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Події 

Український дім
у Варшаві 

вересень 2016

ПодіЇ
► Інформаційна зустріч: шкільна осві-
та в Польщі. 3 вересня o 15:00.
► Зустріч із Консулом України. Інфор-
маційна зустріч із представниками Кон-
сульського відділу при Посольстві Украї-
ни в Польщі. 18 вересня o 13:00.
► Відкриття виставки українського 
скульптора Артема Дмитренка. Ви-
ставка відкрита до 9 жовтня в годинах 
10:00–20:00. 18 вересня o 18:00.
► Інформаційна зустріч: пенсійне за-
безпечення українців, які проживають 
за межами України. 25 вересня o 13:00.
Зустріч відбувається в рамках проекту 
«Nasz Wybir – Zasoby informacyjne dla 
Ukraińskich migrantów w Polsce IV», що 
фінансується Фондом притулку, міграції 
та інтеграції і з бюджету держави.
► Майстер-класи з рукоділля для іно-
земців – decoupage на тканині. Майстер-
класи відбуваються в рамках проекту 
«CPC 2.0», що фінансується Фондом при-
тулку, міграції та інтеграції і з бюджету 

держави. Співорганізатор: Клуб україн-
ських жінок. 25 вересня o 16:30.
Реєстрація обов’язкова за номером: 
605 632 672 або електронною поштою: 
malgorzata.rozycka@ocalenie.org.pl. 
► Концерт українського лірника Ми-
хайла Хая. 25 вересня o 17:00.

ЦиКЛічні ПодіЇ
● Консультаційний пункт для мігран-
тів. Години праці: щоденно 10:00–20:00.
Консультаційний пункт діє в рамках про-
екту «CPC 2.0», що фінансується Фондом 
притулку, міграції та інтеграції і з бю-
джету держави.
● Клуб українських жінок. В Україн-
ському домі збирається Клуб українських 
жінок (KUK). У рамках клубу відбувають-
ся майстер-класи, інформаційні зустрічі, 
тренінги тощо. Запрошуємо стежити за 
найближчими подіями клубу на Фейсбу-
ці www.facebook.com/KlubUkrainok.
Додаткова інформація – у координаторки 
клубу Тетяни Роднєнкової: тел.: 517 34 64 26, 
klubukrainok@gmail.com.
● Дитячий клуб «Рукавичка». У про-
грамі українською мовою: інтеграційні 
ігри, ознайомлення з казками, піснями, 
віршами, творча діяльність, пізнавальні 
заняття, майстер-класи та експерименти.

Група 2–6 років: субота, 11:00–14:00. 
Вартість 1 години занять (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. У суботи o 
16:00 – відкрито початкову групу.
Запис за адресою: biuro@ukrainskidom.pl 
або тел.: +48 22 258 40 18.
● Курси англійської мови. Індивідуаль-
ні та групові заняття. Запис: Алміра Аме-
това 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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Тема номера

Продовження на 4-й сторінці.

Ігор ІСАЄВ: Я довго думав, від чого 
почати нашу розмову. І згадав цитату 
Івана Франка з листа польської еліти до 
братів-українців, написаного на почат-
ку липня й підписаного тобою. Отже, 
Франко у 1894 році сказав: «У цілій 
Слов’янщині нема двох народів, які б з 
точки зору політичного і духовного жит-
тя так тісно зрослися між собою, були 
пов’язані такими численними узами, а 
всупереч тому так безперервно уникали 
один одного, як поляки і українці». Ти 
погоджуєшся з цим у 2016 році?

*Іза ХРУСЛІНСЬКА: Погоджуюся 
з першою частиною. Поляки та україн-
ці в Центрально-Східній Європі – це два 
найближчі між собою народи. Ми схожі і 
в позитивах, і в негативах: маємо схиль-
ність до певної анархії, поляки та українці 
зазвичай критичні до всього, що відбу-
вається в їхній власній країні, але і ми, і 
ви – дуже спонтанні, коли хочемо, ми про-
фесійні й ефективні, з тривалими традиці-
ями боротьби за свободу, з романтичним 
підходом до кожної такого роду боротьби. 

Яцек Куронь (відомий польський по-
літик, діяч антикомуністичної опозиції, 
один із головних ініціаторів польсько-
українського в новітні часи. – Ред.) колись 
сказав, що його захоплює рішучість укра-
їнців у боротьбі за свободу. Століттями 
українці йшли на муки в боротьбі за не-
залежність. Донині бачимо докази цього!

Постать Яцека Куроня ти згадуєш 
дуже часто. 

Він як ніхто розумів українців, відчу-
вав їхню ситуацію. Куронь неодноразово 
повторював: я сидів у Польщі 9 років,  
але це ніщо в порівнянні з долею укра-
їнських дисидентів. Вони отримували 
найвищі вироки, роки таборів, дехто си-
дів по кільканадцать років. Для прикла-
ду, Микола Горбаль потрапив перший 
раз до табору лише за те, що написав –  
навіть не встиг надрукувати! – поему 
українською мовою. У Польщі такого не 
було. Наші опозиціонери, той же Яцек 
Куронь чи Адам Міхнік (відомий публі-
цист, головний редактор видання «Gazeta 

Wyborcza». – Ред.) підкреслювали, що 
в Україні треба було платити значно 
більшу ціну за таку саму боротьбу, як у 
Польщі. Частина українських дисидентів 
не повернулася з таборів, загинули Стус, 
Тихий, Марченко, Литвин та інші…

Коли ти познайомилася з Яцеком 
Куронем?

Я мала нагоду близько співпрацюва-
ти з ним тільки останні три з половиною 
роки його життя (він помер у червні 2004 
року. – Ред.). Це був дуже важливий пе-
ріод мого життя, у контексті співпраці з 
Україною. Для мене важливе те, як Ку-
ронь думав. Те, як він думав про Україну 
і українців, бачив нашу спільну історію, 
бачив Польщу як країну, відкриту на ін-
ших, демократичну, толерантну – усе це 
для мене є головним орієнтиром, яким 
намагаюся керуватися в житті.

Я переконана, що наша трагічна істо-
рія, поляків та українців, не роз’єднує нас, 
навпаки – минуле дає нам сьогодні мож-
ливість будувати відносини цілком іншої 
якості. І те, що ми, польські та українські 
середовища, робили з кінця 1980-х років, 
є підтвердженням такої тези. 

Мій підхід до України і до українців 
Польщі – це відкриття цієї країни і наро-
ду, співпраця, дружба, потреба вивчити 
мову, пізнати культуру. Те, про що сказав 
Іван Франко: ми дуже близькі. Я ніколи 
не бачила в українцях проблему. Мені 
близький етос Єжи Ґедройця (відомий 
діяч польської еміграції. – Ред.), який го-
ворив, що ми маємо бути разом. Я шукаю 
людей, і в Польщі, і в Україні, яким також 
близьке це переконання. І зустрічаю їх 
постійно. 

Франко говорить також, що поляки 
й українці весь час «уникають» один од-
ного. A на політичному рівні маємо ре-
золюцію Сейму про геноцид на Волині.

Але це лише політич-
ний рівень! Не забувай-
мо однак, що в Польщі 
є багато середовищ, які 
думають інакше, які пра-
цювали на зближення 
наших народів і далі це 
робитимуть. Є й ті, хто 
засудив цю резолюцію!

Найбільшою небезпе-
кою для мене є зациклен-
ня саме на політичному 
рівні. Варто пам’ятати 
про інші речі. 

У різні періоди нашої 
історії ми теж протисто-

яли. Кожен народ, український окремо, і 
польський окремо, боровся за своє само-
визначення. 

Проте останні 27 років показали інші 
явища. Те, що ми в стані подолати «ма-
трицю» – у польсько-українських взаєми-
нах нею є настанова, що ми маємо про-
тистояти. Ми це не лише подолали, але й 
змогли йти далі, дивитися ширше. 

Натомість тепер польські політики ре-
золюцією від 22 липня відкрили скринь-
ку Пандори, і наслідки будуть важкими. 

Хоча, на щастя, маємо документ Вер-
ховної Ради від 8 вересня, у відповідь 
польським депутатам. Цей крок – доказ 
мудрості і зрілості української сторони. 
На жаль, саме цього забракло польським 
політикам. 

Я більше 20 років знаходжуся в тих 
польсько-українських середовищах, які 
співпрацюють і роблять багато речей ра-
зом. У кожний драматичний момент істо-
рії незалежної України поляки намагали-
ся підтримували українське суспільство. 
Дуже важливо сьогодні пригадати все, 
що ми робили разом.

Коли читаєш Франка, бачиш, що ба-
гато речей у відносинах поляків і укра-
їнців повторюється. 

Він був генієм, до того ж знав україн-
ців і поляків, дуже добре розуміючи їх! 
Наші середовища, польські й українські,  
почали співпрацювати ще з кінця 1980-х 
років. Важливою була зустріч польських 
та українських парламентерів у Яблонній 
1990 року, куди приїхали з українського 
боку дисиденти – брати Михайло та Бог-
дан Горині, Євген Сверстюк, В’ячеслав 
Чорновіл. Адам Міхнік був на першому 
з’їзді «Руху» в Києві в 1990 році, a Яцек 
Куронь – на другому. 

Іза Хруслінська: У Польщі є чимало людей, 
які прагнуть бути разом з Україною 
Відома польська громадська 
діячка і авторка книжок про 
Україну – про скриньку Пандо-
ри в польсько-українських вза-
єминах, про те, чому полякам  
і українцям не варто сварити-
ся, – в спеціальному інтерв’ю 
«Нашому вибору». 

▲ іза Хруслінська (друга зліва) на євромайдані у варшаві.
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Продовження з 3-ї сторінки.

Тоді ж зав’язалося чимало контактів 
між нашими суспільствами на громад-
ському рівні. 

Проте історія наших взаємин остан-
ні 25 років показує тенденцію: якщо 
робимо один крок вперед, незабаром 
зробимо 2–3 кроки назад.

У наших відносинах і раніше були мо-
менти кризи. Вони найчастіше пов’язані з 
історичними справами. 

Початок нового тисячоліття і до 2003 
року – це конфлікт навколо Кладовища 
Орлят у Львові (польські захисники міс-
та в польсько-українській війні 1919 ро- 
ку. – Ред.). Це була хвиля дуже важкого 
протистояння. Важливу роль у проце-
сі примирення відігравало Об’єднання 
українців у Польщі: коли в 1990-х УНА-
УНСО спалило у Львові польські прапо-
ри, Об’єднання виступило з заявою, у якій 
засудило цю дію й закликало не нагніта-
ти атмосферу по обидва боки кордону та 
не реагувати на провокації симетрично. 
Це був дуже важливий момент. 

Тоді також Яцек Куронь, Боґуміла Бер-
диховська з польського боку і Мирослав 
Маринович та Ярослав Грицак з україн-
ського запропонували, щоб різні середо-
вища громадських діячів, інтелектуали 
зустрілися у Львові 1 листопада 2002 
року. Там відбувся семінар про те, що нам 
робити з історією, а також екуменічна па-
нахида на Личаківському цвинтарі, поль-
ському й українському (вояків УГА, що 
протистояли «орлятам». – Ред.). Там ми 
зробили символічне поєднання хрестів 
на мурі, який знаходиться між цими мо-
гилами. Це було вперше в нашій історії. 
Це був злам у конфлікті навколо кладо-
вища. 

Злам тривав недовго – до 2003 року, 
60-ї річниці Волинської трагедії у Поль-
щі. Уже тоді Яцек Куронь, із яким я роз-
мовляла, добре розумів усі загрози, які 
яскраво побачимо тепер, через 13 років. 

Але потім була Помаранчева рево-
люція...

Польське суспільство дуже захопилося 
Україною, багато людей їздило на Май-
дан, почалося чимало спільних проектів. 
Це був справжній «медовий місяць». Про-
те коли Україна почала відходити від здо-
бутків революції, у Польщі розгорілася 
криза ставлення до Києва – говорю про 
політичний рівень. У ЗМІ, з вуст політи-
ків можна було часто почути таке: «Укра-
їна нас розчарувала». 

Потім, у часи Януковича, в польській 
політиці почався відхід від України. 

І в 2013 році надходить 70-та річни-
ця Волинської трагедії.

