якщо вона 
звернеться по допомогу. Тому важливо 
розуміти, що завжди винен лише на-
сильник і ніщо не може виправдати його 
фізичну агресію. Адже цей же чоловік не 
б’є свого начальника, коли той його дра-
тує, а отже може вибрати інший спосіб 
реагування. Часто спрацьовує уявлен-
ня про те, що «дітям потрібен батько». 
Ні, такий батько не потрібен. Подібний 
спосіб вирішення проблем не варто пе-
редавати своїм дітям. Навпаки – мама, 
яка не стала терпіти приниження, буде 
прикладом сили і достоїнства. 

Цикл фізичного насилля 
в родині має такий вигляд:
► зростання напруги, незадоволення 

та претензій один до одного,
► насильницький епізод: спалах вер-

бальної та фізичної агресії,
► примирення: насильник перепро-

шує, виправдовується, звинувачує в тому, 
що сталося, жертву (вона спровокувала), 
применшує значення інциденту.

► «медовий місяць»: інцидент забу-
то, насильника вибачено, стосунки піс-
ля емоційної розрядки покращуються. 
До кінця фази якість стосунків поверта-
ється до початкової.

Такий сценарій завжди повторюється, 
й ніколи домашнє насильство не припи-
няється на одному епізоді. З часом цикл 
стає коротшим, а збитки від насилля 
зростають. Якщо після інциденту в сто-
сунках нічого не змінилося, то такий 
спосіб знімати напругу вважається нор-
мальним. Цикл входить у звичку, стає 
легальним, використовувати його «мож-
на» частіше, а бити сильніше – напруга 
зростатиме швидше, «медовий місяць» 
буде солодшим. Звучить дивно, але так 
відбувається адаптація психіки.

Які можливі виходи 
з такої ситуації?
Зрозуміло, що одразу припинити сто-

сунки легко на третьому побаченні, а коли 
люди довго живуть разом, у них спільне 
майно та діти – піти набагато складніше. 
Але є два «здорових» варіанти.

Згідно з першим варіантом, насиль-
ник розуміє, що його дії неприпустимі 
та неадекватні, він сам готовий зверну-
тися по допомогу. Чоловік усвідомлює, 
що в нього проблеми з агресією, а його 
спосіб вирішувати конфлікти небезпеч-
ний. Тоді він іде до психотерапевта та 
вирішує свою проблему, а жінка готова 
дати йому шанс і намагається зберегти 
стосунки.

Згідно з другим варіантом, чоловік 
впевнений, що він правий і жінку треба 
«виховувати», а він вирішує проблеми 
«як справжній чоловік». У такому ви-
падку ідеальним виходом є розірвати 
стосунки. Жінка може піти, поставивши 
умову: він звертається по допомогу – і 
тоді вона повернеться. Не варто лякати 
або, залишаючись,  просити чи змушу-
вати. Краще чітко сформулювати умови 
та справді піти. У чоловіка буде час по-
думати й прийняти рішення, коли він 
побачить, що жінка не жартує.

Піти важко не лише з матеріальних 
причин. Ситуація насильства придушує 
волю – жінка просто не має сили взяти 
в руки владу над своїм життям та діяти 
рішуче.  Саме тому популярним є третій 
варіант – жити так, очікувати змін або ж 
не сподіватися на них.

Якщо в подібній ситуації опинилася 
близька вам жінка, то все, що ви можете, 
вислухати її та підтримати, дати при-
тулок, знайти інформацію про кризові 
центри та телефони довіри. Висловлю-
вати свою думку й давати поради можна 
лише тоді, коли вас просять. У жодному 
разі не треба тиснути, звинувачувати 
або намагатися довести щось: не варто 
знову створювати ситуацію, у якій жін-
ка повинна протистояти чи виправдо-
вуватися. Ваша віра у її власні сили, у 
здатність самостійно вирішити пробле-
му якраз може додати їй впевненості.

Щодо поведінки жертви в момент 
вчинення насильства, немає універсаль-
ного рецепту, як зменшити агресію. Точ-
но не варто піддаватися на провокації та 
відповідати на звинувачення – кожне 
ваше слово буде використано проти вас. 
Краще піти з дому, провести ніч у зна-
йомих чи у кризовому центрі. Якщо такі 
ситуації – не рідкість, варто мати «три-
вожну валізку»: речі, гроші, документи. 
Знати, куди можна піти, мати на телефо-
ні «гарячу кнопку» з номером друга чи 
поліції. Пам’ятайте, що в стані афекту 
або нетверезому стані людина може не 
тільки побити, але вбити. Часто питан-
ня стоїть саме так: врятувати життя.

