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Червень 2017
• Зустріч Літературного клубу Укра-
їнського дому. 
3 червня oб 11:30.
Подробиці – на сторінці групи «Літературний 
клуб при Українському домі у Варшаві»  
на Фейсбуці.
• Українсько-польські 
майстер-класи для перекладачів. 
Зустріч II.
Проводяться в рамках  проекту «Інтеграція 
через літературу».
3–4 червня, 12:00–16:00.
• Майстер-класи з «Open Space»: 
мистецтво та міграція.
3, 10, 17 червня,14:00–18:00.
• Зустріч із Алімом Алієвим. 
Алім Алієв – співзасновник організації 
«KRYM SOS» та співавтор книжки про 
Мустафу Джемілєва «Незломний». 
4 червня о 17:00.
• Тренінг «Нострифікація дипломів 
у Польщі».
Організатор: Інститут громадських справ.
6 червня o 17:30.
• Зустріч «Мистецтво безпосеред-
нього мовлення. Рецепція спад-
щини Євгена Маланюка у нарисах 
Юзефа Лободовського, публікова-
них у паризькій "Культурі"».
З Жанетою Налевайк-Турецькою розмовляє 
Катерина Білик. Зустріч проводиться в рам-
ках проекту «Інтеграція через літературу».
8 червня o 18:00.
• Інформаційна зустріч
«Безвізовий режим з Польщею».
Організатор: Міжнародна організація 
у справах мігрантів за підтримки Фонду 
«Наш вибір».
11 червня o 13:00.

• Презентація книжки Павла Пєньонжка 
«Війна, яка нас змінила» за участю автора. 
13 червня o 18:00.
• Зустріч Літературного клубу Українського дому.
17 червня oб 11:30.
Подробиці – на сторінці групи «Літературний клуб при 
Українському домі у Варшаві» на Фейсбуці. 
• Поетичний вечір за участю стипендіаток 
програми «Gaude Polonia» Наталії Бельченко та 
Наталії Ткачук.
22 червня o 18:00.
• Зустріч Літературного клубу Українського дому.
24 червня oб 11:30.
Подробиці – на сторінці групи «Літературний клуб при 
Українському домі у Варшаві» на Фейсбуці. 
• Страхування в Польщі. Інформаційна зустріч 
з експертами фірми «Deloitte».
25 червня o 13:00.

ЦИКЛІЧНІ ПОДІЇ
• Консультаційний пункт для мігрантів.
Понеділок-неділя 10:00-20:00
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.
• Мовна школа в Українському домі у Варшаві. 

Інтенсивні курси польської мови початкового 
рівня та В1.
Тривалість – 3 місяці.
Кількість лекційних годин – 48 (1 година  – 45 хв.). 
Ціна: 600 злотих.

Оголошуємо набір на курси української мови  
різних рівнів.
Тривалість – 3 місяці.
Кількість лекційних годин –  
48 годин (1 година  – 45 хв.). 
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



3НАШ ВИБІР №61

Українська міграція до Польщі змінилася за останні чоти-
ри роки. Якщо раніше сюди приїжджали особи середньо-
го і старшого віку, то тепер збільшується кількість моло-
дих людей. Частина українців та українок, оселяючись тут,  
думають про народження дітей у Польщі. Якщо ви належите 
до цієї групи, то ми підготували для вас статтю власне на цю 
тему. А для молоді та їхніх батьків буде цікавим матеріал про 
вищу освіту в Польщі:  на що варто звертати увагу, обираю-
чи навчальний заклад. 

Нарешті потепліло, і вже відчувається, що скоро прийде 
літо. Тому цей номер частково присвячений відпочинку. 
Якщо ви думаєте про літній відпочинок, то одеситка Оле-
на Литвиненко запрошує відвідати її місто й розповідає –  
що і де можна побачити, де варто зупинитися. 

Літня Варшава пропонує скористатися новим видом 
транспорту – скутерами. А Підляшшя заохочує приїхати на 
численні фестивалі. 

Окрім того, запрошуємо прочитати рецензію Петра  
Андрусечка на нову книжку Павла Пєньонжка «Війна, яка 
нас змінила» про війну на Донбасі. Зустріч із автором книж-
ки відбудеться в Українському домі 13 червня. 

У цьому номері ми ознайомимо вас із цікавими україн-
ськими ініціативами в різних містах Польщі: ви дізнаєтеся 
про українську футбольну команду у Вроцлаві, літературні 
зустрічі у Варшаві та українську танцюристку Алісу Флорин-
ську з Білостоку. 