Вона в Польщі викликала істерику. Це 

дуже драматичний момент, оскільки тоді 
українська та польська сторони – маю на 
увазі Церкви, громадських діячів – зро-
били дуже багато, щоб річниця стала 
приводом для примирення. Були звернен-
ня, відкриті листи. Хочу звернути увагу 
на екуменічну службу божу в дусі єд-
нання у варшавській греко-католицькій 
парафії: там були присутні голова УГКЦ 
Святослав Шевчук, перша леді Польщі 
Анна Коморовська, чимало польських 
і українських інтелектуалів, політиків, 
громадських діячів. Це була дуже важли-
ва подія. 

Але підходимо до Революції гіднос-
ті 2013–2014 року, коли була неймовір-
на підтримка української революції з 
боку польського суспільства. 

Від перших днів Євромайдану поль-
ське суспільство втягнулося в підтримку 
протестувальників. Вона проявлялася в 
різних формах: від гуманітарної допомоги 
до численних демонстрацій на підтримку 
Євромайдану, політичних закликів не за-
лишати Україну наодинці тощо. 

У 2014 році Польща для України без-
перечно була найкращим зразком транс-
формації, яка успішно пройшла шлях до 
Європейського Союзу. Мала місце по-
літична підтримка, допомога родинам 
«Небесної сотні», лікування поранених і 
величезна підтримка з боку неурядових 
організацій, які також віддавна співпра-
цюють з Україною. Це причина того, що 
вперше в нашій історії всі опитування в 
Україні показували (ще три місяці тому), 
що поляки для українців – на першому 
місці за рівнем приязні. На жаль, з поль-
ського боку результати опитувань інші. 

У червні ти була на релігійній ході 
українців у Перемишлі, що прямувала 
на український військовий цвинтар у 
Пикуличах, де поховані українські сол-
дати УНР. На процесію напали поль-
ські націоналісти. Що там сталося?

Ми, польські середовища, підтрима-
ли українців, ідучи поряд під прапорами 
Польщі та Євросоюзу. Цей похід – пам’ять 
про те, що армії Пілсудського й Петлюри 
вперше в новітній історії наших двох кра-
їн боролися разом. Ми прагнули підкрес-
лити, що пам’ятаємо про це. Дружина 
Яцека Куроня Данута та її син прочита-
ли тоді наш відкритий лист, підписаний, 
зокрема, Йоанною Онишкевич, онукою 
Юзефа Пілсудського, Анджеєм Вайдою, 
Анджеєм Северином, Юзефом Піньором, 
тобто відомими постатями польської 
культури й «Солідарності».

Після нападу Данута Куронь, Ґражи-
на Станішевська (одна з чільних діячок 
польської «Солідарності») і я надіслали 
листа до міського голови Перемишля з 
протестом проти того, що сталося. 

Як ти ставишся до УПА?
Навіть серед приятелів України в 

Польщі оцінка польсько-українських іс-
торичних відносин – дуже різна. Говорю 
про тих людей, які весь час займаються 
підтримкою України, популяризують цю 
державу в Польщі. Ми всі теж по-різному 
ставимося до УПА. 

Я особисто дивлюся на УПА як на ар-
мію, яка боролася за незалежність Укра-
їни, дивлюся на неї не крізь призму іде-
ології, а через долі її вояків. Людський 
чинник для мене є найважливішим. 

До цього треба також пам’ятати, що 
доля вояків УПА, зокрема жінок, а також 
їхніх родин, – трагічна. Ті, хто вижив у 
боротьбі з НКВД, потрапили до радян-
ських в’язниць і таборів з вироками по  
25 років. Вояки УПА відіграли також ви-
рішальну роль в боротьбі в ГУЛАГу. Піс-
ля їхніх дій ГУЛАГ ліквідували; щоправ-
да, відразу замінили його системою табо-
рів. Я як публіцистка робила інтерв’ю і з 
Василем Куком, і з Василем Галасою – це 
двоє останніх командирів УПА. Говорила 
з Петром Потічним і з Євгеном Стахівом, 
вояками УПА, після боротьби – на емі-
грації, з Данилом Шумуком, зустрічалася 
з пересічними вояками УПА, знаю багато 
спогадів. Звісно, УПА має темні сторінки 
свого минулого, які історики, безперечно, 
повинні досліджувати. 

І це, здається, ключ до нашого при-
мирення.

Упродовж 27 років у Польщі було 
чимало політиків, які дуже позитивно 
ставилися до України, не лише Яцек Ку-
ронь. Є чимало журналістів, наприклад 
Павел Смоленський з видання «Gazeta 
Wyborcza», який дуже добре відчуває 
наше спільне минуле. Найбільше прияте-
лів України в Польщі є на громадському 
рівні – це загалом відкриті люди, вони 
хочуть розуміти сусідів, хочуть робити 
корисні речі. По всій Польщі тисячі лю-
дей робили й роблять багато доброго для 
України.

В України по 15 років працює чимало 
польських неурядових організацій, з точ-
ки зору тривалості такої співпраці Поль-
ща є винятковою країною. ■

*Іза Хруслінська – польська публі-
цистка і громадська діячка, багато ро-
ків пов’язана зі спільними польсько-
українськими проектами. Нині працює 
в Фонді міжнародної солідарності. За її 
діяльність Президент України в серпні 
нагородив її ювілейною медаллю з на-
годи 25-річчя Незалежності держави. 

Сайт проекту «Ukraina 25» доступний 
за адресою: http://ukraina25.pl. 

Повну версію інтерв’ю читайте на
www.naszwybir.pl.
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Петро АНДРУСЕЧКО

Варшава – Київ: збивання 
температури

нджей Дуда разом із Петром 
Порошенком приймав військовий парад. 
У параді взяли участь 4 тисячі військо-
вих Збройних сил України, Національ-
ної гвардії і співробітників МВС. Серед 
них були учасники бойових дій на сході 
України. Головною вулицею Києва Хре-
щатиком проїхало 200 одиниць важкої 
військової техніки: танки, гаубиці, ракет-
ні системи тощо.

Були присутні всі колишні президенти 
України (крім Віктора Януковича). 

Декларація
Найважливішим пунктом візиту Ан-

джея Дуди було прийняття спільної декла-
рації Президентів РП і України. У вступі 
мова йде про тісні культурні й історич-
ні зв’язки,  підкреслюється, що Польща 
першою визнала незалежність України. 
Згадуються також «багатовимірна спів-
праця між вільною Україною і вільною 
Польщею» та добросусідські стосунки 
між народами, «що є запорукою безпеки і 
стабільності в Європі». «[…]встановлення 
і розвиток взаємин стратегічного парт-
нерства є безальтернативним історичним 
вибором, а розширення і поглиблення 
співробітництва має широкі перспективи, 
великий потенціал і відповідає корінним 
інтересам двох держав та їхніх народів» – 
записано в декларації.

Сторони також згадали про трагічні 
сторінки в історії польсько-українських 
стосунків і звернули увагу на існуючий 
польсько-український діалог, задля яко-
го працюють політики, історики, інте-
лектуали й церковні ієрархи. Говорячи 
про примирення, згадуються слова Яна 
Павла ІІ, які були сказані під час його 

візиту до Києва в 2001 році: «Найбільш 
гарячим прагненням, яке народжується у 
моєму серці, є щоб помилки минулого не 
повторилися у майбутньому, щоб пам’ять 
про них не стала перешкодою на шляху 
до взаємного пізнання, котре є джерелом 
братерства та співпраці».

Президенти зазначили, що ухвалення 
Верховною Радою України 24 серпня 1991 
року Акта незалежності України, який 
потім був підтверджений на референдумі 
1 грудня 1991 року, «відкрило нову сто-
рінку в історії відносин між незалежною 
Україною і незалежною Польщею». Голо-
ви держав заявили, що і надалі розвива-
тимуть міждержавні відносини згідно з 
Договором про добросусідство, дружні 
відносини і співробітництво, підписаним 
у Варшаві 18 травня 1992 року, визна-
ючи територіальну цілісність України та 
Польщі, непорушність кордонів держав, а 
також «високо оцінюючи значення друж-
ніх українсько-польських взаємин для 
досягнення європейської солідарності».

Президенти підкреслили, що «віднов-
лення миру в Україні має ключове, вирі-
шальне значення для безпеки всіх євро-
пейських держав, в тому числі Польщі». 
Обидві країни несуть відповідальність за 
«зміцнення безпеки та стабільності на Єв-
ропейському континенті у світлі нинішніх 
викликів та загроз, спричинених агресією  
Росії проти України, окупацією частини  
її території». У декларації підтверджено 
«незмінність позиції Республіки Польща 
щодо підтримки зусиль України з віднов-
лення територіальної цілісності».

Президенти також звернулися до між-
народної спільноти з проханням «посили-
ти зусилля, у тому числі шляхом політики 
санкцій щодо агресора, з метою відновлен-
ня порушеного міжнародного правопоряд-
ку та припинення агресії проти України».

У документі підкреслюються право й 
перспектива набуття в майбутньому, від-
повідно до волі українського народу, член-
ства в НАТО. Згадується, що Польща під-
тримувала євроінтеграційний курс Украї-
ни й надалі буде це робити. Польська під-
тримка стосується також безвізового руху 
з ЄС і структурних реформ в Україні.

Президенти підтвердили подальшу 
співпрацю між президентськими адміні-
страціями. «Ми, Президенти України та 
Республіки Польща, у день відзначення 
25-ї річниці незалежної України, підтвер-
джуємо взаємно стратегічний характер 
наших відносин та декларуємо прагнен-
ня і надалі будувати українсько-польське 
сусідство на засадах спільного цивіліза-

ційного розвитку, який зміцнить наші 
відносини, стане тривалим сполученням 
наших відносин, гарантуючи цим та май-
бутнім поколінням поляків і українців 
відчуття взаємної довіри, злагоди та без-
пеки» – записано в кінці декларації.

Співпраця 
та історичний діалог
Президенти Польщі й України зустріли-

ся ще 23 серпня ввечері, напередодні Дня 
Незалежності. Розмови тривали й наступ-
ного дня. «Важливо, що ми засновуємо 
нову традицію. Дуже приємно, що в нашо-
му святкуванні незалежності брав участь 
Президент Польщі. Дуже приємно, що в 
параді брала участь Польско-литовсько-
українська бригада», – сказав П. Порошен-
ко під час брифінгу для преси.

Президент України також подякував 
Польщі та ЄС за їхню тверду позицію у 
відповідь на російську агресію проти Укра-
їни. Не забракло слів і про історію стосун-
ків двох народів: «Моя позиція полягає в 
тому, що наш діалог не повинен в жодно-
му випадку працювати на користь третьої 
сторони. Історію ми повинні залишити іс-
торикам. Наш діалог повинен опиратися на 
вибаченні», – підкреслив П. Порошенко.

Президент Анджей Дуда підкреслив, 
що Польща була першою державою, яка 
визнала українську незалежність у 1991 
році й завжди була поруч у тяжкі мо-
менти. Він також додав, що Польща під-
тримує проєвропейский курс України, а 
питання безпеки нашої держави є елемен-
том ширшої проблеми безпеки в Європі.

Щодо питань історичних, на думку 
польського Президента, «ми не зміни-
мо нашої історії, але мусимо вести без-
перервний діалог. Мусимо хотіти разом 
формувати постійний діалог».

Цей візит мав, без сумніву, знизити 
градус у стосунках між Польщею та Укра-
їною, які ставали щораз гарячішими.

Скоріше за все, Президент А. Дуда 
також зондував можливість відповіді 
українського парламенту на липневу ре-
золюцію Сейму в справі подій на Воли-
ні. У Верховній Раді України якраз було 
зареєстровано проект резолюції, у якому 
йшлося про геноцид українського насе-
лення, реалізований польськими військо-
вими формуваннями під час Другої світо-
вої війни та після неї.

Зрештою, як і вважали політологи, ре-
золюція з такими формулюваннями не 
була прийнята. ■

Повна версія статті на порталі www.naszwybir.pl.