Специфіка домашнього насильства 
щодо мігранток пов’язана з трудноща-
ми отримання допомоги через мовний 
бар’єр, залежності перебування в країні 
від стосунків із чоловіком, необізнанос-
ті щодо своїх прав і незнання системи 
допомоги жертвам насильства. До того 
ж близькі, яким можна довіритися, час-
то далеко. Людина, яка чинить домаш-
нє насильство, може штучно обмежити 
спілкування жертви з іншими людьми, 
а в ситуації мігранток такий стан ре-
чей – даність. Варто шукати підтримки  
в діаспорі й у близьких за допомогою 
телефона та Інтернету. Важливо знати: 
у Польщі є телефони довіри різними мо-
вами та організації допомоги жінкам, 
зокрема мігранткам. Про це детально  
у наступній статті. ■

домашнє насильство над жінками: 
як протидіяти?
Марина КАчАнОвИч,
психолог, гештальт-терапевт (м. Мінськ, Білорусь) у співпраці з неформальною
 групою «Stop przemocy wobec migrantek»  («Стоп насильству по відношенню 
до мігранток»), м. Варшава
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ід час подорожі з Варшави 
до Києва я не міг збагнути, чому мій су-
сід, польський бізнесмен, летів о 6-й ран-
ку до української столиці, оскільки дуже 
поспішав на ділову зустріч у... Парижі! 
Виявляється, у Варшаві того дня зручних 
рейсів не було, а через Київ до Парижа і 
ціна, і тривалість перельоту виявилися 
для нього ідеальним варіантом.

Місто, у якому колись так мріялося 
залишитися після навчання, зустріло 
півтора десятка польських регіональ-
них журналістів сонцем і квітучими 
деревами, а наш екскурсовод англій-
ською мовою розповідала про історію, 
пам’ятники, собори та столичне життя 
Києва.

Особисто мені одноденна екскурсія 
навіяла спогади про чотири роки, про-

ведені тут, дала змогу порівняти кінець 
70-х з сьогоднішнім днем, побувати на-
решті в різних куточках Києва: музеї 
війни на схилах Дніпра, Володимир-
ському соборі, на площі Хмельницько-
го, Майдані, Андріївському узвозі, Зо-
лотих воротах тощо.

Журналісти побачили справді бай-
кове місто з його еклектичною архі-
тектурою останніх десятиліть і ста-
ровинними золотистими куполами. 
Їхню увагу привернули сувеніри, се-
ред яких, наприклад, туалетний папір 
не тільки з рисами Путіна, а й Трампа. 
Дехто купив схожі на справжні, укра-
їнські права водія Ангели Меркель чи 
Олександра Лукашенка. 

Польських колег дуже зацікавила 
«кава на колесах» – спеціально облад-
нані автомобілі-кав’ярні поблизу Чер-
воного корпусу університету, вразили 
віруючі, які заходили до церкви в хус-

точках. А я – мабуть, уперше в житті 
в Україні – ніяк не міг купити свіжих 
газет, бо стихійних кіосків (як колись) 
уже не було, а театральних тепер біль-
ше, ніж з пресою.

Власне, нічого неприємного з нами 
не сталося. Навпаки – колеги хотіли 
більше часу приділити якимось турис-
тичним об’єктам, побачити, наприклад, 
Олімпійський стадіон, але часу було 
обмаль.

Організатори з МАУ мали рацію: 
треба просто приїхати іншим разом на-
довше і тоді можна побачити більше.

Пообідали журналісти в ресторані 
так званої «високої кухні» на Андріїв-
ському узвозі «Канапа». Виявляється, 
восени цей ресторан-салон, до якого, 
зокрема, має стосунок рок-музикант 
Олег Скрипка, відкриється також у 
Варшаві. 

Київ, як кілька років тому Берлін чи 
Варшава, ремонтується й будується. 

Менеджер із продажу МАУ в Поль-
щі Кшиштоф Колодзєй, який нас су-
проводжував, розповів про популярні 
серед поляків транзитні рейси і про-
анонсував червневі прем’єри. З 25 
червня МАУ відкриває авіасполучення 
між Ґданськом та Івано-Франківськом. 
Перельоти здійснюватимуться двічі на 
тиждень, зокрема і взимку – з розра-
хунком на так званих лижних туристів. 
Але основним контингентом нової лінії 
будуть, як розраховують у компанії, 
українські трудові мігранти.