Продовжуємо знайомити вас із польською кухнею і цьо-
го разу запрошуємо у подорож регіонами Польщі. У цьому  
номері – страви з Верхньої Сілезії та Вармії і Мазур.

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

Ми видаємо «Наш вибір» завдяки підтримці Фонду при-
тулку, міграції та інтеграції і завдяки польській державі. 

В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

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 .

Мирослава керик
головний редактор
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ПОЛЬСЬКИЙ ЛЕЛЕКА,  
АБО НАРОДЖУЄМО 
В ПОЛЬЩІ: Місце та умови появи на світ нової людини мають дуже вели-

ке значення. Як діяти, коли благословенний стан застав вас 
у Польщі? Що потрібно знати майбутнім мамам і татам, якщо 
ви таки прийняли рішення, що ваша дитина побачить світ 
саме в цій країні? Особливості медичної опіки в Польщі, пора-
ди та враження молодих мам, що народжували тут. 

Н аталя й Артур постійно жи-
вуть в Україні. Однак молоді 
люди вирішили, що хочуть 
народжувати дитину саме 

в Польщі, у Варшаві. Чоловік-підприємець 
платив відрахування до Фонду соціального 
страхування (ZUS), тому його дружина теж 
мала безкоштовну медичну опіку.

«Я народжувала в лікарні під назвою 
"Szpital Specjalistyczny Inflancka". Для нас все 
було безкоштовно. І я не уявляла, що це буде 
дійсно "все": і аналізи, і все, що потрібно для 
мами й малюка, ліки та самі пологи», – захо-

плено згадує жінка. Окрім якості надавання 
послуг, молода сім’я наголошує на чудовому 
ставленні лікарів та медперсоналу.

БЕЗКОШТОВНА МЕДИЧНА ОПІКА ТА 
ГРОШОВА ДОПОМОГА

Безкоштовну медичну опіку навіть без 
обов’язкового страхування можуть мати 
іноземки в Польщі, які мають карту постій-
ного перебування або карту довготерміно-
вого резидента Європейського союзу. В ін-
ших випадках  (віза або карта тимчасового 
перебування) вагітна повинна бути застра-

хована. Щоб користуватися державною ме-
дициною та без проблем вести вагітність, 
потрібно працювати на основі трудового 
договору (umowa o pracę) або договору до-
ручення (umowa zlecenie). 

У Польщі часто буває, що важко потра-
пити на прийом до лікаря в державній лі-
карні через великі черги, які затягуються 
на кілька місяців. «Найголовніше – запи-
сатися на перший прийом до лікаря. Потім 
проблем не буде», – розповідає лікар-сто-
матолог Наталія Грицай, яка також народ-
жувала свою першу дитину в Польщі. 

тема номерa

ПОРАДИ 
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Ольга ТКАЧЕНКО
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Наталія радить жінкам іти до лікаря як-
найшвидше, адже якщо зареєструвати ва-
гітність до 10 тижня, тоді можна отримати 
одноразову допомогу після народження 
дитини в розмірі 1000 злотих, так зване 
«becikowe». Ще однією умовою отримання 
одноразової грошової допомоги є те, що 
дохід родини в розрахунку на особу не пе-
ревищує 1922 злотих нетто. Родини з низь-
кими доходами – менше ніж 674 злотих на 
особу – можуть претендувати на додаткові 
1000 злотих. Гроші виплачують міські та 
гмінні осередки соціальної допомоги. Ма-
ють право на отримання цього виду виплат 
власники карт перебування з відміткою 
«доступ до ринку праці», а також біженці та 
особи, що користуються статусом додатко-
вої допомоги. 

Особи, які не застраховані в Національ-
ному фонді здоров’я (Narodowy Fundusz 
Zdrowia), тобто не мають ZUS, теж мають 
право отримувати грошову допомогу на ди-
тину протягом року в розмірі 1000 злотих 
щомісяця. «Це так зване „kosiniakowe” –  
допомога для сімей при народженні ди-
тини. Право на це мають жінки після на-
родження дитини, котрі не застраховані, 
студентки або ті, хто працює на основі 
договору доручення чи підряду (umowa 
zlecenie чи umowa o dzieło), мають карту 

відпустку не більше як на 4 місяці, після цьо-
го один із батьків повинен вийти на роботу. 

Жінок, що працюють на основі трудового 
договору, роботодавець не має права звіль-
нити. Більше того, якщо трудовий договір 
закінчується перед пологами, роботодавець 
зобов’язаний продовжити договір до дня 
пологів. 