24 серпня Президент Польщі 
Анджей Дуда взяв участь в уро-
чистостях, пов’язаних із 25-ю 
річницею української Незалеж-
ності. Він став єдиним головою 
іншої держави, хто стояв на 
трибуні біля Президента Укра-
їни під час параду. 
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СеРПеНЬ 2016 РОКУ Знову діє малий прикордонний рух із Польщею 
Польща 3 серпня відновила малий прикордонний рух з Україною, який було 

тимчасово призупинено 4 липня через проведення в Польщі міжнародних заходів, 
що вимагали підвищеного стану безпеки. Нагадаємо, що на саміт НАТО до столиці 
прибули лідери країн – членів Північноатлантичного Альянсу, а на Всесвітні дні 
молоді до Кракова приїхали Папа Римський та сотні тисяч прочан. 

Водночас Польща вирішила не відновлювати малий прикордонний рух із Ро-
сією, який також було призупинено в липні. «Якщо йдеться про Росію, то досі не 
усунуто причини, пов’язані з нашою безпекою, які були приводом для припинен-
ня малого прикордонного руху», – пояснив віце-міністр внутрішніх справ Польщі 
Ярослав Зелінський. 

Нагадаємо, що Варшава підписала Угоду про малий прикордонний рух з 
Україною в 2008 році. В рамках цієї програми, українські громадяни, що постій-
но проживають у 30-кілометровій прикордонній зоні, мають право відвідувати  
30-кілометрову прикордонну зону Польщі без віз строком до 90 діб.

Москва знайшла в окупованому Криму «українських 
терористів». Кремль готується до нападу? 
ФСБ Росії 10 серпня заявила про запобігання в Криму двом терактам, які ніби-

то мали організувати українські військові, та про загибель під час «знешкодження 
українських терористів» російського військового і працівника ФСБ. Українська 
сторона назвала ці заяви провокацією та брехнею. 

Однак частина експертів побачила в цій ситуації тривожний сигнал. «Чекайте 
нової хвилі репресій у Криму», – написав російських юрист Марк Фейгін, який 
був одним із адвокатів Надії Савченко. А от редактор «ITV News» Джеймс Мейтс 
заявив, що Москва розігрує старий відпрацьований сценарій розв’язування війни. 
«Спочатку Росія стягує війська до кордону Криму, а потім заявляє, що на неї на-
пали», – підкреслив британський журналіст. У свою чергу, колишній міністр за-
кордонних справ Швеції Карл Більдт припустив, що Москва готує привід для ви-
користання сили проти України. 

Україна на Олімпіаді в Ріо: головне – не перемога, а участь? 
На Літніх олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро (5–21 серпня) збірна України 

виборола дві золоті, п’ять срібних та чотири бронзові медалі. Український гімн 
лунав у столиці Бразилії двічі: на честь спортивного гімнаста Олега Верняєва та 
веслувальника Юрія Чебана. Срібні та бронзові нагороди «синьо-жовті» здобули в 
стрільбі, фехтуванні, спортивній та художній гімнастиці, греко-римській боротьбі, 
легкій атлетиці та веслуванні. 

У загальному медальному заліку збірна України посіла 31-ше місце, а це найгір-
ший результат за всю історію виступів незалежної України на літніх олімпіадах. 

Україна відсвяткувала 25-річний ювілей
В Україні та за кордоном 24 серпня відсвяткували 25-ту річницю проголошен-

ня Незалежності. У центрі Києва відбувся великий військовий парад, під час яко-
го головною площею України пройшли, зокрема, солдати Литовсько-польсько-
української військової бригади, які несли прапори своїх країн. За урочистим мар-
шем спостерігав президент Польщі Анджей Дуда, який був єдиним закордонним 
лідером, котрий взяв участь у святкуванні 25-річчя Незалежності України. 

В анексованому Росією Криму під пам’ятником Тарасу Шевченку 24 серпня 
з’явилися квіти та українська символіка, а в окупованому проросійськими теро-
ристами Донецьку невідомі в День Незалежності ввімкнули національний гімн 
України. У Дніпрі, Одесі, Рівному, Миколаєві та Києві з нагоди свята відбулися 
спортивні забіги та марші у вишиванках.

1 серпня Печерcький суд Києва арешту-
вав колишнього голову фракції «Партія 
регіонів» Олександра Єфремова на 60 діб 
за підозрою в посяганні на територіальну 
цілісність України.

3 серпня Польща відновила малий при-
кордонний рух з Україною, який було 
призупинено 4 липня.

3 серпня ООН: Від початку конфлік-
ту на Донбасі загинули понад 9500 осіб,  
а понад 22 тис. отримали поранення.

5 серпня Працівники Генпрокуратури 
провели обшук в офісі Національного ан-
тикорупційного бюро України.

6 серпня У Луганську вчинено замах на 
ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького.

10 серпня ФСБ Росії звинуватила Украї-
ну в спробі організації терактів в анексо-
ваному Криму. 

15 серпня В Україні офіційно почала ді-
яти система електронного декларування.

16 серпня Українець Олег Верняєв став 
олімпійським чемпіоном зі спортивної 
гімнастики у вправах на брусах у Ріо-де-
Жанейро.

18 серпня Рейтинг «The Economist»: 
Київ посів 131 місце (зі 140 можливих)  
у рейтингу «найбільш придатних для 
життя міст».

18 серпня Веслувальник Юрій Чебан 
виборов для України золоту медаль Олім-
пійських ігор у Ріо.

23 серпня Новопризначений посол США 
в Києві Марі Йованович розпочала свою 
дипломатичну місію в Україні.

24 серпня В Україні відсвяткували  
25-ту річницю Незалежності. В головних 
заходах у Києві взяв участь президент 
Польщі Анджей Дуда.

26 серпня Уряд: Рішення ЄС про безві-
зовий режим для України слід очікувати 
швидше за все в жовтні.

29 серпня Петро Порошенко оголосив 
про відставку Бориса Ложкіна з посади 
голови Адміністрації Президента і при-
значення на його місце Ігоря Райніна.

30 серпня США, ЄС та ОБСЄ заклика-
ли Росію негайно звільнити віце-голову 
Меджлісу Ільмі Умерова, який пере-
буває в примусовому психіатричному 
ув’язненні.

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі повідомлень газети «Дзеркало тижня», порталів «Українська правда» (і зокрема розділу champion.com.ua), 
«ЛІГА» та «Лівий Берег», агентств Укрінформ та УНІАН.
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редставники як правлячої 
партії «Право і справедливість», так і 
опозиційної «Кукіз’15» час від часу пе-
реконують поляків, що Польща не може 
приймати біженців із Сирії та країн 
Близького Сходу, адже «прийняла міль-
йон українських біженців». Проте ре-
альна ситуація виглядає зовсім інакше –  
станом на 1 липня 2016 року в Польщі 
перебуває 17 біженців з України. Ще 229 
осіб мають право на перебування в краї-
ні з гуманітарних причин, 10 – так зване 
толероване перебування, 43 – додатко-
ву охорону. Ці дані подає Управління 
у справах іноземців у найновішому ра-
порті «Поточна ситуація стосовно Укра-
їни».Уперше аргумент про українських 
біженців у Польщі в якості приводу для 
офіційної Варшави не приймати втікачів 
із зон конфлікту на Близькому Сході та в 
Північній Африці з’явився навесні 2015 
року під час президентської кампанії. 
Зокрема, про декілька десятків тисяч бі-
женців з України говорив тоді ще канди-
дат у президенти Анджей Дуда. Пізніше 
політики та деякі експерти озвучували 
цифру 50 тисяч, 100 тисяч, а на момент 
підписання у вересні урядом Еви Копач 
порозуміння з Брюсселем, згідно з яким 
Варшава мала прийняти 7 тисяч біжен-
ців з Сирії, у публічній дискусії можна 
було почути про «500 тисяч біженців з 
України». 

Ця справа не викликала більшого ре-
зонансу, допоки новий прем’єр Польщі 
Беата Шидло у січні 2016 року під час 
виступу у Європарламенті не заявила 
про «мільйон біженців з України, яких 
прийняла Польща». Виступ Б. Шидло 
тоді розкритикували політики «Грома-
дянської платформи» та «Новочесної», а 
також опозиційні ЗМІ. Посол України в 

Республіці Польща Андрій Дещиця ви-
ступив зі становчою заявою, у якій на-
гадав, що мільйон – це дуже приблизна 
кількість українців, які у 2015 році отри-
мали польські візи та карти перебування. 
Абсолютна більшість із них легально 
працює в Польщі та сплачує податки, 
тоді як статус біженця серед громадян 
України в Польщі мають лічені особи. 

Відтоді аргумент про «мільйон укра-
їнських біженців» на деякий час зник із 
польського публічного простору, проте 
останніми тижнями політики «Права 
і справедливості» та «Кукіз’15» знову 
почали його використовувати. Так, ця 
фраза товаришувала дискусіям про так 
звану Волинську резолюцію Сейму. 
Беата Шидло знову згадала про україн-
ців, які «знайшли притулок у Польщі», 
відповідаючи на заклик папи Францис-
ка надавати допомогу втікачам із зон 
конфліктів. Голова канцелярії прем’єра 
Беата Кемпа у свою чергу підкреслила, 
що Польща прийняла двісті біженців із 
Донбасу (політик забула зазначити, що 
це були власники Карти поляка та члени 
їхніх родин, тому їхній приїзд до Поль-
щі відбувався за окремою процедурою, 
яка не розповсюджується на інших гро-
мадян України – Ред.). Б. Кемпа в розмо-
ві з журналістом радіо RMF FM також 
додала, що в Польщі перебуває «міль-
йон економічних біженців».

Натомість рапорт Управління у спра-
вах іноземців містить зовсім іншу ін-
формацію. 

Усього в проміжку між 2003 та 2016 
роками громадяни України склали в 
Польщі понад 6 тисяч подань про на-
дання міжнародної охорони. Це менше 
5% від загальної кількості аплікацій. 

Пік прохань про статус біженця в 
Польщі з боку українців припав на 2014 
та 2015 роки — 2318 та 2305 осіб відпо-
відно. На 31 липня 2016 року українці 
становлять лише 10% від загальної кіль-
кості тих, хто просить про статус біженця 
в Польщі. Голова Управління у справах 
іноземців веде 549 справ щодо надання 
громадянам України міжнародної допо-
моги. При цьому 1566 громадян України 
на кінець липня отримують соціальну 
допомогу від голови управління. 

Статистика доводить, що більшість 
клопотань про надання статусу біженця 

в Польщі для громадян України закінчу-
ється або відмовою, або закриттям спра-
ви. Починаючи з 2014 року, кільканадцять 
осіб щороку отримують додаткову охоро-
ну або згоду на толероване перебування. 
При цьому абсолютна більшість позитив-
них рішень про надання статусу біженця 
для громадян України (16) була видана не 
керівником управління, а Радою до справ 
біженців. 

Більшість українців, які намагають-
ся отримати статус біженця в Польщі, 
походять із Донецької області – 56%.  
19% – з Луганщини, 18% – з Криму 
(кримські татари становлять близько 9% 
від загальної кількості аплікантів). Се-
ред заявників переважно чоловіки, про-
те вони часто складають подання також 
від імені родини. Вік – від 19 до 76 років. 
73% мають середню освіту, 26% – вищу.

Варто додати, що частина заявників 
зі сходу України як привід для надання 
статусу біженця подає неможливість 
знаходження місця проживання в Укра-
їні через брак підтримки з боку влади та 
неприязне ставлення з боку населення 
в інших регіонах. Серед інших причин, 
зокрема, неможливість отримати належ-
ну медичну допомогу в Україні та страх 
перед мобілізацією до української армії.

У рапорті Управління у справах іно-
земців містяться також найновіші дані 
щодо мігрантів з України, які перебу-
вають на терені Польщі на підставі до-
зволів на проживання. Від початку 2016 
року до кінця липня громадяни України 
зробили близько 44 746 подань на дозвіл 
на тимчасове проживання, 4003 – на 
постійне проживання та 535 – на статус 
довготермінового резидента ЄС. При 
цьому в той самий період видано 30 942 
рішень про надання права на тимчасо-
ве проживання, 3663 – на постійне про-
живання і 379 – на карту резидента ЄС.  
66% дозволів на тимчасове перебуван-
ня видано у зв’язку з бажанням заявни-
ка працювати в Польщі.