Керівник Ґданського летовища То-
маш Клосковський каже, що подібні 
авіасполучення колись відкривалися 
з Польщі до Британії та Скандинавії, 
бо туди на заробітки виїжджали і ви-
їжджають поляки. А тепер, мовляв, на 
роботу їздять уже й до Польщі.

Одна з місцевих приморських га-
зет уже підрахувала, що квиток на 
автобус із Ґданська до Львова коштує  
150 зл., а літаком до Франківська 
можна буде долетіти приблизно за 
200 зл. (думаю, квитки будуть дорож-
чі), проте автобусом можна їхати й  
12 годин, а літаком – менше ніж пів-
тори години.

А з 26 червня українська авіаком-
панія задіє також безпосереднє авіа- 
сполучення між Варшавою та Він-
ницею. Двічі на тиждень перевезен-
ня здійснюватимуть Boeing 737 або 
Embraer 190.

Нагадаю, що польський LOT сьо-
годні літає з Варшави до Києва, Одеси, 
Львова  та Харкова. Wizzair здійснює 
сполучення Катовиці – Київ. МАУ про-
понує перельоти з Києва до Варшави, з 
червня – з Вінниці до польської столиці 
та з Франківська до Ґданська. ■

До Парижа 
найшвидше – через Київ!

▲ андріївський узвіз. Фото: Анджей Дульскі. 

▲ Летовище Бориспіль. Фото: Анджей Дульскі. 

П Андрій ХОМенКО
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Польсько-радянські футбольні битви

Перша клубна офіційна зустріч – у 1967 
році. В рамках головного турніру Європи 
Кубка чемпіонів зустрілися найсильні-
ші команди СРСР і Польщі – «Динамо» 
(Київ) і «Ґурнік» (Забже). Кияни були 
фаворитами і не лише впевнено виграли 
сильний чемпіонат Союзу, але й перегра-
ли шотландський «Селтік» – найкращу 
команду Європи попереднього сезону. 

Однак у Києві несподівано виграли 
гості 2:1. Йожеф Сабо міг зрівняти ра-
хунок, але не реалізував пенальті. «Про-
граємо 1:2, до фінального свистка 5 хви-
лин», – пригадує ту гру ветеран. – «Не 
дуже хтось і хотів бити. Пішов я, вдарив 
як завжди – вправо від воротаря». Голкі-
пер Хуберт Костка удар парирував. Як зі-
знався згодом у спогадах – невипадково. 
В той час футболісти, готуючись до по-
єдинків, не переглядали відео, а лише чи-
тали про суперників у газетах. Х. Костка 
про всяк випадок вирішив перед грою з’я-
сувати – хто і як виконує пенальті в «Ди-
намо». Польські студенти, які навчалися 
в Києві, залюбки йому розповіли– Сабо 
б’є завжди в правий від воротаря кут.

Матч-відповідь «гірники» вирішили 
проводити не в рідному Забже, а на «Сі-
лезькому стадіоні» в Хожуві – головному 
стадіоні Польщі того часу. Переповнена 
арена ледь не стала місцем трагедії. Ор-
ганізатори матчу не зуміли впоратися з 
сотнею тисяч уболівальників. Після голу 
«Динамо» в напрямку лави команди по-
летіли петарди та ще якісь снаряди. «Ви-
бух був несподіваним. Комусь із футбо-
лістів збило шапку, Маслову (наставнику 
«Динамо». – Авт.) брудним снігом забриз-
кало спину», – згадував згодом у своїй 
книзі журналіст Ігор Засєда. «Поліцей-
ські не реагували на фугас, лише трохи 
відступили. Вибухи лунали щохвилини, 
порожні пляшки градом летіли з трибун. 
Арбітри, вражені тим, що відбувається, 
не ризикували фіксувати порушення по-
ляками правил».

Ще гірше було після фінального свист-
ка. Рахунок 1:1 вивів у наступний раунд 
«Ґурнік», і знавіснілі від радості вбо-
лівальники сотнями вибігали на поле.  
І. Засєда переконує – доходило до руко-
прикладства щодо українських футболіс-
тів, ситуація була загрозливою. 