ПРОЦЕДУРА ПІДГОТОВКИ ТА ПОЛОГИ

У Польщі, як і в Україні, можна вибрати, 
де вести вагітність і народжувати. Однак 
на відміну від України не можна «домови-
тися» з лікарем та «зарезервувати місце».  
Пологи приймає лікар, який є на чергу-
ванні. Іноді в лікарні, коли ви приїдете 
народжувати, може не бути місця (хіба 
що у вас фіксована дата кесаревого розти-
ну). Не варто в таких випадках панікувати, 
а просто поїхати в іншу лікарню – і там вас 
обов’язково приймуть. 

«Я приїхала о 7-й ранку в лікарню 
Святої родини у Варшаві. В 11:30 мене за-
брали в родзал, а в 11:51 уже закінчили 
процедуру кесаревого розтину», – розпові-
дає молода мама Наталія Грицай. 

Новоспечені батьки також говорять 
про надзвичайну користь «Школи народ-
ження». Якщо ви маєте прописку в певній 
місцевості й платите податки, то можете 
безкоштовно відвідувати школу народжен-
ня, де вас підготують до пологів, навчать 
поводитися з дитиною в перші дні життя, 
ознайомлять із різними медичними проце-
дурами, як от щеплення та перша допомога 
дитині. 

Також слід пам’ятати, що на пологах 
за вашим бажанням може бути присутній 
батько дитини. У випадку природніх поло-
гів це безкоштовно, кесаревого розтину – 
коштує 150 злотих і батька пускають не на 
цілий процес, а лише на мить, коли власне 
виймають дитину. 

З собою потрібно мати особисті речі, 
речі для новонародженої дитини, доку-
менти та медичні дані. Якщо потім додому 
ви поїдете автомобілем, то пам’ятайте про 
спеціальне крісло для дитини. 

Виписують маму з немовлям на третій 
день у випадку природніх пологів і на чет-
вертий – у випадку кесаревого розтину. 
Разом із медичною документацією бать-
кам видадуть книжечку-порадник щодо 
догляду за дитиною в перші дні життя, де 
розписані поради стосовно візитів до пе-
діатра, графік обов’язкових та добровіль-
них щеплень. Після повернення додому 
якнайшвидше потрібно дитину зареє-
струвати в поліклініці та зголоситися до 
педіатра. Пам’ятайте про виготовлення 
свідоцтва про народження і реєстрацію ди-
тини в українській дипломатичній установі  
як громадянина України.

перебування з відміткою «доступ до рин-
ку праці», біженці чи особи, що користу-
ються статусом додаткової допомоги», –  
пояснює Кароліна Червінська, експерт-
ка з фундації «Polskie Forum Migracyjne».  
До слова, ця організація приготувала роз-
ширені інформаційні брошури різними 
мовами «Я – мама в Польщі», а також «Ми – 
батьки в Польщі». У цих публікаціях 
можна дізнатися практичні, юридичні та 
інші нюанси щодо підготовки до пологів, 
прав майбутньої мами, перших днів ди-
тини, поради щодо догляду за дитиною, 
як користуватися медичною допомогою 
в Польщі, де та як отримати фінансову до-
помогу, як влаштувати дитину в ясла чи 
садочки, а також багато іншої корисної ін-
формації. Брошури доступні за посиланням  
mamawpolsce.wordpress.com/publikacje/. 
Також їх можна безкоштовно отримати 
в Українському домі та у фундації «Polskie 
Forum Migracyjne». Кароліна Червінська 
зазначає, що «Polskie Forum Migracyjne» 
зараз готує вкладку-додаток до брошури 
«Я – мама в Польщі», оскільки через зміни 
в законодавстві деякі речі потребують до-
повнення.

ВИДИ ДЕКРЕТНИХ ВІДПУСТОК У ПОЛЬЩІ

Жінки, що працюють на основі трудо-
вого договору, ведуть власну підприєм-
ницьку діяльність чи працюють на основі 
договору доручення (umowa zlecenie), але 
платять добровільне відрахування для 
страхування від хвороб (dobrowolnа składkа 
na ubezpieczenie chorobowe), мають пра-
во взяти материнську відпустку (urlop 
macierzyński) та додаткову материнську 
відпустку (dodatkowy urlop macierzyński). 
Перша – до 20 тижнів після народження 
малюка і друга – наступні 32. Тобто від пів-
року до року. Перші 20 тижнів обов’язкові; 
за цей час жінка отримує 100% її зарплатні. 
Наступні 32 тижні – додаткові, їх у деяких 
випадках може використати також батько. 
Тоді ж відповідно або батько, або мама от-
римують 60% від звичної зарплати. Якщо ж 
жінка хоче використати одразу два періоди 
відпустки, то отримує 80% від своєї зар-
плати протягом усього року. До народжен-
ня дитини можна йти на лікарняний в за-
лежності від стану здоров’я, в середньому 
це 5–6-й місяць. Лікарняні з приводу вагіт-
ності оплачують 100% зарплати. 