Загалом, станом на 1 липня 2016 року 
громадяни України мають у Польщі 83 
тисячі дійсних карт перебування – це 
близько третини всіх іноземців, що про-
живають у Польщі на підставі такого 
документа. При цьому 57,5 тисяч мають 
право на тимчасове перебування, 22,5 
тисячі – на постійне, близько 3 тисяч по-
сідають статус довготермінового рези-
дента ЄС. ■

Не мільйон, а… сімнадцять осіб.
Скільки українських біженців 
насправді перебуває в Польщі?

Польські політики тиражують 
заяви про «мільйон українських 
біженців». Дані Управління 
у справах іноземців повністю 
спростовують цю інформацію.
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Продовження на 9-й сторінці.

Олена БАБАКОВА

ї ще за життя називали Анна-
Солідарність. Анна Валентинович поряд 
з екс-президентом Лехом Валенсою є од-
нією з найбільш яскравих постатей проф-
спілкового руху «Солідарність», символом 
незламності та боротьби з комуністичним 
режимом. Як з’ясувалося не так давно, ге-
роїня, яку охоче виносять на штандарти 
польські праві середовища, мала україн-
ське походження. І не всі в Польщі можуть 
погодитися з цим фактом.

А. Валентинович (1929–2010) від по-
чатку 1950-х років працювала на верфі 
у Ґданську. Брала участь в організаціях, 
які захищали права робітників, чим ви-
кликала зацікавлення з боку комуніс-
тичної служби безпеки. Наприкінці 60-х 
її навіть намагалися звільнити з роботи, 
проте Анну захистили колеги. Під час 
грудневого страйку в 1970 році вона готу-
вала їжу для страйкарів, наступного року 
представляла інтереси робітників вер-
фі під час зустрічі з першим секретарем 
польської компартії Едвардом Ґереком.

У 1978 році А. Валентинович стала 
співзасновницею Вільних профспілок 
(ВП) – організації, що боролася за права 
та свободи робітників. Незважаючи на по-
грози, свою позицію не приховувала, на-
давала свою квартиру як приміщення для 
зустрічі керівництва ВП. Через активну 
позицію Анну неодноразово заарештову-
вали, допитували й погрожували звіль-
ненням з роботи. Зрештою, останню по-
грозу виконали – на початку серпня 1980  
року, за кілька місяців перед досягненням 
пенсійного віку, А. Валентинович звільни-
ли з ґданської верфі. Це стало причиною 
загального страйку, під час якого народив-
ся масштабний профспілковий рух «Со-
лідарність». Страйкарі вимагали гідних 
умов життя для робітників, послаблення 
контролю комуністичної влади, але в пер-
шу чергу – повернення Анни на роботу.

Під час воєнного стану, запроваджено-
го Войцехом Ярузельським, А. Валенти-
нович інтернували. Пізніше її намагали-

Легенда польської «Солідарності» 
походила з української родини
У журналі «Pamięć.pl» опубліко-
ване дослідження, яке проливає 
світло на дитячі роки Анни Ва-
лентинович, відомої діячки ан-
тикомуністичної опозиції.

ся судити через участь у заходах з ушану-
вання пам’яті робітників, котрі загинули 
під час страйку в шахті «Вуйек». Напри-
кінці 80-х громадська діячка дистанцію-
валася від Леха Валенси, звинувачувала 
його в тому, що під час круглого столу 
голова «Солідарності» пішов на угоду з 
комуністами. Зрештою, безкомпроміс-
на позиція А. Валентинович завадила їй 
знайти місце в польській політиці в 90-ті. 
До кінця життя Анна намагалася зберег-
ти пам’ять про борців з комуністичним 
режимом. Загинула 10 квітня 2010 року 
в катастрофі літака президента Леха Ка-
чинського під Смоленськом.

Постать А. Валентинович для поль-
ського антикомуністичного руху була на-
стільки важливою, що, як з’ясувалося вже 
останніми роками, за діячкою шпигували 
близько 100 співробітників органів безпе-
ки, а в 1981 році планувався навіть замах 
на її життя. Анна зіграла саму себе в куль-
товому фільмі Анджея Вайди «Людина з 
заліза». Вже після смерті на її честь в кіль-
кох польських містах було названо вулиці 
та парки, встановлено пам’ятники.

Анна Валентинович мала і має осо-
бливе значення для польських правих –  
це її, а не Леха Валенсу, воліли бачити 
справжньою засновницею «Солідарнос-
ті». Ідея, що саме вона має бути головним 
символом польського антикомуністично-
го руху 1960–1980-х років, знову набрала 
популярності цього року, після віднай-
дення в домашньому архіві колишнього 

керівника служби безпеки Чеслава Кі-
щака актів так званого «агента Болека», 
котрим, як вважають деякі історики, був 
саме Лех Валенса. Цю думку розділя-
ють політики правлячої партії «Право і 
справедливість»: якщо формальний лідер 
«Солідарності» є настільки дискредито-
ваним, є ще більше підстав придивитися 
до постаті Валентинович.

Інформація про українське коріння  
А. Валентинович вперше з’явилася в 
українській пресі після Смоленської авіа-
катастрофи, згодом потрапила до преси 
польської. Зокрема, про українське по-
ходження легенди «Солідарності» пи-
сав Мирослав Чех на шпальтах видання 
«Gazeta Wyborcza». Однак ці свідчен-
ня були доволі швидко розкритиковані 
«друзями» України.

Відомий борець із «бандеризмом» 
ксьондз Тадеуш Ісакович-Залеський пи-
сав у своєму блозі: «Після смерті Вален-
тинович «дивом» на Волині знайшлася її 
родина. Так само, як 400 років тому «ди-
вом» у Москві (і аж двічі) знаходився ца-
ревич Дмитрій, син Івана Грозного.  Якщо 
так і далі піде, то скоро можемо дізнати-
ся, що Лех Валенса – це козак Валенсюк, 
який втік із Дикого поля, а двоюрідним 
братом Дональда Туска був Степан Бан-
дера. Ну що ж, як немає власних героїв, 
треба їх красти в інших народів».

▲ Президент Польщі Лех Качинський нагороджує анну валентинович орденом Білого 
орла. Фото з Wikipedia
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У серпні цього року в журналі поль-
ського Інституту національної пам’яті 
«Pamięć.pl» вийшло детальне досліджен-
ня ґданського професора Іґоря Галаґіди 
«Незнане дитинство Анни Валентино-
вич». Завдяки праці з документами Рів-
ненського архіву, польському історику 
вдалося дізнатися наступне.

Згідно з офіційною версією, Анна на-
родилася в Рівному 15 серпня 1929 року, 
в польській зем’янській родині Любчиків. 
Ще в дитинстві Анна втратила батьків 
та брата, вивезеного до Сибіру, згодом 
її пригріли добрі люди, завдяки яким 
вона потрапила до Варшави, а згодом на 
Помор’я. Як з’ясував І. Галаґіда, насправді 
Валентинович народилася в селі Сінне, в 
українській селянській родині Любчиків, 
послідовників популярного на Волині від-
галуження протестантизму – штундизму. 
Через це ані ім’я Анни, ані чотирьох її 
братів та сестер не потрапили до місцевих 
православних парафіяльних книг.

Родина Любчиків не належала до за-
можних, але до приходу радянського 
війська в 1939 році мала свою землю, на 
якій працювала, – про це згадує сестра 
легендарної діячки «Солідарності» Оль-
га, котра досі живе недалеко від рідних 
місць. Перед війною А. Валентинович 
встигла закінчити 4 класи початкової 
школи. Мама Анни померла, коли та мала 
заледве 8 років, батько знову одружився. 
Вже під час війни мачуха Марія змогла 
організувати Анні підробіток у сусідній 

польській родині Телесницьких: вони во-
лоділи  цукроварнею та взяли 12-річну ді-
вчину працювати за їжу.

Телесницькі залишили Волинь взимку 
1943 року, як стверджує сестра Ольга, – з 
лісу прийшли українські повстанці та по-
відомили «панів», аби забиралися, поки 
не стало гірше. Польська родина переїха-
ла до підваршавської місцевості Мальцо-
візна й забрали Анну з собою, хоча батько 
дівчини Назар перед їхнім від’їздом на-
магався знайти дочку. У 1945 році Теле-
сницькі переїхали на північ Польщі. Як 
стверджує І. Галаґіда, вони ставилися до 
Анни не  найкращим чином, сприймали її 
як дармову робочу силу, били, забороня-
ли визнавати, що вона українка.

Батько Анни ніколи не припиняв по-
шуків дочки; він був єдиним із родини, 
хто вірив, що дочка жива. І в 1996 пошу-
ки увінчалися успіхом – Анна Валенти-
нович приїхала до Рівного й зустрілася з 
сестрою Ольгою. Назар Любчик до цієї 
зустрічі не дожив менше року.

Після цього А. Валентинович майже 
щороку відвідувала своїх українських 
родичів, які вже мешкали не тільки на 
Волині, але й у Києві та Хмельницькій 
області. Планувала знову приїхати до 
України в серпні 2010 року, але доля роз-
порядилася інакше.

Автор дослідження про дитинство  
А. Валентинович не подає причин, чому 
легенда «Солідарності» приховувала своє 
українське коріння, особливо після 1989 
року. «Без сумніву, дитяча травма та втра-
та близьких дуже впливали на її життєві 

орієнтири. Приховування справжнього 
походження також могло бути спричине-
не тим, як польсько-українські відносини 
представляли за часів ПНР», – пише І. Га-
лаґіда. Історик пропонує поглянути на нові 
сторінки біографії Анни Валентинович, 
аби зрозуміти, з якими випробуваннями 
зустрічалися люди з польсько-українського 
пограниччя і під час війни, і в пізніші роки. 
«Поневіряння та важка праця, яку мусила 
виконувати в чужих людей, великою мірою 
пояснюють вразливість [Валентинович]  
до людської кривди», – додає дослідник.

Варто підкреслити, що публікація 
статті «Незнане дитинство Анни Вален-
тинович» отримала широкий резонанс не 
тільки серед дослідників, що займають-
ся польсько-українськими відносинами, 
а й у правих середовищах. Текст, зокре-
ма, прокоментував популярний остан-
нім часом історик Славомір Ценцкєвіч, 
спеціаліст з історії «Солідарності», один 
із головних прибічників теорії про спів-
працю Леха Валенси з комуністичними 
органами безпеки. На своєму профілі в 
мережі Фейсбук С. Ценцкєвіч зазначив, 
що стаття про А. Валентинович була «на-
писана виразно з української позиції і 
всю історію Анни Валентинович вписує 
у непотрібну польсько-українську супе-
речку». Чомусь приклад, який міг би по-
служити польсько-українському єднан-
ню, С. Ценцкєвіч сприйняв не як спробу 
прояснити біографію героїчної діячки 
«Солідарності», а як її містифікацію та 
початок нового конфлікту довкола істо-
ричної пам’яті двох народів. ■

ри мерові Ґданська від вересня 
діятиме перша в Польщі Рада іммігран-
тів. Дорадчий орган об’єднав представ-
ників Чечні, України, Росії, Німеччини, 
Палестини, Сирії, Колумбії, Казахстану, 
Узбекистану та Тунісу, які живуть і на-
вчаються в місті на півночі Польщі, – по-
відомляє портал gdansk.pl.

До складу Ради іммігрантів входять 12 
осіб, котрі від кількох до кільканадцяти 
років проживають у місті, серед них двоє 
українців: вчителька Наталія Ковалиши-
на та підприємець Ілля Сиворотка. 

Члени Ради іммігрантів на волонтер-
ських засадах надаватимуть поради мерові 
міста та міській адміністрації щодо інте-
грації мігрантів і біженців з усього світу. 

Нагадаємо, станом на 1 липня 2016 
року громадяни України мали в Польщі 
близько 27 тис. дійсних карт перебування 

За неофіційними підрахунками, в Поль-
щі одномоментно можуть перебувати на-
віть півмільйона українців. Більшість із 
них проживають у Варшаві, Кракові, Вроц-
лаві та Ґданську, а також у місцевостях, на-
ближених до східного кордону Польщі. ■

(дозволів на проживання), це 31% від усіх 
виданих іноземцям документів такого 
типу. З січня до червня цього року поль-
ські консульства видали українцям 565 
тис. віз, серед них – 314 тис. національних 
категорії D. 