Йожеф Сабо добре пам’ятає той матч. 
«Справді людей на газоні було чимало, 

втім ніхто мене не бив. Ну, радіють люди, 
перемогли. Тоді більше про результат ду-
малося, ніж про святкуючих поруч поля-
ків», – розповідає він. – «То вже зараз ро-
зумієш, що там і неадекватів повно було, 
і п’яних, і хтозна-яких. Добре, що все обі-
йшлося без жертв».

Відігралися на «Ґурніку» кияни вже 
через 5 років: у рамках Кубка чемпіонів 
«динамівці» виграли 2:0. На «Сілезькому 
стадіоні» цього разу було більш-менш 
спокійно. 20-річний Олег Блохін забив 
перший у своїй легендарній кар’єрі євро-
кубковий гол. Польщі тепер треба було 
забивати аж чотири рази – зуміли лише 
двічі, далі пішло «Динамо».

Ще одна офіційна зустріч відбулася 
вже у 80-х. Поєдинки між «Легією» та 
«Дніпром» завдяки єдиному голу завер-
шилися на користь варшавської команди.

Набагато більше матчів налічує істо-
рія протистоянь збірних Польщі та СРСР 
із численними українцями в складі.  
10 разів перемогу святкував Союз, тричі 
матчі завершувалися внічию і лише тричі 
тріумфували поляки. Здавалося б, пере-
вага «серпа та молота» вражаюча. Та в 
поєдинках, що були насправді вирішаль-
ними, гору взяв «білий орел».

«Матчі проти збірної Польщі для нас 
завжди видавалися важкими», – зізна-
ється 5-разовий чемпіон СРСР Анатолій 
Дем’яненко. – «Адже для них це був не 
просто футбол, це була передусім по-
літика». У 1956 році жорстоко розігнані 
протести в Познані, а втихомирювати 
Угорщину довелося взагалі за допомогою 
радянських танків. Через рік після цих 
подій збірні Польщі й Союзу зустрілися в 
кваліфікації до чемпіонату світу. Комен-

татор та автор книг про історію польсько-
го спорту Стефан Щеплек писав: «Граємо 
з окупантом, але маємо свій гонор, свій 
гімн і свої барви. Перші акції протесту 
після війни творилися власне на стадіо-
нах». Вражаюче виконання гімну Польщі 
сотнею тисяч голосів зробило свою спра-
ву – гості з Союзу сенсаційно програли.

Загалом на шляху до всіх своїх найбіль-
ших перемог польська «Kadra Narodowa» 
незмінно втирала носа СРСР. Напри-
клад, у півфіналі Мюнхенської олімпіади  
1972-го. Вольова перемога Польщі, яка  
в підсумку здобула золоті медалі. В Со-
юзу – лише «бронза».

Ще через десять років сусіди зустріли-
ся на чемпіонаті світу в Іспанії 
за путівку до півфіналу. Збірну 
СРСР влаштовувала лише пе-
ремога, полякам вистачало й 
нічиєї. У цей період Польща пе-
реживала складні часи. Виступи 
«Солідарності», країна на межі 
військового стану. Влада потре-
бувала перемог збірної – краще, 
хай люди біля телевізора див-
ляться футбол, аніж виходять 
на вуличні протести. Та одного 
уряд не врахував. На трибуни іс-
панських стадіонів польські вбо-
лівальники йшли з символікою 
«Солідарності», а на гру з СРСР 

підготували особливий сюрприз – 15-
метровий банер. Його, до слова, в Польщі 
так і не показали. В пряму трансляцію на 
ходу вклеювали кадри з польськими три-
бунами із попередніх матчів. Але повніс-
тю уникнути політичних гасел не вдалося 
– маленькі прапорці з написом «Солідар-
ність», яких поляки мали кілька тисяч, усе 
одно потрапили в кадри трансляції.

«Ми билися мов риба об лід», – не 
може забути той поєдинок Анатолій 
Дем’яненко. – «Вони перекрили нам усі 
шляхи. Раз чи два за всю гру по поль-
ських воротах вдарили». Матч завершив-
ся нульовою нічиєю, яка дозволила поля-
кам піти далі й у підсумку стати третьою 
збірною планети. 

Останні чотири матчі в історії польсько-
радянського протистояння мали товарись-
кий статус. Згодом Союз розпався й укра-
їнці, після довгої паузи, відновили власні 
футбольні битви з сусідами.

Далі буде.