Після перших двох відпусток можна та-
кож взяти батьківську відпустку (urlop 
rodzicielski), яка становить ще 26 тижнів, 
якщо народилась одна дитина. У випадку 
двійні і більше час відпустки збільшується. 
Найдовшою є відпустка для виховання 
(urlop wychowawczy) – 36 місяців. Її потріб-
но використати до 5 року життя дитини. 
Одночасно мати та батько можуть йти в цю 
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ТРАВЕНЬ
2017

3 травня Дослідження: 
Україна піднялася з 54 
на 24 місце в рейтингу 
відкритості державних 
даних. 
4 травня Президент Укра-
їни позбавив громадян-
ства 5 осіб, у тому числі 
народного депутата Украї-
ни Андрія Артеменка.
6 травня Російський 
корабель спробував 
захопити український 
рятувальний катер 
у Чорному морі. 
7 травня У Києві урочи-
сто відкрили пісенний 
конкурс «Євробачення –  
2017».
8 травня Україна втретє 
відзначила День пам’яті 
та примирення.
8 травня Прем’єр-міністр: 
Україна розробить про-
граму безпеки дорож-
нього руху, спираючись, 
зокрема, на польський 
досвід. 
9 травня Під час масових 
акцій у День перемоги 
над нацизмом у Другій 
світовій війні постражда-
ли 15 осіб.
10 травня ЗМІ: Напередо-
дні вбивства журналіста 
Павла Шеремета під його 
будинком був помічений 
екс-співробітник СБУ.
11 травня Рада Європей-
ського Союзу остаточно 
затвердила скасування 
короткострокових віз для 
громадян України.
11 травня ЗМІ: фіналіст 
«Євробачення – 2017» – 
Крістіан Костов з Болгарії 
виступав в окупованому 
Криму в червні 2014 року.
12 травня Внаслідок 
обстрілу проросійськими 
терористами загинули 
четверо мирних мешкан-
ців Авдіївки.
13 травня У фіналі 
київського «Євробачення – 
2017» переміг португа-
лець Сальвадор Собрал із 
піснею «Amar pelos dois».

 Україна за рік піднялася на 30 по-
зицій у рейтингу відкритості даних

У 2016 році Україна посіла 24-те місце за рівнем роз-
витку відкритості даних. Про це свідчить досліджен-

ня «Global Open Data Index», опубліковане 2 травня. У по-
рівнянні з рейтингом 2015 року, держава покращила свій 
результат на 30 сходинок, піднявшись з 54 на 24 місце. 
«За останній рік ми запровадили єдиний портал відкри-
тих даних, відкрили для вільного доступу більшість ба-
зових реєстрів, приєдналися до міжнародної хартії від-
критих даних та затвердили відповідну дорожню карту 
розвитку відкритих даних», – прокоментував результати 
дослідження прем’єр-міністр України Володимир Грой-
сман. Перше місце в рейтингу, який охоплював 94 країни, 
посіли Австралія і Тайвань. 

Розслідування вбивства  
журналіста Павла Шеремета.  
Несподіваний поворот 

Ж урналісти OCCRP та «Слідство.Інфо» 10 трав-
ня оприлюднили власне розслідування вбивства 

журналіста Павла Шеремета, яке сталося в Києві 20 лип-
ня 2016 року. Репортери встановили, що в ніч перед убив-
ством біля будинку Шеремета перебував співробітник 
СБУ Ігор Устименко. Прес-служба СБУ у свою чергу зая-
вила, що Устименка було звільнено з установи ще в 2014 
році. Експерти звертають увагу на те, що слідство щодо 
вбивства журналіста «Української правди» не приносить 
результатів, зокрема станом на лютий 2017 року в слідчих 
не було жодного підозрюваного у скоєнні цього злочину. 

«Безвіз» у кишені. Що далі у взаєминах з ЄС?