Українці увійшли до першої у Польщі Ради іммігрантів

◄ члени ради 
з президентом 
м. Ґданська 
Павлом 
адамовічем. 
Фото: 
Домінік 
Пашлінські
www.gdansk.pl

Продовження з 8-ї сторінки.
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Павло ЛОЗАУ
відділі Української суботньої 

школи у Варшаві для громадян України, 
який міститься на вул. Огродовій 16, за-
раз навчається десять дітей. 

Проте, як зазначає Олександр Пусто-
вий, директор нововідкритого відділу, 
охочих буде більше.

– Маємо сигнали, що хтось прийде піз-
ніше, хтось ще з України не доїхав. Також 
постійно телефонують батьки, які хотіли 
б навчати у нас свою дитину. Впевнений, 
що кількість учнів тільки зростатиме.

Поки що є одна вікова категорія – від 7 
до 10 років. Коли буде набрано достатню 
кількість заяв для учнів, яким більше де-
сяти років, відкриємо наступний клас.

Зараз діти, які кожної суботи будуть 
навчатися української мови та інших 
українознавчих предметів, мають мож-
ливість користуватися двома приміщен-
нями. Підручники, за повідомленням На-
талії Бєскової з Департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти при Мі-
ністерстві освіти України, яка 10 вересня 
була присутня на відкритті нового відді-
лення, забезпечить українське відомство. 

Не було іншого виходу
Завдяки появі нового пункту частково 

вирішилася кількарічна проблема, коли 
дітей, батьки яких не є громадянами Поль-
щі, не допускали до занять в українській 
суботній школі, котра міститься в почат-
ковій школі № 221 на вул. Огродовій, 42. 

– Не було виходу. Фонд «Наш вибір» 
відкрив пункт навчання, оскільки згідно з 
законом, навчання рідної мови дітей гро-
мадян України не може бути фінансоване 
в Польщі з бюджету, з якого фінансується 
навчання української мови дітей з україн-
ської меншини, – продовжує О. Пустовий. 

Дійсно, міжшкільний пункт навчан-
ня української мови у Варшаві при вул. 
Огродовій, 42, який цього року відзначає 
10-річчя свого існування, спочатку на на-
вчання приймав усіх. Але з часом почало-
ся розмежування на дітей, які є громадя-
нами України, і дітей – громадян Польщі. 
Дирекція, згідно з законом, перестала 
приймати заяви від громадян України. 

Виняток зроблено тільки для тих дітей з 
України, які вже почали навчання в пункті. 
Сюди щосуботи з різних кінців польської 
столиці та її передмість приїжджають 
діти з українських родин. В останні роки 
рідну мову, літературу, культуру, історію 
й географію вивчає близько 100 учнів по-
чаткової школи і майже 50 школярів гім-
назії та середньої школи. Кількість охочих 
вчитися в суботній школі збільшувала- 
ся – і треба було вирішити проблему.

Завдяки фондові, зараз такі учні мають 
можливість навчатися в новому пункті. 
Зважаючи на близьку відстань між шко-
лами (450 метрів), де проводяться уроки, 
з’явиться можливість спільно організо-
вувати всі позакласні заходи: конкурси, 
свята й урочистості. 

Разом для дітей!
Нагадуємо, що «Наш вибір» відкрив 

новий відділ Української суботньої шко-
ли для дітей громадян України після років 
переговорів із міською владою. Відкрит-
тю такого відділу сприяло Об’єднання 
українців у Польщі та батьківський ко-
мітет із суботньої школи для меншини. 
Прагнучи залучити якомога більше дітей 
до безкоштовного вивчення рідного слова 
й національної спадщини, опікун пункту 
буде змушений проводити збірку коштів 
на функціонування школи. Зробивши 
невеличкий внесок – 30 злотих, можна 
оплатити половину вартості цілого занят-
тя для однієї групи. Оплативши 60 зло- 
тих – можна підтримати фінансово ціле 
заняття. Всього на навчальний рік потре-
буємо мінімум 20 тис. злотих. Допомага-
ти можна, зокрема, перераховуючи гроші 
на рахунок Фонду «Наш вибір» з приміт-
кою «Суботня школа». Номер рахунку 
подаємо в кінці статті.

Не одні у Варшаві
Українська суботня школа у Варшаві 

для меншини та відділення для грома-
дян України –  не єдині пункти в столиці 
Польщі, де проводяться уроки україн-
ської мови, історії та культури України. 

З вересня почала також працювати 
школа «Материнка» ім. Д. Павличка. У 
ній ведеться викладання загальноосвіт-
ніх предметів українською мовою в 1–11 
класах за навчальною програмою МОН 
України, видаються табелі та свідоцтва 
державного зразка України. Заняття про-
ходять по суботах у трьох вікових катего-
ріях. Уроки відбуваються за адресою вул. 
Ягелонська, 54. 

Варто згадати, що в Польщі існує 
можливість навчання у п’яти комплек-
сах шкіл з українською мовою навчання. 
Вони розташовані в місцевостях: Білий 
Бір (Західнопоморське воєводство), Бар-
тошиці та Гурово-Ілавецьке (Вармінсько-
Мазурське воєводство), Перемишль (Під-
карпатське воєводство), Лігниця (Ниж-
ньосілезьке воєводство).

Число всіх учнів, які навчаються на 
рівні нульового класу, початкової шко-
ли, гімназії та ліцею, в цих школах зараз 
перевищує 730 осіб. Статистично щороку 
в зазначених освітніх осередках число 
школярів збільшується. На цей факт осо-
бливий вплив мають учні – громадяни 
України, які там щоразу більш помітні.

Банківський рахунок:
Fundacja «Nasz Wybór»
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Назва переказу: Sobotnia szkola
Дані: Fundacja «Nasz Wybór»
ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa

Більше інформації про Українську суботню 
школу у Варшаві на сайті:
www.facebook.com/ua.szkola.waw. 

Новий шкільний рік у новій школі
У Варшаві зараз у трьох місцях 
проводиться навчання україн-
ської мови для дітей та шкільної 
молоді. Один із пунктів, який 
юридично очолює Фонд «Наш 
вибір», почав працювати з ве-
ресня цього року. 

▲ Початок навчального року в суботній школі для громадян україни. Фото автора статті.



факт, що в моєму конкретному випадку 
знання мови – не головне. Всі моменти, 
пов’язані з мовою, мені підказує співпе-
рекладач, і я ніколи не беруся перекла-
дати прозу. А переклад поезії – це якраз 
той «сродний труд» за Сковородою, що в 
певному сенсі найближчий до моєї влас-
ної творчості. До того ж, хоч я працюю не 
сама, все-таки основну роботу виконую 
я, і це можна порівняти з діяльністю хі-
мічної лабораторії: співперекладач готує 
для мене матеріал, моя справа – форму-
ли. Я входжу в тіло тексту вірша, формую 
ритм, інтонацію, звукопис, які б макси-
мально точно передавали оригінал. А ще 
я знаю і розумію культуру авторів, яких 
беруся перекладати, і це теж важлива 
складова, бо іноді ти маєш щастя відкри-
вати читачам не лише нових авторів, а й 
нові мови культури.

У 2014 році вийшли Ваші дві поетич-
ні збірки – «373» і «До ер». Чи можемо 
найближчим часом очікувати чогось 
нового?

Зараз у мене вже готові до друку три 
зовсім різні поетичні збірки. Одна про 
Львів, де кожен вірш – про конкретне міс-
це у Львові (вулиці, парки, перехрестя, 
мости). Друга книжка, спільна з Мар’яною 
Савкою, – «Листи зі Львова. Листи з Лит-
ви». Вона буде презентована на цьогоріч-
ному Форумі видавців. Третю ще боюся 
видавати – це книга віршів про Майдан, і 
мені не хочеться опинитися серед тих, хто 
спекулював на цій темі. Вірші писалися в 
особливий спосіб – менше ніж за дві доби, 
майже без сну і без їжі, це був приблизно 
місяць після розстрілу Небесної Сотні. 
Коли я потім спілкувалася з волонтерами, 
які постійно були на Майдані в лютому, 
вони казали, що мої вірші – як хроніка, 
що складається враження, ніби я особис-
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«НАш ВиБІР»: Пані Маріанно, 
який останній текст був у Вас перед 
очима перед нашою зустріччю?

Маріанна КІЯНОВСЬКА: «Ядвіга» 
Лесьмяна. На цій стипендіальній про-
грамі я мала б робити також переклади 
Леопольда Стаффа, але в певний момент 
зрозуміла: аби добре перекласти Лесьмя-
на, не можна займатися чимось іще – цей 
поет вимагає повного занурення. Раніше 
мені завжди вдавалося переключатися з 
одних перекладів на інші, але тільки не з 
Лесьмяном, якого недарма вважають май-
же неперекладним поетом. Я ним займа-
юсь уже 12 років, але якщо вийти за межі 
поля його текстів, відволікшись на щось 
інше, назад дуже важко повернутись.

Розкажіть, будь ласка, про Ваш ко-
лосальний перекладацький досвід. Як 
Вам вдається так продуктивно та якіс-
но працювати в цьому напрямку?

Насправді я дуже не талановита в 
плані вивчення мов. Моє знання інозем-
ної мови базується на відчуттях, тобто 
йдеться не про здатність говорити нею, 
а про здатність її сприймати глибше, ніж 
тільки на семантичному рівні. З інозем-
них мов я володію лише польською та 
російською, але говорю ними досить по-
гано. І, до речі, ніколи не перекладаю на 
російську й польську, бо я достатньо са-
мокритична, аби оцінювати свої здібнос-
ті та вміння реально. Відповідно, в один 
бік можу перекладати, а в інший – ні.

Що стосується інших мов, я перекла-
даю з 11-ти мов, хоча це дуже специфічна 
робота, бо я цих мов, щиро кажучи, не 
знаю, не говорю ними і не пишу, тому в 
мене завжди є співперекладачі – носії 
мов, з якими я роблю переклади. Все ж 
я думаю, що займаю унікальну нішу як 
професіонал, бо в певний момент дозво-
лила собі зосередитися лише на поезії. У 
мене дуже сильна перекладацька інтуї-
ція, напрацьована величезним досвідом, 
адже близько 25 років я живу тільки пое-
тичним перекладом – не в сенсі зароблян-
ня грошей, а в сенсі, що це моє основне 
заняття, заради якого я відмовилася від 
усього іншого. Коли так сильно в щось 
занурюєшся, з часом з’являється ніби ще 
один орган чуття, третє око, яким можеш 
сприймати вірші, навіть якщо вони на-
писані не дуже добре знаною тобі мовою. 
Кілька років пішло на те, аби усвідомити 

то переговорила з тими вбитими. Також 
спільно з Любов’ю Якимчук ми домови-
лися написати книжку віршів, яка буде 
називатися «Спати з чоловіками». Це буде 
книга-жарт, в жодному разі не біографічна 
річ, а інтелектуальна, й водночас еротична 
гра з певними дискурсами.

В українському культурному просторі 
Ви чомусь більше фігуруєте як поет, хо-
ча активно творите і прозу. Чи працюєте 
зараз над якимись прозовими текстами?

Моя проза, на відміну від віршів, за-
вжди має соціальне послання. Зараз я 
дописую роман, де головна героїня – ді-
вчинка з синдромом Дауна. Текст дуже 
важкий, бо піднімає непрості соціальні та 
моральні питання. Другий текст, майже 
дописаний, – психологічний і детектив-
ний роман про сурогатне материнство. 
В Україні, на відміну від інших країн, це 
явище не є до кінця легальним. Крім того, 
це складна ситуація з точки зору пережи-
вань жінки, яка виношує дитину, і я ви-
рішила проговорити це питання.

Я перекладаю Болеслава Лесьмяна. 
Лесьмян – великий польський поет, єврей 
за походженням. Десь половину свого 
життя він провів спершу в Києві, потім – у 
Замості й Грубешові, тобто велику части-
ну життя мешкав на територіях, де спіл-
кувався з українцями. Маловідомий факт 
– Лесьмян перекладав вірші Шевченка. 
Він умів піднятися над непорозуміннями 
і кривдами, тому може виступати взірцем 
порозуміння для польської, єврейської, 
української і російської культур. Коли 
я перекладаю Лесьмяна,  маю відчуття 
служіння майбутньому. Здається, цими 
перекладами я роблю щось таке, що нео-
дмінно буде важливим і затребуваним.■

Розмовляла Дарина ПОПІЛЬ
Повна версія інтерв’ю на www.naszwybir.pl 

маріанна Кіяновська – душа, що вміє говорити…
Маріанна Кіяновська – відома 
українська письменниця, яка 
пише чудові вірші, гостру со-
ціальну прозу, перекладає на 
українськуз 11 мов.