Друга частина протистояння українських та польських футболістів має свої особливості. Після ІІ Сві-
тової війни Україна опинилася в складі Радянського Союзу. Разом із тим у збірній СРСР, яка 16 разів 
зустрічалася з поляками, майже постійно грали українці. Крім того, із західними сусідами жереб зводив 
клуби з Києва та Дніпропетровська.

▲ матч Польща – срср 1957-го (кваліфікаційний турнір 
чемпіонату світу 1958). Із сайту: nowahistoria.interia.pl.
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КУЛьТУрА

К о н Ц е р Т и
► Концерт Владислави Вдовиченко в 
рамках XX днів української культури у 
Щеціні 1–5 червня 
Вул. Korsarzy 34, Zamek Książąt Pomor-
skich w Szczecinie.
3 червня,  18:00.
Владиславу Вдовиченко в Україні сприй-
мають як двійника Анни Герман. Її го-
лос відомий з фільму «Анна Герман», у 
якому, крім оригінальних записів Анни 
Герман з оркестром, можна також почути 
голос Владислави Вдовиченко.
Концерт безкоштовний.
Програма XX днів української культу- 
ри дуже насичена різноманітними майс-
тер-класами та концертами, завітає ба-
гато митців і гуртів як з України, так і з 
Польщі. 

► «Orange Warsaw Festival 2016»
Потужний міжнародний «Оранж Фес-
тиваль» цього року, як і минулого, від-
будеться у Варшаві на Torze Wyścigów 
Konnych (Warszawa-Służewiec). Фестиваль 
триватиме 3–4 червня й гоститиме таких 
зірок, як «Blossoms», «Editors», Lana Del 
Rey, «Sorry Boys», «Skunk Anansie» та ба-
гато інших. Орієнтовна ціна квитка на 2 
дні – 379 зл., на 1 день – 219 зл. Клієнти 
мобільного оператора Orange при купівлі 
квитків зможуть скористатися знижками.

► Дні української культури в Ґіжицьку
18–19 червня 
Місця проведення: Міський пляж, світли-
ця Греко-католицької церкви у Ґіжицьку.

► Концерт українського гурту «5’Nizza»
Варшава, вул. Fort Wola 22, клуб «Progre-«Progre-
sja Music Zone».
23 червня, 19:00. Квитки від 115 зл.
«5’Nizza» – легендарний український 
дует, відомий такими хітами, як «Сол-
дат» чи «Ямайка». Після припинення 
своєї діяльності на декілька років гурт, 

на радість мільйонам фанатів, вирішив 
реанімуватися. Перший раз за 9 років 
«5’Nizza» відвідає Варшаву! 

► Концерт українського жіночого 
«фрік-кабаре» «Dakh Daughters» 
24 червня, 20:30. Варшава, Nowy Teatr, 
вул. Madalińskiego 10/16.
 Квитки: 30 зл. 
Резервація та продаж квитків у касі теа-
тру за номером: 22 379 33 33 та за  адре-
сою: bow@nowyteatr.org. Не прогавте ви-
ступ сімох неймовірних жінок з України, 
які подарують вам не просто концерт, а 
театральне дійство, нестандартні пер-
форменси та море потужної енергії.

► «Gogol Bordello» на трьох концертах 
у Польщі
Американський інтернаціональний панк-
рок-гурт, заснований 1999 року в Нью-
Йорку українським емігрантом Євгеном 
Гудзем, виступить у червні аж у трьох 
містах Польщі: 
25 червня – Вроцлав (в рамках «WrocLove 
Fest 2016»), Hala Stulecia, вул. Wystawo- 
wa 1, 22:30;
26 червня – Варшава, клуб «Progresja 
Music Zone», вул. Fort Wola 22, 19:00;
27 червня – Краків, клуб «Studio», 
вул. Budryka 4A, 19:00.
Квитки від 100 зл.

в и с Т а в К а
► Проект «Голод» професора Пйотра 
Яргуша
Виставка реалізується в Україні, Польщі  
і Франції та презентує різне бачення тако-
го поняття, як голод, у всіх трьох країнах. 
Спочатку картини побували на Закарпатті 
та в Східних Карпатах в Україні, з 5 червня 
до 21 серпня виставка експонуватиметься 
в Кракові (роботи будуть приклеєні на  
рекламних стовпах Фільмотехніки) і зго-
дом помандрує разом до Франції.