Р ада Європейського Союзу на рівні міністрів сільського господарства та риболовлі 11 травня 
затвердила скасування короткострокових віз для громадян України. Церемонія підписання  

відповідного рішення головою Європейського парламенту та представником головуючої в Раді ЄС 
Мальти відбулася 17 травня. Після цього підписаний документ опублікований у віснику ЄС, отже 
«безвіз» набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня. Тимчасом Київ офі-
ційно запропонував Євросоюзу створити новий формат відносин з Україною, Молдовою та Грузією.  
За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, новий формат переговорів мож-
на окреслити як «посилена асоціація», а прийти він має на місце Східного партнерства ЄС. На думку  
дипломата, після отримання Молдовою, Грузією та Україною «безвізу» з ЄС ці країни мають отримати 
додаткові стимули в інтеграції з Європейським Союзом. 

Україна провела другий 
у своїй історії фінал  
«Євробачення»

У Києві з 7 по 13 травня відбувся фінал 
«Євробачення – 2017». Представни-

ки журі та глядацька аудиторія 42-х кра-
їн-учасниць визнали найкращою піснею 
ліричну композицію «Amar pelos dois» 
(«Любити за двох») представника Пор-
тугалії Сальвадора Собрала, який чекає 
на операцію з пересадки серця. Болгарія 
– на другій сходинці, Молдова – третя. 
Український гурт «O.Torvald» опинився 
лише на 24-му місці з-поміж 26 фіналістів, 
а полька Кася Мось – завершила співочі 
змагання на 22-й позиції. За повідомлен-
ням Київської МДА, на пісенний конкурс 
до української столиці приїхало близь-
ко 60 тисяч туристів, третина з яких – 
іноземці. Закордонних фанів в Україні при-
ємно вразили гостинність киян, краса мі-
ста та ціни. Серед найпопулярніших страв 
та напоїв іноземці найчастіше згадували 
борщ та українське пиво. На думку експер-
тів, після вдалого проведення фіналу «Єв-
робачення – 2017» Україна може очікувати 
збільшення числа туристів із-за кордону, 
зокрема з Великої Британії та Німеччини. 
Нагадаємо, що Київ уже вдруге приймав 
конкурс «Євробачення», а вперше це ста-
лося в 2005 році, після перемоги Руслани 
у «Євробаченні – 2004». Минулого ж року 
в конкурсі перемогла співачка Джамала.

 8 та 9 травня в Україні пройшли під знаком пам’яті,  
але не обій шлося без сутичок

У країна втретє відзначила День пам’яті та примирення, разом із цілою Європою вшановуючи за-
гиблих у Другій світовій війні. Так, зокрема, 8 травня о 23:01 у Києві пройшла акція «Перша хви-

лина миру» – у момент, коли в 1945 році в Європі припинився вогонь після капітуляції Німеччини.  
Символом цього дня традиційно був червоний мак. Під час масових акцій у День перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні, що відзначався в Україні 9 травня, відбулися сутички. Постраждали 
15 осіб. Про це офіційно повідомило МВС України. Зіткнення, в яких зазнали поранень також 8 право-
охоронців, відбулися в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі. За словами директора Департаменту 
комунікації МВС Артема Шевченка, небезпечний прецедент стався в Дніпрі, де у зловмисників було 
вилучено «декілька зразків травматичної, газової та холодної зброї».

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталу «Українська правда», газети «Дзеркало тижня»,  
телеканалу «Еспресо», агентств «УНІАН» і «ВВС».  

вісті з України
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Петро АНДРУСЕЧКО
Війна, яка нас змінила
Paweł Pieniążek «Wojna, która nas zmieniła»,  
Warszawa 2017, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 328.

станніми роками на поль-
ському видавничому ринку 

з’явилося чимало книжок про Україну. 
Не дивно, що їхня кількість зростає на 
тлі подій, які відбуваються від 2013 року. 
Це і Майдан 2013–2014 років, пізніше – 
анексія Криму, війна на Сході України, 
що триває до сьогодні. Усе це призводить 
до перемін в українському суспільстві. 
Однак сьогодні непросто спрогнозувати, 
якою буде Україна через кільканадцять 
років.

Книга Павла Пєньонжка – це чергова 
розповідь про війну на Сході України, 
однак цього разу більш універсального 
характеру. Це не лише спроба докумен-
тації військових подій (що також важли-
во, і Павел виконав це завдання у своїй 
попередній книзі «Вітання з Новоросії»). 
Його нова робота – це ще й аналіз при-
чин і наслідків війни на прикладі кон-
кретних історій героїв.

