
Марш під час Євромайдану у Варшаві у 2013 році. Фото Віталій Тукало.
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Травень 2017
• Майстер-клас для батьків і дітей 
віком 7–11 років «Як і навіщо роз-
мовляти з дітьми про мистецтво?». 
Проводить Софія Рябчук.
6 травня o 11:00.
• Перукарський майстер-клас.
Організатор: Клуб українських жінок.
7 травня о 16:00.
• Інформаційна зустріч «Приїзд і 
перебування з родиною дітей іно-
земців, які мешкають у Польщі».
Організатор: Міжнародна організація у 
справах мігрантів за підтримки Фонду 
«Наш вибір».
7 травня o 13:00.
• Еміграція як виклик. 
Про творчість Чеслава Мілоша. 
З Анджеєм Франашком, автором книжки 
«Мілош. Біографія», розмовляють Тадеуш 
Домбровський і Євген Соболь. Подія в рам-
ках проекту «Інтеграція через літературу».
11 травня о 18.00.
• Українсько-польські майстер-кла-
си для перекладачів.
Подія в рамках проекту «Інтеграція 
через літературу».
13–14 травня, 12:00–16:00.
• Танцювальний майстер-клас.
Організатор: Клуб українських жінок.
14 травня о 15:00.
• Зустріч української наукової 
діаспори у Варшаві.
16 травня 18:00
• День грузинського кіно.
Організатори: студенти Варшавського 
університету.
18 травня.
• Майстер-клас для батьків і дітей 
віком 4–6 років «Як і навіщо роз-

мовляти з дітьми про мистецтво?».
Проводить Софія Рябчук.
20 травня o 11:00.
• Тренінг «Перші кроки на ринку праці».
Організатор: Клуб українських жінок.
21 травня, 11:00 –16:30.
• Відкриття виставки фотографій Василя Салиги.
24 травня o 18:00.
• Авторський вечір Богдана Задури.
Ведучий: Євген Соболь. Подія в рамках проекту 
«Інтеграція через літературу».
25 травня o 18:00.
• Тренінг «Як користуватись LinkedIn?».
Організатор: Клуб українських жінок.
28 травня o 13:00.

ЦИКЛІЧНІ ПОДІЇ
• Консультаційний пункт для мігрантів.
Понеділок, середа, п’ятниця 10:00–16:00, вівторок, четвер 
10:00–20:00, субота 10:00–18:00.
Консультаційний пункт діє в рамках проекту «CPC 2.0», що 
фінансується Фондом притулку, міграції та інтеграції і з 
бюджету держави.
• Консультаційний пункт для підприємців.
Український дім пропонує підприємцям допомогу в процеду-
рі легалізації праці та перебування працівників-іноземців; 
інформаційний пакет про відкриття бізнесу в Польщі. 
Детальніша інформація:
biuro@ukrainskidom.pl, +48 22 408 00 46.
• Клуб українських жінок.
В Українському домі збирається Клуб українських жінок 
(KUK). У рамках клубу відбуваються майстер-класи, 
інформаційні зустрічі, тренінги тощо. Запрошуємо 
стежити за найближчими подіями клубу на Фейсбуці 
– www.facebook.com/KlubUkrainok.
Додаткова інформація – klubukrainok@gmail.com.
• Дитячий клуб «Рукавичка».
У програмі українською мовою: інтеграційні ігри, озна-

йомлення 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 абонемента) 
– 10 злотих.
Запис за адресою: ukr.klubik@gmail.com,
тел.: +48 727 88 70 31. «Рукавичка» на Фейсбуці:
www.facebook.com/rukawyczka.
• Мовна школа в Українському домі у Варшаві. 
Інтенсивний підготовчий курс до сертифікованого 
екзамену з польської мови як іноземної. Рівень В1.
Тривалість 3 місяці.
Кількість лекційних годин 
– 48 годин (1 година – 45 хв.). 
Заняття у вівторок/четвер, у вечірні години.
Ціна: 600 злотих.
Запис: biuro@ukrainskidom.pl
+48 22 408 00 46.
• Курси англійської мови.
Індивідуальні та групові заняття. 
Запис: Алміра Аметова,
busyteacher.everbest@gmail.com.
• Заняття з йоги. Участь безкоштовна. 
Понеділок о 18:30. Запис: joga.dom.ukr@gmail.com.

Запрошуємо!
Контакт:
вул. Zamenhofa 1, 
00-153 Варшава
Тел.: +48 22 258 40 18,
+48 727 80 57 64

biuro@ukrainskidom.pl
www.ukrainskidom.pl

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

 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 
 

“Bezpieczna przystań”IOM   OIM UNIA EUROPEJSKA

Отримай інформацію про: 
- дозвіл на тимчасове та постійне перебування;
- громадянство Польщі;
- працевлаштування;
- охорону здоров’я;
- та інші аспекти життя в Польщі.

Зателефонуй та дізнайся більше!

Ти є громадянином України і хочеш дізнатись 
про свої права та обов’язки в Польщі? 

22 490 20 44
www.migrant.info.pl
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Дорогі друзі, вітаємо на шпальтах часопису «Наш вибір»! 
Представляю вам його 60-й номер. Ми змінюємося для 
вас, тому це вже другий номер, який виходить у новому 
графічному оформленні. Ми видаємо «Наш вибір» завдяки  
підтримці Фонду притулку, міграції та інтеграції і завдя-
ки польській державі. Запрошую вас також читати портал 
www.naszwybir.pl.

У цьому номері ознайомимо вас з інформацією про по-
чаток дії безвізового режиму між Україною та Євросоюзом 
і що він означає для пересічного українця.

Цього року виповнюється 70 років з часу проведення 
операції «Вісла», коли влада Польської Народної Республі-
ки силою переселила понад 140 тисяч українців та лемків 
зі східних територій у північні та західні регіони країни.  
Унаслідок цієї операції кількасот людей померли, потра-
пили до концтабору в Явожно або були страчені. Деталь-
ніше про цю подію та про те, що вона означає для сучас-
них представників української меншини в Польщі, читайте 
на 6 сторінці. 

Мова – це важлива складова ідентичності кожного наро-
ду, тому ми пишемо про ситуацію з вивченням української 

мови в українській меншині на Підляшші і який вплив мати-
ме освітня реформа. 

У рубриці «Легалізація» розповімо про дозвіл на постій-
не перебування в Польщі, а в рубриці «Поради» – про те,  
як здавати на водійські права. 

Оскільки багато випускників українських шкіл думають 
про навчання, ми розвінчуємо міфи про вищу освіту в Поль-
щі.

Розповідаємо про діяльність українських осередків 
у Варшаві, а також у Кракові, де у квітні відкрився Україн-
ський центр. 

Продовжимо знайомити вас із польською кухнею і цього 
разу готуватимемо страви із… кропиви. 

Отже, запрошуємо до читання! Ви можете знайти нашу 
газету у звичних місцях. Чекаємо від вас пропозицій щодо 
тем, про які варто написати. Наша електронна скринька: 
redakcja@naszwybir.pl.

Мирослава керик

Р Е Д А К Т О Р С Ь К А  К О Л О Н К А

Запрошуємо 
рекламодавців! 

Zapraszamy
reklamodawców

У нашій газеті та на порталі 
є можливість розмістити рекла-
му! Ми висилаємо газету в усі ку-
точки Польщі, де живуть українці. 
Кошти від реклами підуть на її ви-
дання. За детальною інформацією 
просимо звертатися до редакції: 
redakcja@naszwybir.pl .

W naszej gazecie istnieje możli-
wość zamieszczania reklam! Wysy-
łamy gazetę we wszystkie regiony 
Polski, w których mieszkają Ukraiń-
cy. Środki z reklamy przeznaczone 
zostaną na druk gazety. Szczegóło-
wą informację można uzyskać pisząc 
na adres: redakcja@naszwybir.pl .
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ДОВГООЧІКУВАНИЙ 
«БЕЗВІЗ» Громадян України від можливості відвідувати країни ЄС 

без попередньо оформленої візи відділяють лічені тижні. 
Рішення ЄС має виключно символічне чи також практич-
не значення? Чи вплине «безвіз» на тих, хто вже працює 
або хоче працевлаштуватися в Польщі?

6 квітня 2017 року голосами 521 
депутата Європарламент нарешті 
проголосував за надання громадя-
нам України права відвідувати Єв-

росоюз без попередньо оформленої візи. 
«Безвіз», мабуть, є не меншим символом 
наближення України до Європи, ніж під-
писання Угоди про асоціацію. Якщо Уго-
да дозволяє пожвавити та гармонізувати 
в першу чергу політичні та економічні від-

носини, «безвіз» стане каталізатором саме 
поліпшення контактів між українським та 
європейськими суспільствами.

Після 11 років консультацій, нарад та 
переговорів «безвіз» в Україні став темою 
анекдотів. В Інтернеті легко знайти відео, 
змонтовані з висловлювань Президен-
та Петра Порошенка, котрий  обіцяє, що 
українці ось-ось поїдуть до Європи без 
віз, тільки це «ось-ось» ніяк не наступає. 

Справедливості заради, не на Порошенко-
ві спочиває відповідальність за те, що Єв-
ропа принаймні на рік затягла ухвалення 
остаточного рішення – українське питання 
стало заручником, з одного боку, графіку 
виборчих перегонів у великих країнах ЄС, 
а з іншого — активної діяльності проросій-
ських політиків. Не сприяла обговоренню 
українського «безвізу» і міграційна криза 
ЄС. Проте спільними зусиллями влади та 

тема номерa

ЯК ВІН ДІЯТИМЕ 
ТА ЩО ЗМІНИТЬ 
У ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ?

Олена БАБАКОВА
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громадянського суспільства мету досяг-
нуто. Мільйонам українців відтепер стане 
легше відвідувати західних європейських 
сусідів. Хоча «легше» не означає «зовсім 
без правил».