Ф у Т Б о Л
► 21 червня – матч Україна – Польща
Спільний перегляд матчу в Державному 
етнографічному музеї у Варшаві. Запла-
новано також концерт та майстер-класи. 
Під час матчу можна буде придбати їжу 
та пиво. 
Музей підготував виставку, присвячену 
Чемпіонату Європи з футболу «Futbolove 
historie». Виставка відкрита з 10 червня 
по 30 жовтня 2016 року.
При купівлі квитка на виставку є можли-
вість резервації місця на перегляд матчу. 
Ціни квитків: нормальний – 20 зл., гру-
повий – 15 зл. (10 і більше осіб), пільго- 
вий – 10 зл. 
Партнером події є Фонд «Наш вибір». 

З А П р О ш У є м О !



та невеликою тарілкою вирізати кола. 
Покласти на них начинку, заліпити 
та обсмажити на смальці/олії або за-
пекти в пічі/духовці до рум’яності. Ти-
пові начинки: гречка+сир+цибуля (на 
склянку гречки 200 г жирного сиру и 
підсмажена до прозорості 1 цибулина), 
ячмінна каша+м’ясо+цибуля, товчена 
картопля+сир/бринза+цибуля, товчена 
картопля+дрібно порізана квашена ка-
пуста, підсмажена з цибулею.

мачанка
Тут усе просто – 750 мл молока та 

250 мл води доводять майже до кипін-
ня, вбивають 4 яйця і швидко їх роз-
мішують міксером або вінчиком, готу-
ють на малому вогні, при розмішуванні 
додають муки до консистенції густої 
сметани (+/–3 ст. л.), сіль, перець, під-
смажені 1–2 цибулини (краще на смаль-
ці від копченостей або холодцю) та  
200 г тертої бринзи.

Баранина з травами 
й часником
Баранячу ніжку (1,5–2 кг) натерти 

сіллю. По 3 гілочки розмарину та оре-
гано вимити й посікти, 4 зубки часни-
ку видавити через прес, додати сік по-
ловини лимону, 1 ч. л. меленого перцю 
та 2 ст. л. оливкової олії та намастити 
цим маринадом м’ясо, загорнути в хар-
чову плівку та покласти в холодильник 
на ніч. Потім зняти плівку, загорнути 
м’ясо у фольгу та покласти в духовку, 
розігріту до 220°С на 10 хв., потім змен-
шити температуру до 190°С і запікати 
ще годину.

с м а ч н о г о !
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Юрій ГерАСИМчУК

овелося мені якось пра-
цювати й відпочивати в одному турис-
тичному центрі над річкою Соліною, 
недалеко від водосховища в Саноксько-
му повіті Підкарпатського воєводства. 
Господарі зустрічі запросили готувати 
вечерю для українських гостей най-
кращого кухаря в околиці, шефа 
двох найдорожчих ресторанів. 
Як з’ясувалося, це була малень-
ка тендітна жіночка, але ті тра-
диційні регіональні Бещадські 
страви, які вона приготувала, 
часом мені ще сняться ночами. 
Смакота неймовірна!!! Передусім 
запам’яталися ситний і водночас 
легкий капусняк (квасьніца, або 
квасувка), великі (як надмуха-
ний чебурек) смажені вареники 
з різними начинками (книші), ніжна 
бринзова мачанка до них і просто рай-
ська баранина на кісточці з травами. 
Таку ніжну баранину після цього я їв 
тільки один раз, в Іспанії, і то вже зо-
всім інша історія. Тож спробую для вас 
відтворити рецепти цього кулінарного 
дива Бещадів.

Квасувка
1,5 кг копчених реберець готувати 

довго і повільно як на бульон, через го-
дину додати порізані 2 моркви, 1 корінь 
петрушки, а як вони стануть м’яки- 
ми – 1 кг квашеної капусти разом із рос-
солом. Через півгодини вкинути півго-
ловки посіченого часнику, 1 ч. л. кмину, 
5 горошин духм’яного перцю, 2–3 лав-
рові листки, сіль і перець. Можна до-
дати підсмажених шкварок із цибулею. 
Подають із відварною картоплею.

Книші
Замісити тісто на «прозяки» (ще 

одна місцева страва з кількасотріч-
ною історією) з 500 г муки, склянки 
кефіру, 1 яйця, 1 ч. л. соди, 0,5 ч. л. 
солі та щипти цукру. Розкатати його 

Кухня Бещадів

▲ Книші. Фото зі сторінки targsmaku.pl.



Наші справи