Для мене особисто розповідь автора 
особливо важлива, оскільки ми разом 
із Павлом були свідками того, як військо-
ва пожежа охоплювала Донбас у 2014 
році. Ми бачили, як легко маніпулювати 

людьми і як швидко вони стають готові 
до радикальних дій.

Найважливіше в цій книзі – нагаду-
вання нам усім, чим у дійсності є війна. 
А війна – це кошмар, який вривається 
в долі багатьох людей і, як пише Павел, 
змінює їх. Здавалося б, писати про вій-
ну – справа проста й банальна, адже, 
правду кажучи, на цю тему написано не-
ймовірно багато книг, музичних творів, 
змонтовані сотні фільмів. Тим не менше 
для мене особисто є очевидним, що про 
війну треба писати далі. Народжуються 
нові військові конфлікти, які втруча-
ються в долі нових поколінь. І на дода-
ток – описаний конфлікт відбувається 
недалеко від Польщі.

Здається, що з усіх попередніх публіка-
цій, які мені доводилося читати, Павлу 
вдалося найкраще показати «героїв» 
цієї війни. Адже задовго до початку 
конфлікту автор займався українською 
тематикою, пізніше був на Майдані. Це 
дало йому можливість вдумливо й не-
тривіально проаналізувати процеси, що 
відбувалися в Україні і призвели до сьо-
годнішніх подій.

Автор розповідає про негативні яви-
ща, які передували всім тривалим бо-
йовим зіткненням: алкоголь, наркотики, 

О

Павел Пєньонжек. Фото зі сторінки krytykapolityczna.pl .

контрабанда. Проте нерідко в цих істо-
ріях виявляється, що героїв неможливо 
описати у звичних нам чорно-білих ка-
тегоріях, а їхній вибір і мотивація ча-
сто-густо вкрай складні.

Зрештою «Війна, яка нас змінила» – 
це книга про самого автора, а в ширшо-
му сенсі – про журналістів, які надовго 
застрягли на війні. Про розчаруван-
ня, фрустрацію та біль, коли ті стають 
частиною пропагандистської машини.

Єдине, в чому не можу погодитися 
з Павлом, – це підхід до страху. Я не бо-
юся людей, які підходять з наставленою 
на мене зброєю. Проте мені не вдалося 
звикнути до багатогодинного артиле-
рійського обстрілу, коли лежиш під зву-
ки вибухів снарядів або прилітає «Град». 
Хоча… і мене також прекрасно заколи-
сувала мелодія артобстрілу, особливо 
коли можна було рахувати секунди від 
вистрілу до вибуху десь поряд.

Якщо хтось з вас прагне зрозуміти 
й відчути, чим є війна і як вона змінює 
людей, – вам обов’язково треба прочи-
тати цю книгу!

До речі, 13 червня о 18:00 в Україн-
ському Дому у Варшаві відбудеться зу-
стріч із автором книжки. 

Запрошуємо!
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варто знати – Польща

СИНЯ СТРІЧКА, ШИРИНА 19 ММ, 
ДОВЖИНА НЕВІДОМА

Едвар Красінський – всесвітньовідомий 
польський художник-неоавангардист на-
родився у тоді ще польському Луцьку 3 бе-
резня 1925 року. Інформації про дитинство 
художника у доступних джерелах немає. 
Ані його спогадів про луцький період, ані 
жодних згадок біографів про переїзд май-
бутнього художника до Польщі. Відомо 
лише, що з Луцька він виїхав на навчан-
ня до Кракова, де під час війни був учнем 
Школи прикладного мистецтва, а після 
війни – студентом Краківської академії 
мистецтв. Красінський, разом із Веславом 
Боровським, Маріушем Тхоркем, Генриком 
Стажевським та Анкою Пташковською був 
одним із засновників галереї Фоксал у Вар-
шаві – місця, де перетиналися найваж-
ливіші постаті мистецького середовища 
60–70-х років та осередку альтернативного 
мистецтва.