10 ФАКТІВ ПРО ТЕ, ЯК ДІЯТИМЕ 
БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ

Хоча ця тема доволі активно обговорю-
валася в українському публічному просто-
рі, практичне функціонування безвізового 
режиму в багатьох громадян досі викликає 
запитання. Тому, скориставшись матері-
алами МЗС України та Представництва 
ЄС у Києві, ми підготували відповіді на 10 
найпопулярніших питань щодо безвізових 
поїздок до Європи.

1. Коли «безвіз» почне діяти? 
Для того, аби «безвіз» увійшов у дію, піс-

ля голосування Європарламенту, Комітету 
постійних представників країн – членів ЄС 
та Ради Євросоюзу рішення має затверди-
ти голова Європейської ради та представ-
ник головуючої країни (Мальта). Тоді воно 

Так, громадяни України мають купувати 
дійсні в ЄС поліси медичного страхування. 
Прикордонники можуть їх і не перевірити, 
проте в разі нещасного випадку чи захво-
рювання поліс краще мати, бо рахунок від 
лікаря у ЄС часом є вищим, ніж вартість 
усієї поїздки.

7. Як «безвіз» вплине на подорожі з дітьми? 
Кожен громадянин України, який хоче 

відвідати ЄС у рамках «безвізу», незалеж-
но від віку мусить мати біометричний 
паспорт. Як і раніше, особи до 16 років мо-
жуть в’їхати до Європи тільки в супроводі 
батьків чи уповноважених опікунів. Від-
повідно, для перетину кордону може зна-

добитися свідоцтво про народження 
дитини, дозвіл від обох бать-

ків, рішення суду про поз-
бавлення батьківських 

прав тощо.

8. Що станеться, якщо 
залишитися у Європі 
понад 90 днів? 

Таке перебу-
вання буде вва-
жатися нелегаль-
ним. Якщо про 

довшу поїздку ві-
до мо заздалегідь, 

тре ба оформити візу, 
якщо подорож подов-

жилася несподівано – по-
трібно звернутися до мігра-

ційних органів відповідної країни. Час 
легального перебування може бути про-
довжений тільки у виключних випадках. 
Безпричинне перевищення 90-денного 
тер міну є підставою для заборони на в’їзд 
до країн Шенгенської зони в майбутньому.

9. Чи «безвіз» вирішить проблеми осіб, яким рані-
ше був заборонений в’їзд до ЄС? 

Особи,  котрі у Шенгенській інформа-
ційній системі позначені як небажані на 
терені ЄС, і надалі не зможуть відвідати 
Європу. Відкритих списків немає, отже 
дізнатися про «бан» на в’їзд деякі українці 
зможуть лише на кордоні. У разі внесення 
до Шенгенської інформаційної системи 
можна просити органи країни, яка подала 
прохання про заборону в’їзду, про роз’яс-
нення та виключення зі списку. 

10. Чи в рамках «безвізу» можна влаштуватися на 
роботу/навчання? 

Сам по собі «безвіз» призначений для 
тих громадян, хто хоче відвідати ЄС 
з приватною метою, тобто: туризм, участь 
у конференціях, наукових обмінах, пошук 
ділових партнерів, відвідини родичів. Сам 
факт легального перетину кордону в рам-

буде опубліковане в офіційному віснику 
ЄС і через 20 днів після публікації всту-
пить у дію. За прогнозами експертів, це 
станеться вже в середині червня 2017 року.

2. Хто зможе користуватися «безвізом»? 
За домовленістю між ЄС та Україною, 

право на безвізовий в’їзд до ЄС матимуть 
тільки власники біометричних паспортів. 
Натомість власникам старих закордонних 
паспортів для в’їзду до ЄС з будь-якою 
метою і надалі знадобиться віза. А от біо-
метричний паспорт на оформлення не-
трудової та ненавчальної візи європейські 
консульства просто перестануть прийма-
ти. 

3. Куди можна буде поїхати? 
Українці зможуть без 

додаткових перешкод 
подорожувати до 30 
країн Європи, серед 
яких 26 країн – чле-
нів ЄС (до «безві-
зу» не приєдна-
лися Ірландія та 
Великобританія), 
а також 4 держа-
ви – асоційовані 
члени Шенгенської 
угоди (Швейцарія, 
Ліхтенштейн, Ісландія 
та Норвегія). 

4. Як довго можна перебувати у ЄС 
в рамках «безвізу»? 

Громадяни України зможуть легально 
перебувати 90 днів протягом останніх 180 
днів. Тобто на рік фактично протягом май-
же половини року. Підрахувати, скільки 
днів уже використано, можна за допомо-
гою «шенгенського калькулятора» на сайті 
Єврокомісії.

5. Чи європейські прикордонники вимагатимуть 
від українців ті самі документи, що вимагали ра-
ніше консули? 

Прикордонники мають право просити 
подорожніх про підтвердження мети та 
тривалості поїздки, але кількість цих до-
кументів значно обмежена порівняно з па-
кетом подання на візу. Просити будуть, як 
правило, про підтвердження бронювання 
готелю, зворотні квитки, запрошення від 
друзів, готівку із розрахунку 50 євро на 
день перебування. Проте прикордонники 
не будуть вимагати від українців довідки 
з місця роботи чи виписки з банківського 
рахунку.

6. Для оформлення візи обов’язково потрібна 
була страховка. Чи при безвізовій подорожі та-
кож? 

Право на безвізовий в’їзд до ЄС 
матимуть тільки власники 

біометричних паспортів. 
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ках «безвізу» не даватиме українцям пра-
ва працювати чи навчатися в країнах ЄС. 
Проте в залежності від національного 
законодавства кожної країни, приїхавши 
в рамках «безвізу», можна легально влаш-
туватися на роботу за умови оформлення 
додаткових документів на місці.

«БЕЗВІЗ» І ПРАВО НА ПРАЦЮ У ПОЛЬЩІ

Один із найбільш розповсюджених ко-
ментарів прибічників «зради» щодо безві-
зового режиму – ну добре, до Європи 
в’їхати тепер можна, але ж працювати все 
одно не дадуть! Правдою є те, що безві-
зовий режим сам по собі не дасть україн-
цям права на легальне працевлаштування  
в ЄС на рівні з громадянами країн – членів 
Євроспільноти. Проте він дасть їм більше 
можливостей легально працевлаштувати-
ся, принаймні в Польщі.

Польський закон «Про сприяння пра-
цевлаштуванню та інституції ринку пра-
ці» ясно говорить, що іноземець може 
легально працювати на терені Польщі, 
якщо отримав дозвіл на працю, виданий 
втім у рамках безвізового руху. Таким чи-
ном, в українців, які б хотіли працювати 
в Польщі, відпаде необхідність користува-
тися послугами посередників, які нерідко 
виманювали сотні євро за допомогу в по-
шуку працедавця та оформленні робочої 
візи. Якщо від українського «безвізу» 
хтось і постраждає, то це представники 
цієї професії. 

Громадяни України, приїхавши до Поль-
щі, тепер зможуть піти на співбесіду чи 
просто підшукати працедавця собі до сма-
ку. Отримавши дозвіл на працю, можна 
буде легально працювати до завершення 
90-денного терміну перебування. Якщо 
українець захоче і далі залишатися у кра-
їні, найпізніше в останній день перебуван-
ня в рамках «безвізу» він має подати заяву 
на дозвіл на проживання у відповідному 
воєводському управлінні у справах іно-
земців.

Цікаво, що самі поляки в українському 
«безвізі» бачать і шанс, і небезпеку. Шанс 
на зростання кількості українських праців-
ників, яких усе більше потребує місцевий 
ринок праці. Небезпеку в тому, що україн-
ські працівники, подивившись на зарплати 
в Німеччині чи Норвегії, навряд чи захо-
чуть виконувати ті самі роботи в Польщі 
за скромнішу винагороду. У зв’язку з цим 
усе частіше лунають пропозиції полег-
шити процедуру легалізації перебування 
українців, видавати карти перебування на 
довший термін, швидше визнавати статус 
резидента ЄС. Тож лібералізація польсько-
го законодавства для українських мігран-
тів може стати ще одним – і дуже позитив-
ним – наслідком «безвізу».

Павло ЛОЗА

Чим була операція 1947 року?
На 28 квітня 2017 року припадають 70-ті роковини проведення 

комуністичною владою операції «Вісла», внаслідок якої жертвами 
масових насильницьких переселень та колективних репресій стали 
приблизно 150 тисяч громадян Польщі українського походження,  
котрі проживали в південному та центрально-східному регіонах кра-
їни. 

Метою депортацій було «остаточне вирішення українського питан-
ня» в Польщі шляхом ув’язнення представників української інтеліген-
ції у трудовому таборі в Явожні, розселення етнічного українського 
населення в західних та північних землях польської держави, забо-
рони збереження всіх форм суспільного життя у його національній 
українській традиції, знищення української культурної спадщини та 
витіснення з життя громади греко-католицької церкви як інституту 
зміцнення духовності й самобутності. 

«Транспорт із жителями окремих сіл відправляли у протилежні 
регіони Польщі, на Мазури та у Нижню Сілезію. Це призводило до 
розриву сусідських відносин, родинних взаємин», – вважає історик 
Ігор Галагіда з Інституту національної пам’яті у Ґданську. Тільки після 
1956 року з’явилася можливість повернення українців до рідних сіл. 
Мова йде про кільканадцять тисяч. Інші лишилися й сьогодні прожи-
вають по різних селах, містечках і містах західної та північної Поль-
щі.  

Нагадаємо, що в 1990 році операцію «Вісла» засудив Сенат Польщі, 
а в 2002 році президент Александр Кваснєвський висловив співчуття 
з приводу проведення цієї акції. У 2007 році, у 60-ті роковини трагіч-
них подій, президент Польщі Лех Качинський та президент України 
Віктор Ющенко у спільній заяві засудили операцію «Вісла». У квітні 
поточного року депутати Сілезького воєводства ухвалили резолюцію 
про увіковічнення пам’яті жертв етнічних чисток у 70-ті роковини по-
чатку акції. Саме в цьому воєводстві знаходився трудовий табір у міс-
цевості Явожно, де опинилося близько 3900 українців, серед яких 22 
греко-католицьких священники. 