▲ Фото з архіву Маріанни Кіяновської
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▲ Покладення квітів на Православному цвинтарі на варшавській 
волі. Фото Павла Лози

Пам’ятали про героїв
До Дня Незалежності України українці 

та поляки у Варшаві та Любліні порядкува-
ли могили борців УНР на місцевих право-
славних кладовищах. Такий спосіб вшану-
вання борців за вільну Україну, як зазначив 
колишній голова Об’єднання українців у 
Польщі Юрій Рейт, який був ініціатором 
прибирання козацьких могил у Варшаві, 
міг би стати постійним елементом святку-
вань Дня Незалежності України.

З ініціативи дипломатичних установ 
України у згаданих містах, а також у Кра-
кові, 24 серпня запалено лампадки та по-
кладено квіти до могил петлюрівців.

У багатьох греко-католицьких і пра-
вославних святинях Польщі цього дня, а 
також у неділю 27 серпня, відбулися лі-
тургії, молебні та панахиди за всіх, хто 
віддав життя за незалежність української 
держави. 

Дискусія, пікнік і концерт
Українці та їхні польські друзі від-

значали День Незалежності не лише в 
сімейному чи дружньому колі. У рамках 
святкувань Незалежності України було 
заплановано низку подій. 

24 серпня в Кракові, в Базиліці о. Єзу-
їтів, відбувся концерт камерної музики 
«Три Моцарти» Академічного камерно-
го оркестру «Віртуози Львова» в рамках 
міжнародного фестивалю «Музика у ста-
рому Кракові». А 25 серпня на головній 

площі Ринок –  концерт «День України». 
Окрім цього, свою творчість представили 
теж українські творці народного ремесла 
з різних регіонів України. Програма свят-
кування була особливо насиченою у Вар-
шаві, де з нагоди 25-ї річниці Незалежної 
України організовано футбольний чемпі-
онат, пікнік і вечірку.

В Українському домі у Варшаві відбув-
ся перегляд фільмів, який викликав дис-
кусію, зокрема, про те, яку ціну мусила 
заплатити Україна за ці 25 років незалеж-
ності. Організатори показу, Об’єднання 
Українців у Польщі та Фонд «Наш ви-
бір», підготували стрічки, які висвітлю-
ють переломні моменти в історії сучасної 
України: Студентську революцію на гра-
ніті 1990 року та Помаранчеву революцію 
2004 року. Глядачі фільмів поділилися 
своїми враженнями про ці події. 

Для багатьох українців, котрі сьогодні 
проживають у Варшаві, саме Помаран-
чева революція, була моментом, з якого 
почалася їхня громадська активність у 
Польщі. 

Завершенням відзначень у польській 
столиці став концерт українських гур-
тів «OНУКА», «Dakh Daughters», «Kozak 
System» та польської співачки Анни Ви-
шконі. Організатори концерту – місто Вар-
шава та Посольство України в Польщі.

У Варшаві та Ґданську відбулися також 
концерти «Польсько-українські музичні 
діалоги» за участю камерного оркестру 
«Київські солісти». Концерти організував 
Фонд «Pro Musica Viva», голова якого, Ро-
ман Ревакович, диригував оркестром під 
час виступів у Польщі.

Варто згадати і про презентовану в 
кількох містах Польщі фотовиставку, яка 
показує шлях і надбання України за остан-
ні 25 років. Її автором є Ізабелла Хруслін-
ська, керівник проектів Фонду міжнарод-
ної солідарності. Інтерв’ю з нею читайте в 
цьому номері «Нашого вибору».

ukraina25.pl
До подій у рамках святкувань 25-ї річ-

ниці Незалежності приєднувалося не лише 
багато українців, але й поляків. Саме поль-
ські друзі України часто вітали українців 
із їхнім святом. Особливо в тому допомо-
гла ініціатива голови Фонду міжнародної 
солідарності, Кшиштофа Становського, 
щодо створення сайту ukraina25.pl. Сто-
рінка з’явилася ще за кілька тижнів до офі-
ційних відзначень Дня Незалежності. 

На сайті можна було не лише вітати 
Україну з її святом, але й залишати по-
бажання для українців. На цій сторінці 
та Фейсбуці публікуються також статті, 
які стосуються, зокрема, теми польсько-
українських відносин, інформація про 
святкування, цікавинки про туристичні 
місця України, а також розміщено заклик 
українських і польських неурядових ор-
ганізацій до суспільств обох країн. У 
ньому зазначається, що саме неурядові 
організації повинні продовжувати напо-
легливо будувати інфраструктуру вза-
ємних контактів, сприяти збереженню, 
а подекуди й поновленню довіри між на-
шими державами, тим більше в умовах 
російської агресії в Україні.

Варто згадати, що в день українського 
свята солідарність поляків з українцями 
була помітна і в просторі міста. Так, на-
приклад, у Варшаві 23–24 серпня – у День 
Національного прапора та День Незалеж-
ності України – Палац культури і науки 
(найвища будівля польської столиці) під-
свічувався українськими національними 
кольорами. Також 24 серпня на телеекра-
нах на вулицях міста можна було прочи-
тати вітання України з її незалежністю.

У свою чергу, польсько-український 
гурт «Karpatian» з Ольштина записав піс-
ню «Для надії». Музиканти присвятили 
її Дню Незалежності й миру в Україні. Її 
погодилися транслювати на кількох поль-
ських радіостанціях. ■

Як відзначали 25-й День Незалежності України в Польщі

У рамках святкування 25-ї річ-
ниці Незалежності мали місце 
кількадесят ініціатив, які ста-
ли елементом святкувань. Деякі 
події відбудуться теж у вересні й 
жовтні. 

▲ дискусія в українському домі у варшаві. Фото Павла Лози
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езумовно, є люди, які не 
мають хисту до іноземних мов, але 
абсолютно нездібних не існує. Є щось 
генетично запроектоване в нашому 
мозку, що забезпечує нам неймовірні 
здібності до оволодіння потенційно 
будь-якою мовою. Цю неймовірну уні-
версальну здатність професор Ноар 
Хомський – відомий американський 
лінгвіст і філо-соф – назвав модулем 
засвоєння мови. 

Пояснюючи ті чи інші феномени 
розвитку, прийнято звертатися до фізі-
ологічних основ, особливостей вищої 
нервової діяльності. У Копенгагені в 
2009 році професор-мікробіолог Олег 
Майборода продемонстрував томогра-
фічний знімок: локалізація мовних зон 
у мозку двомовної дитини й двомовно-
го дорослого. У порівнянні з дорослим 
у дитини зони локалізації мов перети-
наються, утворюючи загальну лінгвіс-
тичну зону. Цікаво, що коли двомовна 
дитина починає вивчати третю і на-
ступні мови, то вони «приєднуються» 
до загальної зони перетину. Той факт, 
що з’являється загальна лінгвістична 
зона, має досить багато наслідків, один 
із них – те, що швидкість переробки 
інформації в цьому випадку значно 
зростає. Отже, вже з точки зору фізі-
ології, дво- й багатомовна дитина – це 
інша людина: її мозок працює інакше. 
Інакше, ніж у двомовного дорослого 
і ніж у її монокультурного однолітка. 
Насправді, можна легко відрізнити 
двомовну людину від одномовної, вва-
жає нейропсихолог Джубін Абуталебі 
з Університету Сан-Раффаеле в Міла-
ні. Варто тільки подивитися на МРТ-
зображення мозку. У білінгвів спосте-

рігається значно більша кількість сірої 
речовини в передній корі головного 
мозку.

З ним згодна професор психології 
Еллен Бялисток (Канада). Досліджен-
ня, які вона очолювала, доводять: у 
білінгвів обсяг сірої речовини, що 
містить мільйони нейронів, більший 
по всьому мозку, зок-рема і в лобовій 
корі, і в нижній тім’яній ділянці, і в 
скроневих частках. Ці області мають 
вирішальне значення для безлічі ког-
нітивних функцій, в тому числі для 
пам’яті та уваги. До того ж виявлено, 
що зазвичай із віком саме ці області 
піддаються впливу нейродегенератив-
них захворювань. Наприклад, у рам-
ках одного дослідження в 2010 році 
фахівці вивчили дані 200 пацієнтів, які 
страждають на хворобу Альцгеймера, 
і виявили, що ті, хто володів кількома 
мовами, стикалися з симптомами на 
5,1 років пізніше.

Цьому є просте пояснення. Білінгви 
кожен раз, коли їм потрібно щось ска-
зати, роблять вибір. Мозок вирішує, 
яке зі слів «правильне» в той чи інший 
момент. Сказати «чашка» або «kubek», 
наприклад. Перш ніж вибрати потрібне 
слово, мозок двомовних знову і знову 
виконує цю вправу і, як наслідок, стає 
більш здатним до вирішення завдань, 
що вимагають перемикання уваги та ви-
бору. Коли окремі ділянки мозку пошко-
джуються в результаті старіння, їхню 
функцію компенсує додаткова сіра речо-
вина й альтернативні нервові шляхи, що 
розвиваються в білінгвів.

Ще одне цікаве дослідження було 
проведено нещодавно в Пенсільван-
ському університеті. Вчені експеримен-
тально з’ясували, що у білінгвів обидві 
мови знаходяться в активній формі, на-
віть якщо в даний момент вони корис-
туються тільки однією мовою, а дру-
гою користувалися день назад. Стаття 
опублікована в журналі «Frontiers in 
Psychology». 

Чи треба мати якусь предиспозицію, 
щоб стати білінгвом? У 2004 році нейро-

фізіологи з Університетського коледжу  
в Лондоні на чолі з Андреа Мечеллі за 
допомогою магнітно-резонансної томо-
графії обстежили групу осіб, 25 з яких 
володіли лише англійською мовою,  
25 знали не тільки англійську, але й ще 
одну європейську мову, 33 були білінг-
вами – володіли другою мовою з дитин-
ства, а 22 походили з інших європей-
ських країн і знали не тільки свою рідну 
мову, але й англійську (як іноземну). 
Дослідники виявили, що у всіх випро-
бовуваних, які володіли двома мовами, 
була підвищена щільність кори головно-
го мозку в області нижньої тім’яної ді-
лянки. Причому найбільш інтенсивно 
ці зміни виражені у тих учасників до-
слідження, які говорили на двох мовах 
з дитинства.

Отримані дані свідчать у першу 
чергу про те, що вивчати іноземні 
мови краще в молодості, коли голо-
вний мозок найбільш пластичний. Це 
не означає, що в дорослому віці цим не 
варто або не можна займатися, – про-
сто в дитинстві такі заняття набагато 
ефективніші. Але обсяг пов’язаних із 
мовою мозкових утворень при навчан-
ні другої мови збільшується навіть у 
дорослих. Йдеться про те, що мозок 
має ресурси освоєння декількох мов. 
Може, саме тому білінгвізм є дуже по-
ширеним явищем упродовж всієї істо-
рії людства.

Що є вирішальним для володіння 
кількома мовами? Як показало дослі-
дження 2013 року групи багатомовних 
дітей у віці 10 років з Південного Ті-
ролю, рівень мовних здібностей істот-
но пов’язаний із нейропластичними 
змінами в лівій нижній тім’яній час-
тині. Ймовірно, цей відділ є централь-
ним процесором нашої символічної 
функції, робить можливим доступ до 
смислового лексикону й через низку 
взаємних з’єднань з іншими мовними 
відділами забезпечує унікальну люд-
ську можливість володіти мовами. У 
поліглотів ця мережа з’єднань неймо-
вірно розвинена.

Отже, білінгви – більш швидкі, 
більш ефективні. Причому як при ви-
конанні словесних завдань, так і при 
невербальних тестах. На думку до-
слідників, причина полягає у звичці з 
самого дитинства окремо підтримува-
ти в мозку дві мови, щоб не було плу-
танини. ■

Одна мова – добре, дві – корисніше
Кожен, хто працює з дво- і бага-
томовними дітьми, може напи-
сати досить довгий список від-
мінностей, що проявляються як 
у навчанні цих дітей, так і у ви-
хованні, а також в звичайному 
спілкуванні з ними.  Вважається 
доведеним, що діти можуть ово-
лодіти двома або трьома мовами 
без негативних наслідків. 