Едварда Красінського називають «ані-
матором синьої смуги», адже після довгих 
років експериментів із матерією та формою 
він таки знайшов її – синю стрічку на ви-
соті 130 см над землею, яка й зробила ху-
дожника знаменитим. Кажуть, що хтось 
колись жартома подарував Красінському 

ПРИГОТУВАННЯ ДО ПОВЕРНЕННЯ 
ДОДОМУ

Друг художника, колишній директор 
Центру сучасного мистецтва у Варшаві 
Стефан Шидловський згадує, що за три 
роки до свого ювілею Едвард Красінський 
почав усе частіше говорити про свою мрію 
організувати власну виставку в родинному 
місті. Мрії почали поволі набирати форми. 
Товариш Красінського, відомий фотограф 
Тадеуш Рольке поїхав до Луцька, аби до-
мовитися з місцевою владою та пошукати 
місце, яке б пасувало для цієї події. Друзі 
художника згадують, що ідею було сприй-
нято з ентузіазмом, а для виставки обрано 
приміщення Художнього музею, який зна-
ходився в Луцькому замку. Почалися при-
готування.

Їх описує товариш художника, польський 
репортажист  Лешек Талько: «Автобус ту-
ристичної агенції “Калинка” вже чекає під 
майстернею Едварда Красінського – Едзя. 
До багажного відділення складається ви-
ставка – три величезні пакунки. До того – 
реквізити на виставку: пачки соків, вина, 
солоні палички, крекери. Поїде родина: 
донька Пауліна, колишня дружина Анка 
Пташковська (приїхала з Парижу, де має 
свою галерею), а також знайомі пана Едзя».

Виставка в Луцьку відбулася 3 березня. 
Але Едвард Красінський побачив інший 
Луцьк. Після розлуки тривалістю півсто-
ліття мало що нагадувало йому те рідне 
місто, в якому народився. «[Виставка] мала 
бути поверненням в дитинство. Десь там на 
луцьких пагорбах може ще стоїть будинок, 
в якому народився Красінський. Луцьк змі-
нився, з’явилися нові пагорби, зникли ста-
рі. На місці, де Едзьо пам’ятав річку, є вули-
ця. Після війни річку було засипано. Старі 
будинки, пересипані коробками багатопо-
верхівок. І з тих старих, і з тих нових лу-
щиться фарба. Всюди синь. Сині обрамлен-
ня вікон, дверей, дахів. Усюди сині стрічки. 
Але не на висоті 130 см. Здалеку видно баш-
ти середньовічного луцького замку Любар-
та. Замок теж виглядає інакше, ніж перед 

моток синьої стрічки, а той знайшов у цьо-
му подарункові свою ідеальну концепцію. 
Від того часу художник почав панувати над 
простором, вимірюючи його за допомогою 
синьої стрічки, а разом із тим – заперечую-
чи реальність, адже Красінський почав об-
клеювати все, що бачив – стіни, предмети 
і навіть людей. «Стрічка – це випадковість, – 
казав художник, – але я очікував цієї ви-
падковості». 

У 1995 році синя стрічка примандрува-
ла до рідного міста художника у вигляді 
виставки «Нарешті в Луцьку».  Не зберег-
лося практично ніяких відомостей про цю 
виставку, у рідному місті про Красінсько-
го знає обмежене коло людей, переважно 
в якийсь спосіб дотичних до мистецтва, 
а поодинокі матеріали, що час від часу 
з’являються в локальних ЗМІ, є фактично 
переписуванням відомих фактів та поль-
ськомовних джерел: народився в Луцьку, 
навчався в Кракові тощо. Таке враження, 
що в його луцькій реальності виставки вза-
галі не було, як і самого Красінського. Не-
вже не лишилося жодних доказів, свідків, 
спогадів? Невже така подія не викликала 
резонансу в моєму рідному місті, яке, знаю 
точно з власного досвіду, зовсім не звикло 
до такого мистецтва? 

Так почалася моя пригода із пошуками 
слідів Красінського в Луцьку. Передусім 
почала шукати людей, що пам’ятали візит 
художника до рідного міста. І знайшла. 
Хто б міг подумати, що на мій запит у зви-
чайній луцькій групі у Фейсбуці відреагує 
стільки людей, які ще й досі пам’ятають той 
березневий день! «Синя стрічка» – кожен із 
відвідувачів виставки повторює цю магіч-
ну комбінацію, «ця дивовижна синя стріч-
ка». І це не просто слова: це емоція, яка, 
з одного боку, тримає цей світ, не даючи 
йому втекти, а з іншого – підкреслює всю 
його абсурдність, пересуваючи штучні сині 
межі на висоту 130 см. «З’вляється вона на 
всьому і всюди з нею дістаю. Не знаю, чи це 
мистецтво, але це точно Scotch blue, ширина  
19 мм, довжина невідома», – каже худож-
ник.