Відзначення фінансується людьми

Центральною подією 70-х роковин має стати Конгрес україн-
ців, який у днях 28–30 квітня – 1 травня 2017 року запланований 
у Перемишлі. У його рамках відбудуться дебати, дискусії, в основному 
за участю гостей із Польщі та України. Під час дискусій обговорюва-
тимуться не лише теми, пов’язані з історією. Конгрес має проаналі-
зувати сьогоднішній стан української меншини в Польщі, молодого 
покоління українців, народженого в еміграції, співпрацю нацменши-
ни з мігрантами з України та інше. 

Слід згадати, що вперше від 1989 року Польща не виділила ані ко-
пійки на відзначення річниці початку операції «Вісла». Пам’ятні за-
ходи фінансуватимуться тільки із зібраних під час громадської акції 
коштів. Тому Об’єднання українців у Польщі звернулося до всіх лю-
дей та організацій доброї волі з проханням про підтримку організа-
ції гідних громадських урочистих заходів у пам’ять про ті трагічні як 

70 років після виселення
Операцію «Вісла» польські історики вважають однією з «найбіль-
ших репресивних акцій польського періоду сталінізму». Донині 
вона викликає багато історичних дискусій та емоцій. Як відзнача-
тимуть 70-річчя цієї операції у Польщі і чим вона була і є для укра-
їнської меншини?
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для українців, так і для поляків роковини. Зокрема, для збірки грошей 
створено почесний комітет відзначення 70-ї річниці операції «Вісла», до 
якого ввійшли представник польського світу культури, громадські діячі 
тощо. Крім вищезгаданих заходів, українці в різних місцевостях поль-
ської держави відзначатимуть ці роковини службами божими, концерта-
ми тощо. На деяких станціях, звідки виїжджав транспорт з українцями, 
мають бути встановлені таблиці з інформацією про виселення в рамках 
акції «Вісла».

Будемо одною діаспорою

Нині основним наслідком переселення є асиміляція українців. У рам-
ках акції «Вісла» насильно вивезено 150 тисяч українців. За останнім 
Національним переписом населення в Польщі в 2011 році, українцями 
записалася 51 тис. осіб (з них майже половина задекларувала подвійну  
польську та українську національність). 

Молоді люди вже не мають такого зв’язку з, як то кажуть, «рідним села-
ми», які переважно відвідують під час відпусток чи літніх канікул. У дея-
ких місцевостях південно-східної Польщі поодиноким знаком, який свід-
чить про українське минуле села, є цвинтарі. Молоде покоління українців 
одним із основних наслідків депортації їхніх дідів вважає мовне питання.

– Мій дід після виселення мусив ховатися, щоб порозмовляти укра-
їнською мовою. Тому знаю, що йому було б сумно з приводу того, що 
наше покоління українців у Польщі переважно розмовляє між собою 
польською. Але чи могло бути інакше? Це історичні обставини спричи-
нили, що дехто, хоч і вважає себе українцем, розмовляє російською, а ми, 
українці в Польщі, розмовляємо польською, – вважає Оля з Варшави, 
асистент управління в одній із варшавських фірм, діди якої були виселені 
з Ярославського повіту в Підкарпатському воєводстві.

Молодь вважає, що порятунком для них будуть українці з України, які 
приїжджають до Польщі.

– Для існування нас як української меншини, а також церкви й мови 
буде необхідна підтримка українців з України. У Вроцлаві проживає 
70–100 тис. українських громадян. Вони нас підсилюють і будуть підси-
лювати. У перспективі наступних поколінь ми й теперішні іммігранти 
будемо однією діаспорою. Це єдиний спосіб, яким можна загальмувати 
нашу асиміляцію, яка була ціллю акції «Вісла», – вважає Тома, студент із 
Вроцлава, діди якого були виселені з Лемківщини.

квітень 2017

3 квітня МВФ виділив Україні 
четвертий транш у розмірі 1 млрд 
доларів, але розкритикував Київ за 
недостатню боротьбу з корупцією.
3 квітня Україна та Канада підписа-
ли домовленість про співробітни-
цтво у сфері оборони.
4 квітня Національна комісія, що 
здійснює регулювання у сфері 
енергетики та комунальних послуг, 
скасувала рішення про введення 
абонплати за газ.
4 квітня Відновили роботу польські 
консульства в Україні, які тимчасово 
не працювали після теракту проти 
представництва Польщі в Луцьку.
6 квітня Європейський парламент 
проголосував за надання Україні 
безвізового режиму з ЄС.
7 квітня МВС: правоохоронці Укра-
їни та Молдови запобігли скоєнню 
замаху на молдовського олігарха 
Влада Плахотнюка.
8 квітня Світовий банк: Україні слід 
провести чотири реформи: пенсій-
ну, земельну, медичну та антикоруп-
ційну.
9 квітня Боксер Олександр Усик 
захистив титул чемпіона світу за 
версією WBO у важкій вазі.
10 квітня Голова Фонду державного 
майна Ігор Білоус подав у відставку.
10 квітня Дослідження Ernst&Young: 
за два роки рівень корупції в Україні 
значно зріс.
10 квітня Зураба Аласанію обрано 
головою Національної суспільної 
телерадіокомпанії України.
12 квітня Павло Клімкін відвідав 
Варшаву, де взяв участь у засіданні 
міністрів закордонних справ Више-
градської групи.
12 квітня Опитування: 92% грома-
дян України вважають себе етнічни-
ми українцями.
14 квітня Міністерство оборони: 
за три роки АТО загинули понад 2,5 
тисячі українських військових.
20 квітня Детективи НАБУ та про-
курори САП затримали екс-голову 
комітету Верховної Ради з питань 
паливно-енергетичного комплек-
су, колишнього депутата Миколу 
Мартиненка.
26 березня У Мінську за участь 
у масових протестах під час Днів 
волі Білорусі затримали двох грома-
дян України. 

Фотографія – Мирон Кертичак, проект – Андрій Філь

вісті з України
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вісті з України

Володимир Гройсман 
та світові фінансові установи 
назвали пріоритетні реформи 
для України на 2017 рік

Прем’єр-міністр Україні 5 квітня анонсу-
вав проведення цього року п’яти реформ, 

які «мають принести впевненість, стабільність  
і економічне зростання». На думку Володимира 
Гройсмана, до першочергових у країні належать: 
пенсійна реформа, реформа системи охорони 
здоров’я, публічний продаж неефективного дер-
жавного майна, реформа освіти та земельна ре-
форма. 

У свою чергу МВФ вважає, що Україні для 
поліпшення бізнес-середовища й залучення 
ін вестицій слід провести наступні реформи: 
приватизація, створення ринку землі сільсько-
господарського призначення й боротьба з коруп-
цією. А от дирекція Світового банку заявила, що 
«для прискорення відновлення економіки» Київ  
має провести чотири найголовніші реформи: 
пенсійну, земельну, медичну та антикорупційну.

Відставка голови 
НБУ

В алерія Гонтарева 10 квітня зая-
вила про намір рівно за місяць – 

10 травня – піти у відставку з посади 
голови Національного банку України.  
За її словами, кадрові зміни не впли-
нуть на політику центрального банку. 
«Плаваючий валютний курс, інфляцій-
не таргетування, сучасний центральний 
банк – усе те, за що я і вся моя команда 
сьогодні боролися, залишається незмін-
ним», – підкреслила Валерія Гонтарева, 
додаючи, що повністю виконала своє 
завдання з реформування НБУ.

Третя річниця російської 
агресії на Донбасі – страшна 
статистика

Урічницю початку війни на Сході України, 
офіційний Київ оголосив офіційні дані про 

людські жертви. «За три роки загинули 2652 
військовослужбовці та працівники Збройних 
сил, Національної гвардії, СБУ, МВС, Держпри-
кордонслужби. 9578 – отримали поранення», – 
заявив 14 квітня речник Міністерства оборони 
з питань АТО Андрій Лисенко. Український уряд 
також повідомив, що з початку російської агре-
сії (20 лютого 2014 року) Україна втратила понад 
9,8 тисяч осіб убитими, поранено було близько 
23 тисяч людей, а майже 1,8 мільйона громадян – 
переселені.

Справа «Україна проти Росії» в Гаазькому суді ООН – 
перші висновки

19 квітня Міжнародний суд ООН в Гаазі виніс проміжне рішення у справі позову «Україна 
проти Росії». Розгляд цієї справи тривав від 6 березня, Київ звинуватив Москву в пору-

шенні двох конвенцій ООН: міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням терориз-
му (у зв’язку з підтримкою терористів на Донбасі) та міжнародної конвенції про ліквідацію 
всіх форм расової дискримінації (у зв’язку з порушенням прав та переслідуванням кримських 
татар і українців у Криму). 19 квітня Міжнародний суд ООН вирішив, що «відповідно до 
Конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму, підстав для введення тимчасових заходів 
проти Росії немає». З іншого боку, суд погодився на введення тимчасових заходів у питанні 
дискримінації національних меншин у Криму.

Розгляд позову «Україна проти Росії», по суті, може розпочатися влітку 2018 року.
Українська сторона висловила готовність надати додаткові докази причетності Кремля до 

фінансування тероризму в окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Українці поїдуть до ЄС 
без віз уже в червні

У штаб-квартирі Європарламенту 
в Стразбурзі 6 квітня 2017 року 

відбулося голосування щодо резолю-
ції про скасування візового режиму 
для українських громадян. «Безвіз» для 
України підтримав 521 депутат з най-
більших фракцій – представники Євро-
пейської народної партії, соціал-демо-
крати, ліберали, зелені та консерватори, 
75 депутатів були проти – здебільшого 
представники праворадикальних сил, 
36 – утрималися.

Після голосування в Європейському 
парламенті рішення має бути затвердже-
не Радою ЄС. У травні документ повинні 
підписати президент Європарламенту 
і головуючий у Раді ЄС прем’єр-міністр 
Мальти. Рішення набуде чинності на 
20-й день після опублікування в Офіцій-
ному журналі Євросоюзу. На думку ог-
лядачів, українці зможуть поїхати до ЄС 
без віз у першій половині червня.