Процес говоріння, творче вико-
ристання мови й вивчення інозем-
них мов – це найкраще джерело 
стимуляції, завдяки якому люд-
ський мозок змінюється. 
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лануючи життя, займаючись 
повсякденними справами, українці, що 
знаходяться в Польщі, і ті, хто тільки зби-
рається переїхати, навіть не підозрюють 
про несподівані сюрпризи,  які можуть че-
кати на них уже в 2017 році.

Йдеться про законопроект, згідно з 
яким планується внести зміни до Закону 
«Про іноземців» та інші нормативні акти 
(«Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzo-
ziemcach oraz niektórych innych ustaw» від 
31.08.2016 року). Відповідно, ці зміни, за 
умови їх прийняття, будуть мати безпо-
середній вплив на можливість отримання 
дозволів на перебування, працю або  на-
вчання в Польщі для деяких категорій гро-
мадян. Законопроект зараз знаходиться на 
етапі ознайомлення з ним представників 
громадських організацій, воєводських 
управлінь та винесення зауважень з боку 
вищезазначених установ.

Отже, розглянемо основні аспекти, які 
можуть зазнати змін.

● До формуляра запрошень планується 
додати інформацію, що запрошення не є до-
кументом, котрий дає право працювати на 
території Польщі, та графу для письмового 
підтвердження запрошуючою стороною 
(під загрозою карної відповідальності), що 
інформація, яку вона зазначає в запрошен-
ні, відповідає дійсності. Голова управління 
у справах іноземців може отримати право 
нарівні з воєводою розглядати звернен-
ня іноземця щодо отримання дозволу на 
тимчасове перебування у випадку, якщо 
дані іноземця знаходяться в Шенгенській 
інформаційній системі і йому забороне-
но в’їзд. Звернення іноземця має бути об-
ґрунтовано гуманітарними причинами або 
виникає з міжнародних зобов’язань. Шеф 
управління у справах іноземців разом із 
Головним комендантом поліції отримають 
право на розгляд такого звернення і в разі 
видання дозволу на постійне перебування 
будуть зобов’язані поінформувати про це 
країну, яка внесла іноземця до Шенгенської 
інформаційної системи.

● Може бути введено ще одну підставу 
для видання дозволу на тимчасове пере-
бування та   роботу – якщо метою пере-
бування іноземця на території Польщі є 
праця, а професійні кваліфікації іноземця 
потрібні для цієї держави. Перелік таких 
кваліфікацій буде встановлюватися роз-
порядженнями відповідних міністерств, 
беручи до уваги потреби, які існують на 
польському ринку праці.

● Планується висвітлення чіткого фор-
мулювання в одній зі статей, відповідно до 
якого  іноземці, які протягом 3 років перед 
поданням заяви на дозвіл на тимчасове 
проживання і працю скінчили навчальний 
заклад на території Польщі, ЄС або Швей-
царської Конфедерації, або є докторанта-

ми на території Польщі, або останні 3 роки 
перебували на території Польщі легально 
й безперервно, звільняються від обов’язку 
подавати інформацію від старости для 
отримання дозволу на тимчасове перебу-
вання й працю.

● Для того щоб висококваліфіковані фа-
хівці мали право на отримання дозволу на 
тимчасове перебування з метою виконання 
праці в професії, що вимагає високих ква-
ліфікацій, планується встановити вимогу 
щодо місячної або річної заробітної платні, 
яка зазначається в їхньому договорі з робо-
тодавцем. Розмір має бути не менше 150% 
від мінімальної заробітної платні, яка вста-
новлена в попередньому році.

● Планується ввести новий вид до-
зволу на тимчасове перебування з метою 
виконання праці в рамках переміщення 
всередині підприємства. Цей дозвіл сто-
суватиметься керівників та спеціалістів, а 
в ситуації стажування особи обов’язковою 
буде наявність диплому про  вищу освіту 
за умови, що їхні кваліфікації визнані й 
вони попередньо пропрацювали на цьому 
підприємстві 12 місяців  (або 6 місяців у 
випадках проходження стажування). 

При цьому встановлюються вимоги 
щодо обов’язкових положень, котрі мають 
міститись у  договорі, на підставі якого 
працівник виконуватиме роботу. А саме: 
обов’язково має бути вказано місце реє-
страції роботодавця, час, на який праців-
ник буде переміщений, посада працівника 
й заробітна платня. У разі проходження 
стажу обов’язково потрібно зазначити 
план та період стажування. Також буде ре-
гулюватися мінімальний розмір заробітної 
платні таких працівників.

Вищезазначені нововведення обумов-
лені потребою мобільності працівників і 
приведенням польського законодавства у 
відповідність до норм права ЄС.

● Планується відмінити вимогу щодо 
наявності джерела стабільного й регуляр-
ного доходу для випускників польських 
вищих навчальних закладів. Нагадаємо, 
що випускники польських вишів можуть 
отримати дозвіл на тимчасове перебування 
на території Польщі з метою пошуку пра-
ці. До відповідної статті планується додати 
уточнення, що такий дозвіл може бути ви-
даний лише на рік і лише один раз.

● Розділ «Дозвіл на тимчасове перебу-
вання у зв’язку з навчанням» теж може за-
знати певних змін: пропонується встанови-
ти, що щомісячні фінансові засоби інозем-
ця, якими він диспонує  на території Поль-
щі, мають бути вищими, ніж мінімальна 
квота, передбачена у якості прибутку для 
можливості нарахування соціальних ви-
плат. 

● Розділ «Дозвіл на тимчасове перебу-
вання для членів родин громадян Республі-
ки Польща та іноземців» планується допо-
внити  статтею, яка передбачає можливість 
отримання дозволу на тимчасове перебу-
вання нащадками (дітьми та внуками, яким 

ще не виповнився 21 рік) громадян Польщі 
або членів їхнього подружжя за умови, 
що діти та внуки знаходяться на їхньому 
утриманні. Також право на отримання тим-
часового дозволу на перебування передба-
чається для батьків громадянина Польщі 
або членів їхнього подружжя за умови, що 
батьки знаходяться на їхньому утриманні. 

● Розділ «Дозвіл на постійне перебу-
вання та дозвіл на перебування довготер-
мінового резидента ЄС» планується допо-
внити ще однією підставою для надання 
дозволу на постійне проживання. А саме: 
безпосередньо перед поданням заяви особа 
перебувала на території Польщі 4 роки на 
підставі дозволу на тимчасове перебуван-
ня, має джерело стабільного й регулярного 
доходу, якого вистачає на утримання себе 
та членів родини, що знаходяться на утри-
манні в цієї особи.

Крім того, в цьому розділі планується 
введення статті, якою встановлюється ви-
мога для всіх (за виключенням власників 
Карти поляка), хто подає заяву на дозвіл 
на постійне перебування або дозвіл на пе-
ребування довготермінового резидента, 
мати документ, що підтверджує знання 
польської мови. Це може бути або серти-
фікат на рівні В1, виданий уповноваже-
ними на це інституціями, або свідоцтво 
закінчення школи в Польщі, або вищого 
навчального закладу в Польщі з викла-
данням польською мовою. Також це може 
бути свідоцтво закінчення школи за кор-
доном, або іншого навчального закладу, 
що відповідає рівню школи, за умови якщо 
навчання велося польською мовою.

Від обов’язку подавати відповідні сер-
тифікати і свідоцтва звільняються непо-
внолітні діти, що були народжені на тери-
торії Польщі, та ті, кому на момент подан-
ня ще не виповнилося 16 років.

● Планується чітке визначення проце-
дури отримання  карти перебування дітей, 
які не досягли 13 років. Такі карти перебу-
вання можуть бути отриманні законними 
представниками чи опікунами дітей.

● Визначається 30-денний строк на ви-
їзд із території Польщі для осіб, які отри-
мали рішення про припинення процедури 
у справі продовження шенгенської або на-
ціональної візи, або надання дозволу на 
тимчасове перебування, або дозволу на по-
стійне перебування чи дозволу на перебу-
вання довготермінового резидента ЄС, або 
відкликання вищезазначених дозволів.

● Планується  внести зміни щодо регу-
лювання ситуації, коли іноземець отримав 
остаточне рішення про зобов’язання до 
повернення у свою країну, але одружив-
ся  з громадянином/громадянкою Польщі 
чи іноземцем/іноземкою, що перебуває в 
Польщі на підставі дозволу на постійне 
перебування чи дозволу на перебування  
довготермінового резидента ЄС. У цій си-
туації рішення, яке зобов’язує повернути-
ся, буде відхилено за умови, якщо воно не 
почало виконуватися. ■

Що чекає українців у разі змін у законодавстві про іноземців?
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Продовження на 16-й сторінці.

Олена ЛИТВИНЕНКОБ

Таємниця мотиваційного листа
Існує думка, що написання мо-
тиваційного листа не має сенсу 
й не варто витрачати на це час. 
Так вважають як працедавці, 
так і ті, хто шукає роботу. На 
мою думку, причина полягає 
в тому, що більшість людей не 
вміють писати мотиваційний 
лист. Тому, з точки зору праце-
давця, читання нудних, написа-
них за шаблоном мотиваційних 
листів – дійсно витрачання часу. 
У цій статті спробую не лише пе-
реконати вас, що недооцінювати 
важливість мотиваційного лис-
та –  помилка, але й допомогти 
оволодіти мистецтвом його на-
писання. 

агато разів до мене звер-
талися з питанням, чи маю якісь зраз-
ки. Звісно – сама часто використовую 
мотиваційні листи з Інтернету, щоб 
поповнити словниковий запас вдали-
ми виразами. З шаблону також можна 
переписати «шапку» і ознайомитися 
з прийнятою структурою. І це все! 
Решта листа – мусить бути повністю 
ваш індивідуальний твір, який відо-
бражатиме вашу мотивацію. Чи мож-
на «списати» чиюсь мотивацію?

Отже, про що варто пам’ятати? 
По-перше, головне завдання моти-
ваційного листа – доповнити та роз-
ширити традиційне резюме. Ви маєте 
можливість у вільній формі описати 
все те, для чого не вистачило місця в 
резюме, – розкрити себе як фахівця 
або талановитого початківця. Але в 
жодному випадку не повторюйте дані 
з резюме. Можна сміливо сказати, що 
мотиваційний лист – це ваша осо-
биста комерційна пропозиція, тому 
варто дуже відповідально постави-
тися до представленої інформації та 
її форми.

З чого почати? Уважно читаючи ва-
кансію, ви вже повинні замислюватися 
над змістом мотиваційного листа. 

Обов’язково зайдіть на сторінку фір-
ми, дізнайтеся, чим вона займається. 
Продемонструйте роботодавцю, що ви 
ознайомлені зі специфікою діяльності 
компанії, опишіть – яку користь при-
несете саме ви. Якщо є можливість до-
відатися, хто проводить рекрутацію, 
зробіть це і в мотиваційному листі 
зверніться власне до тієї людини. Для 
цього можна також використовувати 
професійні соціальні мережі (Golden 
Line, LinkedIn). 

Подумайте, чому саме ця пропо-
зиція вас зацікавила. Не раз зустрі-
чалася з ситуацією, коли вирішаль-
ним фактором щодо прийняття кон-
кретної людини на роботу ставало її 
бажання працювати, розвиватися та 
вчитися – так би мовити, «вогонь в 
очах».

Якщо ви не знаходите в собі жод-
ної мотивації, пропустіть цей пункт. 
Але навіть якщо ви уникнете цього 
питання в мотиваційному листі, при-
готуйтеся, що воно може з’явитися 
під час кваліфікаційної розмови. Од-
нак не приділяйте своїй мотивації ба-
гато уваги. Так, працедавець прагне 
знайти лояльного та мотивованого 
працівника, але передусім шукає ко-
ристь для себе. І власне на тому, яку 
користь можете принести фірмі саме 
ви, треба зосередитись у мотивацій-
ному листі.

Тому наступний крок – аналіз попе-
реднього досвіду, вмінь та досягнень. Як 
правило, пропозицію роботи обираємо, 
коли вона відповідає нашим вмінням чи 
знанням або коли хочемо отримати до-
свід у новій для нас сфері. У першому 
і другому випадку мотиваційний лист 
писатимемо зовсім по-різному.