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталу «Українська правда», газети «Дзеркало тижня», 5 Каналу, 
агентств «УНІАН» та «ВВС». 
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«СВЯТІ ТА ТІЛО»:  
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА 
ІКОНА У ВАРШАВІ
5 квітня у виставковому просторі Українського дому у Варшаві відбулося 
відкриття виставки відомого львівського художника та іконописця Данила 
Мовчана під назвою «Святі та тіло». На виставці представлені роботи, пов’я-
зані з символікою ікони – священного зображення, що робить його мовою 
художнього вираження для всієї творчості митця, яка присвячена темі люд-
ського буття у площинах духовного та тілесного.

Данило Мовчан народився у Львові. 
В 1995–2000 роках навчався у Львів-
ському коледжі декоративно-ужитково-
го мистецтва ім. І. Труша (відділення рес-
таврації). У 2000–2006 роках продовжив 
здобувати освіту у Львівській націо-
нальній академії мистецтв (відділення 
сакрального мистецтва). В 2012 році 
він був учасником польської стипенді-
альної програми Gaude Polonia. Данило 
займається іконописом, живописом та 
реставрацією. З 2012 року – член Укра-
їнської спілки іконописців. Його робо-
ти знаходяться в церквах та приватних 
колекціях в Україні, Білорусі, Польщі, 
Німеччині, Канаді та США. Український 
іконописець є учасником понад 60 гру-
пових виставок та декількох міжнарод-
них пленерів.

Данило Мовчан розповів про своє 
захоплення іконописом: «Мене захопив 
світ української ікони ще під час нав-
чання в ЛКДУМ ім. І. Труша. Там я озна-
йомився з давньою технікою жовткової 
темпери. Натхнення шукаю в давньому 
сакральному мистецтві. Його склад-
ний і впорядкований семіотичний світ 
породжує нові образи й форми. У своїх 
творчих композиціях використовую 
новаторські елементи та по-новому 
трактую автентичні техніки. Стиліс-
тика ікони завжди надихала мене до но-
вих ідей. На цій основі я прагну будувати 
власні нові композиції, де мінімальними 
засобами зображаю те, що для мене 
важливе». 

Джерелом натхнення для художника 
стали середньовічні ікони XIV–XV ст., 
їхня символіка та колористика. Крім 
того, Данилові близька творчість відо-
мого польського художника українсько-
го походження, який писав ікони у стилі 
авангардизму, – Юрія Новосільського. 
Львівський художник також розповів, 
чому його виставка називається «Святі 
та тіло».

«Я намагався в цій назві поєднати іко-
ни з релігійним сюжетом і постатями 

святих, а також портрети простих 
людей, зображення на іншу тематику. 
Я відчуваю внутрішню потребу ма-
лювати ікони, в них хочу сказати про 
актуальне та вічне. Сюжети в тради-
ційному іконописі вже готові й відомі, 
я ж намагаюся придумувати нові теми, 
нові цікаві трактування образів. Вико-
ристовуючи техніку та символіку ікон, 
створюю свої власні полотна. Мені по-
добається малювати портрети: на ви-
ставці ви можете побачити портрет 
Андрія Шептицького, я писав теж ікону 
його брата Климентія. Часто роблю 
портрети своїх знайомих, серед кар-
тин є портрет моєї дружини та авто-
портрет. Триптих „Автопортрет” був 
створений минулого року під час плене-
ру „Лемківський Єрусалим” в Горлицях», – 
розповів Данило Мовчан.

Художник також відповів на запитан-
ня про місце ікони в сучасному суспіль-
стві:  важливо повертатися до історії  чи 
створювати нові та сучасні версії ікон?

«Для мене ікона має відповідати часу 
та бути сучасною, бо навіть ті майс-
три, які колись давно один в одного вчи-
лися, не копіювали роботи. Сьогодні іко-
на стала модною і багато художників 
заробляють на цьому гроші, просто ко-
піюючи ікони. Але ці твори важко назва-
ти іконами, для мене ікона мусить бути 
актуальною, вона має видозмінювати-
ся. Саме в Західній Україні було багато 
пошуків на тему ікони. Це такі худож-
ники першої половини XX ст., як Модест 
Сосенко, Петро Холодний та інші, котрі 
внесли багато цікавого в українське 
сакральне мистецтво. Але все це радян-
ська влада старалася знищити, тому 
ми мали таку довгу перерву в історії 
створення ікон. Проте сьогодні все 
змінюється, скажімо у Львівській націо-
нальній академії мистецтва вже 20 ро-
ків є кафедра сакрального мистецтва, 
де навчається багато молодих цікавих 
художників», – підсумував Данило Мов-
чан. 

Іванна БЕРЧАК

Данило Мовчан та Юлія Лащук під час відкриття 
виставки. Фото Кароль Якубовскі.



10 НАШ ВИБІР №60

Відкрито двері 
Українського 
центру в Кракові

Літературний клуб при Українському домі у Варшаві

ною та українцями, а також досвід інших 
польських міст: «Український центр – це 
унікальний у своєму роді інтеграційний 
центр для українців у місті Краків».

Ще до офіційного відкриття організа-
тори Українського центру встановили 
контакти з українськими громадськими 
організаціями та з українцями в різних 
організаціях Кракова й розпочали плід-
ну співпрацю. Переймали досвід також 
і в Українського дому у Варшаві, представ-
ників якого запросили до Кракова для 
безпосередніх консультацій. Перші пло-
ди спільної роботи можна було побачи-
ти під час відкриття Українського центру  
7 квітня. Гості мали можливість послухати 
солдата української армії Оксану Чорну 
й побачити презентацію про ситуацію на 
фронті. Її виступ організовано Фондом 
«Зустріч» із Кракова. Крім цього, Фонд 
масових видовищ і шоу-програм, який 
проводив IV Міжнародний фестиваль 
українського театру «Схід–Захід», допоміг 
із виставою «Просто історія: Розмова для 
двох» (автор сценарію і режисер – Надія 

сія з приводу тексту. На наступній зустрічі 
обговорювалася цікава й таємнича постать 
української літератури Ірина Вільде та її по-
вість «Метелики на шпильках». 

Учасники клубу вирішили, що на зустрі-
чах будуть розглядатися твори української 
та польської літератури, нерідко сучасної. 
Також складено план читань і зустрічей на 
найближчий час:
26 квітня в Українському домі у Варш- 
аві – зустріч з відомим польським пись-
менником Яцеком Денельом. Учасники 

клубу можуть прочитати 
твір автора «Krivoklat» і за 
бажання безпосередньо 
задати автору питання;
6 травня – зустріч Лі-
тературного клубу при 
Українському домі з Вар-
шавським літературним 
клубом. Планується спіль-
не обговорення твору Ле-
опольда фон Захер-Мазо-
ха «Дон Жуан з Коломиї». 
Якщо буде гарна погода, 
зустріч відбудеться на сві-
жому повітрі;
13 травня – Зємовіт Ще-

Мороз-Ольшанська) польсько-україн-
ської театральної групи «РАЗОМ», котра 
діє при Академії «Ignatianum» у Кракові.

Потреба створення Українського цен-
тру в Кракові існує віддавна, бо щороку 
кількість українців тут зростає. Серед них 
ті, хто приїхав до Кракова на навчання 
або на роботу в корпораціях та великих 
фірмах, і тимчасові працівники, і роди-
ни тих, хто переїхав до Польщі назавж-
ди. Тому Український центр намагається 
запропонувати кожній із цих груп щось 
спеціальне – від допомоги з пошуком 
житла, медичним страхуванням і легалі-
зацією побуту в Польщі до проведення 
мовних курсів, занять із танцю чи зма-
гань із більярду й настільного тенісу.  
Не зайвим буде також згадати про куточок 
української преси та спеціальний магазин 
української продукції, де можна придбати 
улюблені з дитинства смаколики з рідної 
України.

Маємо надію, що новий Український 
центр стане справжнім осередком для 
українців у південній столиці Польщі.

рек «Прийде Мордор і нас з’їсть, або темна 
історія слов’ян» (зустріч відбудеться на сві-
жому повітрі; 
28 травня – письменницькі майстер-кла-
си з менеджеркою культури, засновницею 
Міжнародного фестивалю оповідання 
«Intermezzo» та лекторкою курсу «Творчо-
пис» Іриною Вікирчак (участь безкоштов-
на)
2 червня – зустріч із літературознавцем, 
критиком, директором видавництва «Смо-
лоскип», автором бестселера "Як писали 
класики" Ростиславом Семківим.
3 червня – обговорення роману Софії 
Андрухович "Фелікс. Австрія" 
10 червня – обговорення книги Тані 
Малярчук "Забуття"

Зустрічі Літературного клубу, який за-
сновано з метою приємного та корисно-
го проведення вільного часу, проходять 
у привітній і невимушеній атмосфері. 
Пам’ятайте, що ви можете долучитися до 
грона любителів книг у будь-який момент! 

В Українському домі також діє бібліотека, 
де можна позичати книги. 

За гарної погоди деякі зустрічі будуть 
відбуватися на природі.

Читаймо, бо ми того варті!

Кольоровий простір в industrial-style на 
території колишньої фабрики, відкриті 
люди з бажанням допомогти та готовніс-
тю до співпраці, позитивні емоції і жодно-
го пафосу – саме так зустрічає кожного, 
хто прийде, нововідкритий Український 
центр у Кракові. Але щоб його створити, 
довелося докласти чимало зусиль пред-
ставникам Польсько-української торгової 
палати в Кракові Томашу Жибулі та Марку 
Карнецькому, а також усій їхній команді. 

Як зазначають організатори, на ство-
рення Українського центру в Кракові їх 
надихнула багатолітня співпраця з Украї-

Літературний клуб збиратиметься раз на 
два тижні, в суботу об 11:30. Графік буде до-
волі гнучким. Для того щоб учасники клубу 
завжди були в курсі подій та змін, на Фей-
сбуці створено групу «Літературний клуб 
при Українському домі у Варшаві». Перед 
кожною новою зустріччю у групі створю-
ється подія. 

Готуючись до  першої зустрічі клубу, учас-   
ники читали книгу Жанни Слоньовської 
«Дім з вітражем». Прийшло досить багато 
охочих, відбулася жвава та цікава диску-

25 березня в Українському домі у Варшаві (вул. Zamenhofа 1) стартував Літературний клуб. Ідея його 
створення давно літала в повітрі Українського дому, але потребувала лідера, який міг би її втілити й очолити 
клуб. Ініціаторкою та ведучою літературних зустрічей стала науковець, письменниця Олександра Іванюк. 
До слова, Олександра нещодавно написала книгу «АМОР[Т]Е», презентації якої відбувались у різних містах 
України та Польщі (зокрема, в Українському домі у Варшаві). Книга має неабиякий успіх та резонанс. 

 Надія МОРОЗ-ОЛЬШАНСЬКА

 Дарина ПОПІЛЬ

Перша зустріч Літературного клубу.
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Роберто Козак (1942–2015) – це аргентин-
ський дипломат, який із 70-х років, за часів 
диктатури Августо Піночета, аж до своєї 
смерті допомагав репресованим громадянам 
Чилі. Вважають, що Роберто Козак допоміг 
25–35 тисячам мешканців Чилі врятувати-
ся від репресій та емігрувати. Серед них – 
чинна президент Чилі Мішель Бачелет, пер-
ша в історії цієї країни жінка, обрана на по-
саду глави держави. 

Як і німецький підприємець Оскар Шинд-
лер, який врятував 1200 євреїв у Польщі 
в часи Другої світової війни, Роберто Козак 
використовував своє службове становище, 
щоб рятувати чилійців від переслідувань 
і репресій. Саме тому його часто називають 
«латиноамериканським Шиндлером». 

Роберто Козак народився 1942 року 
в південно-східній частині Аргентини. Сім'я 
його батькa емігрувaла з України до Арген-
тини в кінці 1890-х років. Мама Роберто 
теж мала українське походження, походила 

з української діаспори Буенос Айреса. Влас-
не тут, в бідній дільниці цього міста, минуло 
дитинство маленького Козака. Він був тала-
новитим… самоуком. Ще малим, підпрацьо-
вуючи в книгарні, Роберто використовував 
кожну вільну хвилину, коли не було клієн-
тів, і читав усе підряд: від книжок про меха-
ніку, інженерні науки аж до праць на тему 
міжнародної політики. Саме це допомогло 
Роберто розвинути ерудицію та здобути 
знання практично з усіх сфер життя, що 
пізніше стало йому в нагоді, коли він почав 
працювати в Комітеті європейської міграції 
(зараз Міжнародна організація з міграції) 
в Чилі, інших країнах та розвивав кар’єрну 
стежку у сфері дипломатії. 

Час для цього заняття був дуже непро-
стий. Після військового перевороту в 1973 
році та захоплення влади Августо Піноче-
том буквально з перших днів нової влади 
розпочалися масові репресії як проти без-
посередніх противників нової влади, так 

і «підозрюваних» у підривній діяль-
ності – представників інтелігенції, 
священників, дипломатів, журналіс-
тів, музикантів, політичних діячів. 
За кілька років у країні налічувалися 
тисячі вбитих і заарештованих, роз-
почалася масова еміграція. Працю-
ючи в Комітеті європейської мігра-
ції у Чилі в той час, Роберто Козак 
через різноманітні міграційні про-
грами допомагав чилійцям робити 
візи та емігрувати. Він встановлював 
і розвивав дипломатичні контакти 

з послами різних країн, представниками 
міжнародних організацій, правозахисника-
ми, які допомагали йому створити мережу 
порятунку чилійців від режиму Піночета. 

Роберто підтримував тісні контакти 
з представниками чилійської секретної по-
ліції, запрошував їх на прийоми та вечірки 
у своїй резиденції, на яких усіма правдами 
й неправдами вивідував потрібну для себе 
інформацію та використовував її пізніше 
для порятунку переслідуваних. Він мав смі-
ливість і нахабство запрошувати до себе на 
вечірки секретну поліцію в той час, коли 
в тому ж будинку переховував «ворогів ре-
жиму». Очевидці, яким пощастило бути 
особисто знайомими із цим латиноамери-
канським Шиндлером, згадують його пра-
целюбність, шарм, ерудицію, впевненість 
у собі й неймовірну відданість справі – по-
рятунку людських життів. Він настільки за-
конспірував свою діяльність, що навіть його 
син Ніколай взнав, чим займався його бать-
ко, лише згодом: на відкритті Музею прав 
людини в Сантьяго в 2010 році. У 1992 році 
Роберто Козак отримав найвищу відзнаку 
Чилі – Орден Бернардо О’Хіггінса, а зго-
дом і чилійське громадянство, яким над-
звичайно пишався. Історія аргентинського 
Козака, за версією британської газети «The 
Guardian», вважається однією з найважли-
віших «нерозказаних» історій XX століття.

5 червня відбудеться церемонія посад-
ження дерева пам'яті Роберто Козака в Саду 
Справедливих у Варшаві.
За матеріалами "The Guardian" i dsh.waw.pl

людські історії

Латиноамериканський 
Шиндлер з українським 
прізвищем Козак

Цього року під час урочистості з нагоди Європейського дня справед-
ливих у Музеї історії польських євреїв POLIN у Варшаві було оголоше-
но прізвища осіб, які отримали титул Справедливих 2017. Це росій-
ська поетеса й дисидентка Наталія Горбанєвська, чеський пастор 
Ян Єлінек і аргентинський дипломат українського походження Ро-
берто Козак. На даний момент Роберто Козак другий (після Петра 
Григоренка) лауреат українського походження цієї престижної від-
знаки. Запрошуємо ознайомитися з історією видатного аргентин-
ського дипломата з українським прізвищем Козак, якого британське 
видання «The Guardian» назвало «забутим героєм» XX століття.

Тетяна РОДНЄНКОВА
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українці в Польщі

Українська мова 
на Підляшші – 
в тіні освітньої  
реформи

Людмила ЛАБОВИЧ

ДЕЩО СТАТИСТИКИ
Українська мова як рідна викладається 

в трьох місцевостях Підляського воєвод-
ства: Білостоці, Більську-Підляському і Че-
ремсі. На цей момент вивчають її 389 дітей 
і молодих людей.

Найбільш успішно навчання проходить 
у Більську-Підляському, де за 23 роки  для 
нього вдалося створити стабільні умови на 
рівні садка, початкової школи й гімназії. 
Тому зараз понад 75% усіх дітей, які вчать-
ся української мови в регіоні, це учні двох 
більських установ: садка № 9 «Лісова поля-
на» та комплексу шкіл ім. А. Міцкевича.

У садку № 9 українську мову вивчають 
130 дошкільнят. Заняття пов’язані з програ-
мою «До традиції», метою якої є навчання 
місцевих традицій і підляської говірки без-
посередньо від народних творців, які ви-
плітають з дітьми кошики з соломи, вчать 
вишивати, пекти тощо.

У комплексі шкіл ім. А. Міцкевича нав-
чання зорганізоване в самостійних україн-
ських класах. Тут українську мову вчать 183 
учня. Візиткою школи та й тим, що заохо-
чує батьків записувати дітей до українських 
класів, є визнаний ансамбль пісні і танцю 
«Ранок».

У шкільно-дошкільному комплексі в Че-
ремсі українську мову вчать 43 учня з по-
чаткової школи та гімназії. Багато з них – це 
учасники українського колективу «Гілоч-
ка». Поки що дітей, які хочуть вивчати мову 
предків, не меншає, та навіть прибуває (на 

розчавили представники влади й білорусь-
кі діячі, які боролися з привидом «україн-
ського націоналізму». Тому й зараз важко 
«прорватися» до шкіл, де досі діти вчаться 
білоруської мови як рідної. Дуже шкодить 
також швидка мовна полонізація підляшан, 
низький рівень національної свідомості та 
обезлюднення села.

ЩО З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ  
ПІСЛЯ РЕФОРМ?

Хоча пунктів навчання української мови 
на Підляшші небагато, їх створення – це 
великий успіх українського середовища. 
Важливо й те, що українське шкільництво 
в регіоні – стабільне, навіть із певною тен-
денцією до розвитку. Принаймні так було 
впродовж останніх 23 років. Усе може по-
мінятися у зв’язку з реформами в освітній 
системі Польщі.

Певні невеликі, та все ж негативні, змі-
ни було видно вже в цьому році, коли ска-
сували шкільний обов’язок для 6-літніх 
дітей. Виявилося, що внаслідок реформи 
поменшало учнів, які вчаться української 
мови на Підляшші. Це було пов’язане перш 
за все з тим, що відносно небагато дітей 
почало навчання в 1-му класі початкової 
школи. Тому, наприклад, в комплексі шкіл 
ім. А. Міцкевича в Більську-Підляському 
з’явився лише один малий 1-й український 
клас, хоча в минулі роки існували два ве-
ликі відділи. На наступний навчальний 
рік також заплановано лише один 1-й клас 
з українською мовою.

Чергові зміни, які плануються з вересня, 
– ліквідація гімназій. Для українців Підля-
шшя це може означати дальше скорочення 
кількості дітей, оскільки попри старання не 
вдалося зорганізувати навчання на рівні лі-
цею. Тому існує загроза, що після 2019 року, 
коли гімназії остаточно зникнуть зі шкіль-
ної системи, українську мову не буде вчити 
один річник дітей – з дотеперішніх 3-х кла-
сів гімназії. Хіба що до того часу українцям 
регіону вдасться зорганізувати навчання 
української мови в ліцеї. Однак це вкрай 
складно.

наступний рік на заняття записалося 53 
особи), але головною загрозою є обезлюд-
нення села.

У Білостоці заняття з української мови 
ведуться в комплексі громадських шкіл 
ім. св. Кирила і Методія, у міжшкільному 
пункті при публічній гімназії № 2 та в між-
садкових групах при інтеграційному садку 
№ 26. Української мови в столиці воєвод-
ства вчать усього 33 учня. Навчанню сприяє 
спосіб його організації – окрім школи Ки-
рила і Методія, уроки відбуваються в попо-
лудневих і вечірніх групах, у яких вчаться 
діти різного віку з цілого міста.