УВАгА! У мотиваційному листі не 
перераховуємо наші вміння! Уни-
кайте шаблонних характеристик в 
описі себе (цілеспрямований, відпо-
відальний). Найбільш привабливо їх 
показати через приклади та резуль-
тати вашої праці, конкретні успіхи й 
досягнення на попередньому місці 
роботи. 

Наприклад, «уміння добре органі-
зовувати робочий процес» може бути 
описане таким чином: «завдяки моєму 
вмінню організовувати роботу колек-
тиву вдалося в короткі строки реалі-
зувати три великі міжнародні проекти 
(провести три рекламні кампанії), в ре-
зультаті чого кількість клієнтів збіль-
шилася вдвічі». Якщо ваш попередній 
досвід був у іншій сфері, зосередьтеся 
на тих навичках та особистих рисах, 
які можуть допомогти вам виконувати 
нові обов’язки й отримувати нові зна-
ння та вміння. 
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Продовження з 15-ї сторінки.

«Блакитна лінія» для жертв або 
свідків насильства в родині діятиме 
за номером +48 801 12 00 02. Під-
тримку та поради можна буде отри-
мати з 18:00 до 22:00, щопонеділка –  
англійською мовою, щовівторка – ро-
сійською. За першу частину розмови 
(перший імпульс), відповідно до ста-

вок оператора, сплачуватиме людина, 
яка дзвонить.

«Така ініціатива не полишала наші 
думки відтоді, як кілька років тому 
бюро у справах біженців звернулося 
до нас по допомогу у вирішенні про-
блем, пов’язаних із насильством та 
алкоголізмом в осередках для біжен-

У Польщі почала діяти телефонна лінія 
для іноземців – жертв насильства в родині

Наприклад: «Наявний досвід про-
ведення презентацій продукту, зби-
рання інформації про клієнта і на-
вички спілкування з менеджерами 
всіх рівнів дозволили мені домогти-
ся високих результатів. Уважно ви-
вчивши коло обов’язків і вимоги, що 
пред’являються Вами до кандидата, 
припускаю, що мій досвід і отримані 
навички допоможуть досягти високих 
результатів Вашій компанії, а мені 
продовжувати зростати в професійно-
му й фінансовому планах».

Коли ви описуєте свої досягнення, 
важливо утримувати баланс між ва-
шим внеском і роботою цілого колек-
тиву. Особливо, коли роботодавець в 
оголошенні звертає увагу на вміння 
працювати в колективі. Аналізуйте 
вимоги і достосовуйте до них те, як ви 
описуєте свої вміння.

У разі відсутності досвіду роботи 
акцент потрібно зробити на знання й 
навички, які ви отримали на курсах і 
тренінгах, завдяки активності в сту-

дентські роки, як волонтер, в період 
проходження практик. Опишіть, які 
завдання перед вами стояли, як ви 
з ними впоралися, чому навчилися. 
Якщо не маєте і такого досвіду, то по-
дбайте про те, щоб його отримати. 

Добре, якщо ви опрацюєте влас-
ну концепцію роботи на новій посаді 
або ідею вирішення якоїсь проблеми, 
з якою стикається фірма. Навіть якщо 
виявиться, що  фірма не має такої про-
блеми, то ваш мотиваційний лист все 
одно відрізнятиметься від інших. 

Закінчення листа можете запозичи-
ти в шаблонах або написати від себе. 
Пам’ятайте про підпис наприкінці 
листа. 

ВАжЛИВО! Основні вимоги до 
резюме та мотиваційного листа –  
стислість, чіткість, логічність ви-
кладу і правдива інформація! Всі 
дані про вас перевірятимуться ще 
багато разів – на співбесіді, у про-
цесі роботи тощо.

Мотиваційний лист не повинен 
за обсягом перевищувати аркуш А4. 
Дуже важливо правильно вказати в 

графі «адресат» назву фірми та вакан-
сію. Не варто використовувати склад-
ні специфічні терміни, писати те, що 
не має відношення до конкретної ва-
кансії. 

Перед висиланням листа видру-
куйте його і подивіться, як виглядає, 
перевірте, щоб не було помилок. Лист 
мусить бути охайним, текст сприйма-
тися легко. Подбайте про відповідний 
шрифт і розмір літер. Не варто вико-
ристовувати курсив та жирний шрифт,  
літери іншого кольору. 

Чи варто висилати мотиваційний 
лист, якщо працедавець цього не ви-
магає? На мій погляд, і так, і ні. Не 
варто долучати офіційну версію лис-
та. Однак у тілі e-mail у стислій і менш 
офіційній формі варто написати ско-
рочену версію. Зробіть це, навіть якщо 
ви долучаєте мотиваційний лист на 
вимогу працедавця. Декілька слів про 
себе можуть стати тим елементом, 
який зверне на вас увагу на самому 
початку перегляду вашого e-mail і ви-
рішить справу. 

Вдалого пошуку роботи! ■

ців, – розповідає директор Державної 
агенції вирішення алкогольних про-
блем Кшиштоф Бжузка. – У Польщі 
перебуває дуже багато іноземців. Цей 
телефон створений для того, аби допо-
могти їм говорити про справи та про-
блеми, що є для них болісними».

Інфолінія повстала завдяки угоді, 
укладеній у 2011 році між Відділом 
справедливості, поліцією та Держав-
ною агенцією вирішення алкогольних 
проблем. Телефонною допомогою й 
консультаціями щороку користуються 
близько 13 тис. осіб. ■

Підготувала 
Оксана КУЗЬМЕНКО

Загальнопольська швидка допомога для жертв насильства в роди-
ні «Блакитна лінія» починає проводити телефонні консультації для 
іноземців. 
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Й
ого роботи – це мікс філо-

софії і матерії, тіла та одухотвореності. 
У своїй творчості Артем ламає наше 
звичне розуміння скульптури як ста-
тичної форми і надає своїм роботам рух, 
подих, життя.

Ось як описує свою творчість сам ав-
тор: «У своїй творчості я використовую 
силу абстрактних форм, а також фігуру 
людини як будівельний матеріал дра-
матургії. Шукаю чіткі знакові моменти, 
які були б достойними скульптури. Та-
кож працюю над образами сюрреаліс-
тичними.

Шукаю сенс, нерозлучно поєднаний 
із формою. Працюю над скульптурою, 
котра не окуповує простір, а створює 
акценти в ньому. При цьому важливим 
для мене є потенціал медитативності, 
споглядання самотніх об’єктів, які на-
ділені автономною екзистенцією.

Інтригує мене образ людини в її по-
граничних ситуаціях, краса і драматизм 
оточуючого нас світу. Зображування в 
жодному випадку не є ціллю моїх робіт, 
а лише результатом інтуїції у відборі 
важливого. Мої об’єкти – скульптури, 
наділені автономним буттям, їх сенс не 

Виставка скульптури Артема Дмитренка в Українському домі 

З 18 вересня по 9 жовтня в Укра-
їнському домі у Варшаві про-
ходить виставка робіт молодого 
українського скульптора Артема 
Дмитренка.

прив’язаний до локальних історичних 
проблем. Проте наша сучасність пере-
осмислено віддзеркалена в них».

Про автора

АРТеМ ДМиТРеНКО
Народився 1990 року в місті Луцьку.
З дитинства цікавився малюванням 

та поезією.
Закінчив художню школу й технічне 

училище в Луцьку, перемагав у кон-
курсах поезії і фотографії, ілюстрував 
книги.

2008 р. почав навчання у Львівській 
академії мистецтв, посів друге місце на 

Юлія ЛАЩУК

▲ Автор розповідає про свої роботи. Фото Влада Гузмана

академічному конкурсі рисунку. Брав 
участь у багатьох виставках скульпту-
ри та рисунку.

2012 р. захистив диплом бакалавра 
на відмінно.

2013 р. вступив до магістратури Вар-
шавської академії мистецтв. Тут про-
довжив свої пошуки в скульптурі, за-
ймався медальєрством.

2015 р. захистив магістерський ди-
плом у Варшавській академії на відмін-
но. Брав участь у скульптурних кон-
курсах і пленерах. Цікавиться музикою 
та філософією.

2015 р. відбулася його персональна 
виставка скульптури у Варшаві. ■

▲ Скульптор Артем Дмитренко. Фото Влада Гузмана
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Юрій гЕРАСИМЧУК

Смаки польського сходу 
Частина ІІ

У

Люблінський цебуляж
30 г дріжджів розчинити в теплій воді, 
влити в миску, а потім додати 1 ст. л. солі, 
1 ст. л. цукру, 0,5 склянки олії та виміша-
ти до розчинення складників. Постійно 
помішуючи, додати 1 кг муки, а коли тіс-
то стане густим – вимісити його руками. 
Прикрити рушником та відставити на  
1 год., щоб виросло. 3 великі цибулі по-
чистити та порізати грубими кубика-
ми, засипати 3 ст. л. маку, щипту солі,  
1 ст. л. олії і добре вимішати. Прикрити 
кришкою чи плівкою та покласти на го-
динку в холодильник. Тісто, яке підняло-
ся, поділити на частини по 100–150 г та 
долонею розплющити на пляцки. На зма-
щену жиром бляшку викладаємо пляцки, 
на середину кожного вкладаємо «макову 
цибулю», а краї змащуємо збитим яйцем. 
Запікати 25–30 хв. при 180°С.

Білгорайський голомозий пиріг
600 г картоплі зварити в підсоленій воді, 
відцідити та розтерти в пюре. В цей час 
200 г гречаної каші всипати до 1 л окропу 
й варити на маленькому вогні під криш-
кою, поки каша не стане м’якою, додати 

її до картоплі й добре вимішати. 300 г бі-
лого сиру розім’яти виделкою та додати 
до маси, а також вмішати 2 яйця, 2 ложки 
сметани та 200 г розтопленого смальцю 
зі шкварками. Приправити 1 ст. л. м’яти, 
сіллю й перцем, все добре вимісити. Фор-
му для кекса змастити жиром, перекласти 
в неї масу та розрівняти. Змастити розтрі-
паним яйцем та запікати 1 год. при 180°С. 
Найкраще смакує з мачанкою зі сметани, 
часнику та свіжого кропу.

Розточанський бурячаж 
(бурячак)
2 кг цукрового буряка почистити, вими-
ти, порізати і зварити до м’якості. Бере-
мо 1 склянку води, де варилися буряки, і 
поки вона гаряча – розчиняємо в ній по-
різані 100 г масла. Коли вода охолоне до 
30–35°С, додаємо 30 г дріжджів і розчи-
няємо їх. Після цього додаємо 2,5 склян-
ки просіяного пшеничного борошна, пів-
склянки цукру, потертий на бурячкову 
тертку зварений буряк, 4 ст. л. сметани,  
3 яйця та 2 ст. л. маку. Місимо тісто й 
виливаємо його на широку бляшку, зма-
щену маслом і притрушену меленими су-
харями. Зверху посипаємо маком та цу-
кром. Накриваємо рушником і відставля-

ємо в тепле місце на 15 хвилин. 
Запікати 70–80 хв. при 180°С. 
Ріжемо й подаємо, як охолоне. 
Добре і з холодним молоком,  
і з гарячим чаєм.

Опольський лікер 
із цукерок «Корівка» 
Це рецепт від колишнього ко-
менданта поліції міста Ополе 
Любельське, записаний під час 
спільної риболовлі.
250 г цукерок «Корівка» вси-
пати в каструльку, додати 
250 г вершків, все виміша-
ти та підігрівати на малому 

вогні, помішуючи (не дати закипіти!), 
поки не розчиняться цукерки. Охоло-
дити, додати 700 мл горілки, виміша-
ти, перелити в карафку та поставити  
в холодильник. Як добре охолоне, відразу 
можна куштувати. Особисто я люблю до-
давати цей лікер до кави. ■

Фото зі сторінки: najsmaczniejsze.pl

У цьому випуску нашої рубрики 
ми зведемо краєзнавчий огляд 
Люблінщини до конкретних ре-
цептів. Тому вдягаємо фартуш-
ки і до роботи. А я зі свого боку 
гарантую вам унікальні смаки 
східної Польщі.
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