ТРОХИ ІСТОРІЇ
Навчання української мови у школах 

Підляшшя почалося як результат україн-
ського національного відродження в регі-
оні. У 1994 році старання українських дія-
чів завершилися успіхом – при початковій 
школі № 4 у Більську-Підляському з’явився 
перший пункт навчання української мови.

Потенціал для організації груп із рідною 
мовою був на Підляшші великий, тому 
й здійснювалися заходи, щоб створити чер-
гові пункти. У 1990-х роках закінчилися 
вони успішно лише в Більську-Підляському 
та Черемсі, у 2003 році – у Білостоці. Попри 
старання не вдалося організувати занять 
в інших україномовних місцевостях, хоча 
були такі спроби, наприклад у Мілейчицях, 
Ягуштові та Орлі, де все ж виник невеликий 
пункт навчання української мови, але діяв 
він дуже коротко.

Не вдалося ввійти з українською мовою 
до інших шкіл перш за все тому, що на 
україномовному Підляшші існувала та досі 
існує розвинута мережа пунктів навчання 
білоруської мови. Вона з’явилася після Дру-
гої світової війни, часто всупереч бажанню 
місцевих жителів, як один із елементів бу-
дування владою так званої «білоруської на-
ціональної меншини». Щоправда, в 1960-х 
у Кліщелях вдалося розгорнути діяльність 
гуртка Українського суспільно-культурного 
товариства та навіть організувати навчання 
української мови в місцевій школі, але все 

З 1994 року у школах Підляського 
воєводства ведеться навчання укра-
їнської мови як рідної. Зараз україн-
ське середовище регіону стає перед 
новими викликами, які пов’язані зі 
змінами в освітній системі в Польщі.

Передвеликодні заняття в садку № 26 у Білостоці
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1. «Навчання в Польщі – це високоякісна освіта в кращих
європейських вузах»

Звучить гучно, але не завжди відповідає дійсності. В загаль-
нопольському рейтингу найкращими університетами визнано 
наступну п'ятірку: Ягеллонський, Варшавський, університет 
ім. Адама Міцкевича в Познані й обидві політехніки – Варшав-
ську та Вроцлавську.  А у світових рейтингах польські універ-
ситети ніколи не підіймаються вище 300 позиції. Якщо обирати 
між таким собі державним вузом і хорошим приватним – краще 
приватний, а якщо ж вступаєте до якогось маловідомого при-
ватного вишу, що знаходиться десь в кінці всіх рейтингів, будьте 
готові до рівня українського технікуму за немалі гроші.

Рейтинги польських університетів за різними показниками 
можете переглянути на освітньому порталі perspektywy.pl.

2. «Навчайся і працюй у Польщі»
Польське право щодо іноземців змінюється дуже часто. Так 

само і з правом на працю. Легально працювати без дозволу на 
роботу під час навчання можуть студенти третього ступеня, тоб-
то докторанти. До минулого року студенти І і ІІ ступенів могли 
працювати лише за умови оформлення дозволу на тимчасове 
проживання або протягом літніх канікул. Тепер цей закон змі-
нили на користь іноземних студентів, але деякі роботодавці не 
знають нових правил і перестраховуються, просто не прийма-
ючи на роботу студентів з-поза ЄС. Також майте на увазі, що по-
єднувати працю й навчання, а також знайти роботу без досвіду 
та знання мови, буде дуже складно, особливо на першому році 
навчання.

3. «Сумарні витрати в перший рік навчання становлять
близько 8000 євро»
Цифра  вражає, особливо якщо конвертувати її в гривні. Але 

не варто лякатися й відступати. По-перше, посередник зазначає 
суму вже з урахуванням своїх послуг, тому, якщо подаватимете 
документи самостійно, зекономите до тисячі євро. По-друге, 
агенція, напевно, орієнтувалася на найдорожчі факультети най-
кращих університетів Польщі, причому на англомовні програ-
ми. Ціна залежить від навчального закладу, факультету, мови 

10 міфів 
про навчання
в Польщі Щойно розпочався прийом документів на навчання в польських університетах, 

а фірми-посередники вже активізуються та пропонують різноманітні пакети по-
слуг для вступників. При цьому просять за свої послуги від 500 до 1000 євро за-
лежно від того, що входить до «набору абітурієнта». Платити чи ні – особистий 
вибір кожного, а тому фірми, щоб знайти якнайбільше клієнтів, доволі часто або 
лякають вступників, або трохи прикрашають дійсність. «Наш вибір» ознайомився 
зі сторінками посередників та вибрав 10 найтиповіших обманів.

Юлія ЛАЩУК

викладання. Крім того, власники Карти поляка мають право на 
абсолютно безкоштовне навчання, а студентам без цього доку-
мента польський уряд виділяє низку стипендій, а університети – 
суттєві знижки. Зазвичай, виші надають гуртожитки. А якщо й ні, 
то знайти спільну кімнату з кимось, використовуючи соціальні 
медіа, не є великою проблемою. Як бачимо, суму в 8 тисяч взято 
по максимуму, але абсолютно реально прожити рік і на значно 
менші гроші.

5. «Рекрутація відбувається за принципом “хто перший”»
Так – мотивує нас не зволікати ще одна фірма-посередник. Але 

чи ви насправді вірите в те, що система освіти в Польщі настіль-
ки примітивна й хороші університети беруть усіх без конкурсу 
та рейтингів? Звичайно, ні. Якщо ж це приватні університети, які 
працюють за таким принципом, то варто задуматися про якість 
освіти в подібних закладах. Тим більше, як показує практика, 
місця там не закінчуються ніколи й відомі випадки, коли студен-
тів було прийнято на навчання після початку навчального року. 
Тому є час подумати.

6. «Достатньо базового знання мови»
Якщо мова навчання польська, а не англійська, то реальне (!) 

знання мови на рівні як мінімум В2 – просто необхідне, аби пов-
ноцінно брати участь у навчальному процесі. Наголошуємо на 
слові «реальне», бо річ не в сертифікаті, а саме в розумінні та 
здатності вільно комунікувати. Польська система освіти відріз-
няється від української, тому будьте готові, що говорити, робити 
презентації та писати доведеться дуже багато. Починайте вчити 
мову завчасно, а якщо не впевнені в рівні своїх знань – візьміть 
зайвий рік, навчіться мови на спеціалізованих підготовчих кур-
сах у Польщі.

7. «Вчитися легко»
Легко тому, хто не вчиться. Потрібно буде багато читати поль-

ською та англійською, серйозно готуватися до екзаменів і писа-
ти наукові праці. Скопіювати реферат з Інтернету не вдасться, 
адже всі роботи перевіряються на наявність плагіату, а за остан-
ній передбачено суворе покарання.  

освіта



14 НАШ ВИБІР №60

легалізація

освіта

8. «Професори з розумінням ставляться
до іноземних студентів»
Усе залежить від студента і професора. Це не означає, що сту-

дент, посилаючись на своє незнання мови чи іншу специфіку 
навчання в Україні, може отримувати найвищі бали і нічого при 
цьому не робити. Якщо професори зазвичай закривають очі на 
помилки в мові чи неправильну стилістику письма, то спекулю-
вати цим ні в якому разі не можна

9. «Сплачується рекрутаційна оплата від 40 до 200 євро».
Таку інформацію подає одна із фірм-посередників. Насправді 

ж ви платите університету за розгляд ваших документів не біль-
ше 150 злотих, якщо хочете навчатися на творчих факультетах 
або фізичному вихованні. Всі інші спеціальності коштуватимуть 
близько 80 злотих. За теперішнім курсом це трохи більше 30 

євро і аж ніяк не 200. Куди піде решта ваших грошей за 
нібито «рекрутацію» – пояснювати не потрібно.

10. «З викладачами завжди можна домовитися»
Цю фразу дехто прочитує аж надто по-українськи 

і пропонує викладачам хабарі. Пам'ятайте, що це сер-
йозне порушення закону, яке тягне за собою відповідні 
наслідки. Протягом останніх років у польських медіа 
обговорювали декілька таких прецедентів, після чого 
студентів із гучним скандалом було виключено з вишів 
прямо посеред навчального року без повернення ко-
штів навчання. 

Не пошкодуйте свого часу, аби детально вивчити всі 
можливості, щоб потім не жалкувати за втраченими ро-
ками та грошима.

Дозвіл на постійне перебування в Польщі
У попередньому номері ми писали про дозвіл на перебування довготерміно-
вого резидента Європейського Союзу, а у цьому дізнаємось про дозвіл на по-
стійне перебування і хто може його отримати. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ, що про дозвіл на постійне пе-
ребування ви можете клопотати лише 
тоді, коли ваше перебування в Польщі 
є легальним. Виняток становить ситуація 
малолітніх дітей, які відповідають вимо-
гам щодо надання їм дозволу на постійне 
перебування.

У нижченаведеній таблиці ви знайдете 
найбільш поширені передумови надан-
ня дозволу на постійне перебування. 
Ознайомитися з усіма підставами можна 

го документа, тобто паспорта громадя-
нина України для виїзду за кордон (ко-
піювати слід сторінку з персональними 
даними, а також усі сторінки, на яких 
є візи, штампи про проходження при-
кордонного контролю та інші відмітки).

Інші документи, необхідні для процедури 
розгляду справи про надання дозволу на 
постійне перебування, вказані в таблиці.

у ст. 195 Закону «Про іноземців».

Як ми вже згадували у пункті 2.1 цього 
розділу, до кожної заяви про надання до-
зволу, а отже й до заяви про надання до-
зволу на постійне перебування в Польщі 
також, слід додати:

• 4 актуальні кольорові фотографії розмі-
ром 35x45 мм (так звана фотографія на 
закордонний паспорт);

• ксерокопії міжнародного подорожньо-

Евеліна ВЕҐНЕР
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КОЛИ МОЖНА КЛОПОТАТИ ПРО НАДАННЯ 
 ДОЗВОЛУ НА ПОСТІЙНЕ ПЕРЕБУВАННЯ? ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ

Якщо ви маєте польське походження та намір оселитися 
в Польщі на постійне проживання.
УВАГА! Перебуваючи в Польщі нелегально, aле маючи поль-
ське походження, ви не можете одразу звернутися з клопотан-
ням про надання вам дозволу на постійне перебування. Нато-
мість можна звернутися з клопотанням про надання дозволу на 
тимчасове перебування у зв’язку з особливими обставинами, 
що вимагають короткострокового перебування в Польщі (ст. 
181 абз. 1 пункт 2 Закону «Про іноземців»). Після чого, якщо вам 
буде надано дозвіл на тимчасове перебування, можете клопо-
тати про надання  дозволу на постійне перебування у зв’язку 
з наявним польським походженням.

• оригінали документів, що підтверджують польське походжен-
ня принаймні одного з батьків (батька або матері), бабці чи 
дідуся, або прабабці й прадіда (обох);

• оригінали документів, що підтверджують споріднення з осо-
бою, яка має польське походження (ксерокопії повинні су-
проводжуватися проставленням апостиля, тобто мають бути 
завірені);

• підтвердження внесення оплати за видання дозволу (640 зло-
тих).

УВАГА! В рамках процедури розгляду справи, під час співбесі-
ди з працівником відповідного відділу воєводської адміністра-
ції ви повинні підтвердити, що бережете польську мову, поль-
ські традиції і звичаї або якимось іншим чином довести свій 
зв’язок із Польщею.

Якщо маєте дійсну Карту поляка та намір оселитися в Польщі на 
постійне проживання.

• ксерокопія дійсної Карти поляка та її оригінал для звірки;
• документи, що підтверджують ваш намір оселитися в Польщі 

на постійне проживання (наприклад,  трудовий договір, до-
відка з вишу про продовження здобування вищої освіти, копії 
свідоцтва про народження дітей, договір оренди/найму квар-
тири).

Якщо ви перебуваєте у визнаному польським законодавством 
подружньому союзі (у шлюбі) з громадянином Польщі впро-
довж не менше 3 років і знаходитеся в Польщі неперервно не 
менше 2 років на підставі дозволу на тимчасове перебування, 
наданого вам у зв’язку зі шлюбом із громадянином Польщі або 
з отриманням статусу біженця, додаткової охорони чи згоди на 
перебування з гуманітарних причин.

• актуальна копія свідоцтва про одруження (видана не раніше, 
ніж за 3 місяці до подання заяви);

• копія внутрішнього паспорта чоловіка/дружини (тобто того 
з подружжя, хто є громадянином Польщі);

• копії свідоцтва про народження спільних дітей (якщо ви їх ма-
єте);

• підтвердження внесення оплати за видання дозволу (640 зло-
тих).

Якщо ви перебуваєте неперервно в Польщі впродовж не мен-
ше 5 років на підставі статусу біженця, додаткового захисту 
(враховується також період розгляду справи про надання ста-
тусу біженця) або згоди на перебування з гуманітарних причин.

• копія рішення про надання захисту;
• документи, що підтверджують обов’язкове (згідно з вимогою 

закону) п’ятирічне неперервне перебування в Польщі (якщо 
ви подорожували по території країн − членів Шенгенської 
зони, то у вашому закордонному паспорті не буде жодних до-
даткових відміток, тож можна або пред’явити копії проїзних 
квитків, або просто написати заяву, що ваше перебування 
в Польщі було неперервним).

За заявою одного з батьків, який є громадянином Польщі, на-
дається дозвіл на постійне перебування його малолітній дити-
ні, що перебуває під його батьківською опікою. Така ситуація 
може мати місце, коли один із батьків набув громадянство піс-
ля досягнення дитиною однорічного віку.
УВАГА! Якщо дитина громадянина Польщі народилася на те-
риторії Польщі й перебуває в країні нелегально, факт її неза-
документованого перебування не становитиме підстави для 
відмови в розгляді клопотання!

•  копія свідоцтва про народження;
•  копія внутрішнього паспорта одного з батьків;
•  підтвердження внесення оплати за видання дозволу (640 зло-

тих).

За заявою одного з батьків, якому видано дозвіл на постійне 
перебування або дозвіл на перебування довготермінового ре-
зидента ЄС в Польщі, надається дозвіл на постійне перебуван-
ня його малолітній дитині, що перебуває під його батьківською 
опікою, якщо дитина народилася після отримання цим із бать-
ків дозволу на постійне перебування або дозволу на перебу-
вання довготермінового резидента ЄС, або в період строку дії  
його дозволу на тимчасове перебування.
УВАГА! Якщо дитина відповідає всім вищенаведеним вимогам 
щодо надання дозволу на постійне перебування й народилася 
на території Польщі, a перебуває в країні нелегально, факт її не-
задокументованого перебування не становитиме підстави для 
відмови в розгляді клопотання!

•  копія свідоцтва про народження;
• копія рішення у справі надання дозволу на постійне перебу-

вання або дозволу на перебування довготермінового рези-
дента ЄС, або карти перебування одного з батьків;

• підтвердження внесення оплати за видання дозволу (640 зло-
тих).



16 НАШ ВИБІР №60

поради

За кермо в Польщі, або як здати на права у Варшаві
Коли розповідаєш друзям з України, що вирішив отримувати водійські права у Польщі, 
вони дивуються: «Навіщо? Адже тут це так важко!». Я довго не вірила, поки самій не 
довелося сісти за кермо і вчитися їздити. Здати на права в Польщі дійсно важко, але 
можливо, і на дорогу після того виїжджаєш повноцінним та впевненим у собі водієм.

 Ольга ТКАЧЕНКО

Етап 1. Пошук автошколи
У Варшаві центрів навчання водіїв («ośrodków szkolenia 

kierowców») дуже  багато. Однак вибрати найкращу для вас шко-
лу не так уже й легко. І справа далеко не в ціні. В середньому 
цілий курс коштує від 1400 до 1600 злотих. Він налічує 30 годин 
теорії та 30 годин практики. Плюс деякі автошколи беруть 40–50 
злотих за внутрішній екзамен, який є перепусткою до держав-
ного екзамену на водійські права. Це стандартний пакет. Однак 
30 годин практики зазвичай замало, тому школи пропонують 
одразу брати розширений пакет із 40 годинами практики, що 
коштує в середньому на 300–350 злотих більше. Він того вартий, 
адже за кожну годину окремо доведеться заплатити 50 злотих. 

Пам’ятайте: як інструктора, так і школу можна змінити на 
будь-якому етапі вашого навчання. Польське законодавство це 
передбачає і дозволяє. Якщо в правилах (regulamin) автошколи 
немає пункту про це, то варто насторожитися. Також слід пам’я-
тати, що ви маєте право сплачувати не одразу всю суму за нав-
чання, а поступово, що теж повинно бути передбачено в пра-
вилах. 

Етап 2. Навчання
Навчання складається із двох частин – теорії і практики. 

У моїй автошколі теорію ми пройшли за два тижні, було 6 занять 
по 5 годин, по три дні на тиждень. Це важко. Часу на те, щоб 
переглянути матеріал з попереднього заняття, майже не було. 
Після теоретичного курсу потрібно піти до відділу комунікації 
адміністрації вашого району (urząd dzielnicy) і отримати номер 
PKK (Profil Kandydata na Kierowcę), тільки тоді вам можна сідати 
за кермо.

До практики в Польщі ставляться дуже серйозно: вас одразу 
вивозять у місто і ви повноцінно включаєтеся в дорожній рух із 
першого практичного заняття. Під час навчання важливо, щоб 
вам з інструктором було психологічно комфортно. Якщо ви ба-
чите, що вам важко з інструктором, не вагаючись змініть його, 
бо далі це буде лише затягування часу та нуль результату. Добре 
також знати наперед, в якому екзаменаційному пункті ви будете 
здавати екзамен, щоб попередити інструктора і вчитися їздити 
на екзаменаційних трасах. 

Крім того, коли ви вже знаєте основи керування машиною та 
знаєте маневри, а залишилося лише відпрацювати їх до точнос-
ті, попросіть інструктора, щоб не підказував вам, а намагайтесь 
самі все робити. Так ви закріпите матеріал та навчитеся бути 

самостійними. Бо часто буває, що курсант повністю сам на сам 
із автомобілем опиняється вже на екзамені й тут починається 
паніка і, відповідно, невдача.

Етап 3. Підготовка до екзамену та екзамен 
на водійські права

Скласти екзамен можна у WORD (Wojewódski Ośrodek Ruchu 
Drogowego) у спеціальних екзаменаційних пунктах.  Знайти 
інформацію про ці пункти, записатися на екзамен та оплатити 
його можна в самому екзаменаційному пункті, а також через Ін-
тернет на сторінці WORD: http://www.word.waw.pl/. 

Екзамен платний: теорія коштує 30 злотих, а практика  –  140.  
Екзамени можна здавати окремо, а можна разом, залежить від 
вільних місць. Кожен раз при негативному результаті треба 
заново вносити оплату. Теорію здати набагато легше, ніж прак-
тику. Незважаючи на величезну кількість питань –  близько  
3 тисяч, з яких вам на екзамені попадеться лише 32, ви таки 
можете здати теорію за першим разом. У вашій школі ви отри-
маєте навчальні брошури й диск із екзаменаційними тестами, 
однак школи не мають повного комплекту тестів. Щоб на ек-
замені не було несподіванок, можна зареєструватися на сайті 
www.zdamyto.com і за 15 чи 20 злотих викупити собі всі питання, 
що будуть на екзамені на 31 та 90 днів відповідно. 

Практику здати важче. Однак це можна зробити навіть з пер-
шого разу. Практика своєю чергою складається з двох частин – 
їзда на майданчику та в місті. Основним ворогом на практично-
му екзамені є стрес, страх і втома. Тому приходити на екзамен 
треба спокійним та виспаним. Якщо вам призначили екзамен, 
скажімо, на 9:00 він може початися і в 9:30, і в 9.45. Це нормально, 
не потрібно переживати та накручувати себе. Також не потрібно 
слухати «порад» людей, що сидітимуть з вами в залі очікування. 
Це не допомагає, а лише збільшує стрес і ви можете завалити 
екзамен уже на майданчику, бо банально через хвилювання за-
будете ввімкнути потрібні фари чи переплутаєте ємкості під час 
перевірки рідин автомобіля під капотом. 

Позитивним є те, що на практичному екзамені ви маєте пра-
во на другий шанс. Однак це не стосується створення аварій-
них ситуацій. Наприклад, якщо на майданчику ви зіб’єте фішки 
чи наїдете  на лінію – це гіпотетична аварія, другого шансу вже 
немає. Тому якщо бачите, що не вписуєтесь і от-от «затараните» 
конус чи наїдете на лінію, краще зупинитися – тоді ви матимете 
ще одну спробу.
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Кропива ти моя, кропива...

Цілющі властивості кропиви були відомі ще в давнину, а су-
часна наука тільки підтвердила, що вітаміну С у цій рослині 
в чотири рази більше, ніж у лимонах, а каротиноїдів у два рази 
більше, ніж у моркві. Крім того, вона містить вітаміни В1, В2, В3, 
К, Е, а також крохмаль, дубильні речовини, органічні кислоти, 
магній, кальцій, мідь, залізо, кремній і багато інших корисних 
речовин та мінералів. Рецепти наших пращурів не були вишу-
каними, але поживними. Тому їх буде більше – коротших, але 
гарантовано автентичних. І відразу три зауваження: бажано 
кропиву не вживати вагітним жінкам і людям, що мають про-
блеми з судинами; кропиву не можна готувати в металевій по-
суді (краще в емальованій, із тефлоновим покриттям, скляній 
або керамічній); кропива повинна бути молодою, бо стара має 
багато кремнію і буде жорсткою, а волокна застрягатимуть 
у зубах. Ну що ж, одягаємо фартушки і на кухонній машині часу 
переносимося на 400–500 років назад.

КВАШЕНА КРОПИВА
5 кг промитих молодих пагонів кропиви вкласти в емальова-

ну каструлю, додати 100 г солі, 150 г тертої моркви, 2 порізані 
кислі яблука, 50 г свіжої журавлини, 2 г насіння кмину або кропу, 
3–4 лаврові листки та 5–6 зерен духмяного горошку. Переміша-
ти, покласти зверху гніт. Через два тижні можна споживати як 
додаток до м’яса чи риби або основу для супів.

ЗАТЕРКА (СУП-ПЮРЕ З КРОПИВИ)
500 г промитої кропиви покласти в 2 л підсоленого окропу, 

варити до м’якості. 8 ст. л. муки підсмажити на 120 г масла та 
розвести кропивним відваром до консистенції густої сметани. 
Кропиву змолоти блендером (протерти через сито або перекру-
тити на м’ясорубці), вимішати з розведеною мукою і проварити 
5–10 хв. Можна додати за смаком бринзу/сметану/підсмажену 
цибульку/товчені волоські горіхи/тертий хрін/топлене масло 
з приправами.

СМАЖЕНА КРОПИВА
500 г промитих посічених молодих пагонів кропиви протуши-

ти на 3 ст. л. масла 10 хв., додати сіль, перець та улюблені пряно-
щі. Я додаю ще сметани й часнику або молоко і яйця – виходить 
чудовий омлет.

САЛАТИ З КРОПИВИ
Одне загальне правило – листя або пагони молодої кропиви 

промити та ошпарити окропом. Вона перестає жалитися і її мож-
на посікти та використовувати як основу салатів, а додатки – 
куди вас фантазія понесе. 

КРОПИВНІ ПИРІЖКИ
100 г молодої кропиви відварити в підсоленій воді, роздріб-

нити та змішати з 200 г готової пшоняної каші. Додати одне 
яйце, перемішати, сформувати пиріжки та запекти при 180°С 
до рум’яної скоринки. 

ПРІСНІ ПЛЯЦКИ З КРОПИВОЮ
Почистити та відварити в підсоленій воді 400 г картоплі й роз-

терти її в пюре. В блендер покласти промиті й посічені 100 г 
ошпареної  кропиви, пучок зеленої цибулі, пучок кропу та пу-
чок петрушки, 1 зварене в круту яйце й усе змолоти. Змішати 
зелену масу з гарячим картопляним пюре.  До 200 г просіяної 
цільнозернової муки додати 150 мл холодної води та дрібку 
солі. Замісити тісто. Поділити на 4 частини, розкатати тоненько 
та підсмажити на сухій сковорідці з двох боків. Половину пляцка 
намастити начинкою та скласти навпіл або скрутити рулончи-
ком. Добре вживати під польський борщик або бульйон. 

ПУДИНГ З КРОПИВОЮ
100 г молодої кропиви, 200 г шпинату та 50 г лободи 

подрібнити й тушити з 50 г сметани до м’якості. Додати 
1 жовток, 25 г тертої булки (панірувальних сухарів), 5 г цукру 
та 2 г солі. Все перемішати та викласти в змащену маслом та 
посипану сухарями скляну, керамічну або силіконову форму. 
Запікати в духовці 40 хв. при 180°С .

КРОПИВНИЙ КЕКС
200 г промитих і обсушених листків кропиви всипати в блен-

дер, додати півсклянки цукру та добре змолоти. Перекласти 
масу в мисочку, додати 2 яйця, дрібку солі та добре збити він-
чиком. Влити півсклянки олії, перемішати та всипати 1,5 склян-
ки просіяної муки, змішаної з 0,5 ч. л. порошку до випічки (або 
соди). Додати добру жменю родзинок і добре вимішати. Влити 
в форму для кексу, змащену маслом або маргарином, та поста-
вити до розігрітої на 180°С духовки на 30 хв. 

Юрій ГЕРАСИМЧУК

Погода у квітні нас не балувала, розсада тільки-но висаджена, тому сезонних овочів годі швидко чекати. А організм потребує 
вітамінів. Після великодніх свят добре було б з’їсти чогось легкого й корисного, а після зими почистити організм. І в цьому нам 
допоможе досвід пращурів. Весною в північнослов’янських народів кропива була складником чи не кожної страви – від супів, 
каш, салатів, начинок до вареників чи налисників аж до солодких пирогів та десертів.
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7 Українсько-польський науковий форум
11–12 травня, Ольштин, Вармінсько-Мазурський університет, вул. Oczapowskiego 2.
18 травня 2017 року мине рівно 25 років з підписання «Договору між Польською 
Республікою і Україною про добросусідство, дружні взаємини і співробітництво».  
На думку організаторів III Українсько-польського наукового форуму, ця річниця є чу-
довою нагодою, аби оцінити сучасні відносини обох країн, а також шляху, який вони 
пройшли з того часу. Крім того, це гарний привід для дискусій на теми, які турбують 
польських і українських громадян, з можливістю прогнозування сценаріїв розвитку 
Польщі та України, зокрема їх майбутніх відносин.
До участі у форумі запрошуються науковці (досвідчені й молоді дослідники, аспіран-
ти та студенти), які зацікавлені не тільки проблематикою польсько-українських від-
носин, але у своїх працях піднімають дотичні питання або такі, що стосуються обох 
держав, і прагнуть зробити свій внесок у дискусію, заплановану на 11–12 травня 
2017 року.

НАУКА

Ніч музеїв
Цьогорічна  Ніч музеїв, коли можна буде відвідувати музеї безкоштовно, відбудеться 
в ніч з 20 на 21 травня. Багато установ  підготували для відвідувачів цікаві програми та 
розваги. За програмою Ночі музеїв можна стежити в Інтернеті та на Фейсбуці.

КУЛЬТУРА

Концерт грузинського колективу «Trio Mandili» 
14 травня, Варшава, клуб «Palladium», вул. Złota 9.
Вхід: 19:00, початок: 20:00.
«Trio Mandili» – троє красивих грузинських дівчат, які дуже натурально та експресив-
но виконують грузинську народну музику.
Ціни квитків: 79/90 зл.
Купити квитки можна на www.go-ahead.pl, www.biletomat.pl, www.ticketmaster.pl, 
www.ebilet.pl, www.ticketpro.pl, а також у магазинах мереж «Empik», «Media Markt», 
«Saturn».

КУЛЬТУРА КОНЦЕРТИ

Концерти  українського гурту «Hardkiss» у Польщі
26 травня, 19:00. Краків, Studenckie Centrum Kultury Politechniki Krakowskiej «Kwadrat», 
вул. Skarżyńskiego 1.
27 травня, з 19:00 по 22:00. Варшава: «Progresja», вул. Fort Wola 22. 
«Hardkiss» – це незалежний музичний гурт із Києва, що презентує особливу компози-
цію року, електронної та поп-музики. Музиканти називаються свій стиль – «прогре-
сивний поп». Це поєднання на перший погляд  непоєднуваних елементів: сильного 
аранжування, мелодійного звучання, глибоких текстів і сольного вокалу Юлії Саніної. 
Результатом є не лише музика наживо, але й ефектне видовище.
Квитки – від 69 злотих.

КУЛЬТУРА КОНЦЕРТИ

Концерт українського театру-кабаре
«Dakh Daughters»
26 травня о 20:00.
Білосток, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, вул. Elektryczna 12.
Ціни квитків: 20 зл. (попередній продаж), 30 зл. (у день концерту).

КОНЦЕРТИ
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*Користуючись нашими послугами, Ви можете за лічені хвилини переказати до 450 злотих з комісією 19,90 злотих. Western Union також заробляє гроші на обміні 
валют. При виборі валюти переказу ретельно порівняйте тарифи переказу та обмінний курс. Тарифи й курси валют можуть відрізнятися – в залежності від бренду, 
каналу й місця розташування, що базується на ряді факторів. Тарифи та курси можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
**Під час здійснення переказу кошти можуть бути затримані або послуги недоступні за певних умов, серед яких сума відправлення, країна призначення, наявність 
валюти, проблеми регулювання, вимоги до ідентифікації, години роботи пункту обслуговування, відмінності в часових поясах, або сукупність цих умов. Можливе 
застосування додаткових обмежень. Детальну інформацію можна знайти на бланку відправлення. 
© 2017 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Всі права захищені.