Мені було сім, коли в Луцьку 
відбувалася перша і єдина 
виставка художника, скульптора, 
автора інсталяцій Едварда 
Красінського. Перша і єдина не 
лише в Луцьку, але й в Україні. 
У далекому 1995-му, після довгих 
років відсутності, художник 
вирішив відсвяткувати своє 
70-ліття виставкою в місті, в якому 
народився.

 Юлія ЛАЩУК 

Едвард 
Красінський: 
синя стрічка 
від Луцька
до Варшави

Студіо Едуарда Красінського. Фото публікуємо завдяки Fundacji Galerii Foksal.
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ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА
ІНТЕГРАЦІЯ ЧЕРЕЗ ЛІТЕРАТУРУ
Упродовж усього 2017 року в Українському домі за підтримки Фонду «Наш вибір» 
відбуватимуться інтеграційні заходи, спрямовані на досягнення польсько-україн-
ського порозуміння через літературу. Результатом  «Інтеграції через літературу» 
буде публікація двомовної польсько-української антології «Українська надія».

Власне, ідея опу-
блікувати антологію 
і розрослася в ці-
лий великий проект. 
Куратор проекту – 
письменник, критик 
та науковець Євген 
Соболь – розповідає, 
що важливою поді-
єю в цьому напрямку 
була акція «Читаємо 
для України», котра 
відбулася ще 26 лю-
того 2014 року у Гдан-
ську.  «Після Майдану 
у соцмережах стався 
вибух поетичної твор-
чості: поети боролися 
віршами із режимом 
Януковича. Я заува-
жив, що польські по-
ети теж не байдужі 
до Майдану, пишуть 
подібні вірші. Я пе-
реклав кілька віршів 
поетів із Гдансь ка 
укра  їнською мовою, і вони вийшли друком 
в другому виданні антології «Небесна Сотня» 
під редакцією Лесі Воронюк у видавництві 
«Букрек» у Чернівцях. Потім вибрані вір-
ші українських поетів з тієї ж антології уже 
в польському перекладі були опубліковані 
в познанському журналі «Час культури». 
Того ж року ми вирішили розширити проект 
та разом із поетесами Боженою Птак, Евою 
Мілек та поетом Анджеєм Фацем оголосили 
конкурс «Українська надія» для польських 
та українських поетів. Вірші мали бути про 
Україну або написані під враженнями від 
Майдану. Ми отримали дуже багато поезій, 
оголосили переможця, однак так і не знай-
шли коштів на публікацію антології. В 2016 
році мою ідею польсько-української спів-
праці через літературу підтримала голова 
фундації «Наш вибір» Мирослава Керик. 
Вона ж  запропонувала, щоб антологія стала 
частиною більшого проекту під назвою  «Ін-
теграція через літературу». Фінансування 
ми отримали від міської адміністрації Вар-
шави. Я був приємно вражений, бо, щиро 
кажучи, вже перестав вірити, що вдасться 

опублікувати ан-
тологію»,  – роз-
повідає Євген Со-
боль. 

Проект склада-
ється з теоретич-
ної та практичної 
частин. Перша 
передбачає зу-
стрічі, присвя-
чені життю та 
творчості поетів 
та письменників 
польсько-україн-
ського культур-
ного пограниччя, 
друга – поетичні 
слеми та май-
стер-класи. 

« П р о б л е м и 
польсько-укра-
їнських контак-
тів уже старанно 
опрацьовані на-
уковцями, однак 
ми б хотіли заціка-

вити звичайних людей – варшав’ян, а також 
тих, хто відносно недавно прибув до Вар-
шави, тобто мігрантів з України. У їхньому 
випадку проект був би своєрідним міст-
ком, що допоміг би спокійно функціонува-
ти в польському суспільстві», – наголошує 
куратор проекту Євген Соболь. 

Так, у теоретичній частині з початку року 
відбулися зустрічі «Тарас Шевченко на Май-
дані», «Ярослав Івашкевич та Україна», «Топо-
графія літературної Варшави», авторський 
вечір Яцка Дехнеля, розмова з Анджеєм 
Франашком про проблеми еміграції у твор-
чості Чеслава Мілоша, авторський вечір  
Богдана Задури. Також ще більше десят-
ка подій мають відбутися до кінця року. 
Найближча з них: 8 червня – розмова із  
Жанетою Налевайк-Турецькою про Євге-
на Маланюка. Остання зустріч відбудеться  
30 листопада 2017 року. Усі зустрічі прохо-
дять о 18:00 в Українському домі у Варшаві. 
Детальніше програму можна переглянути 
на сайті naszwybir.pl. 

Не менш цікавою є практична частина  
«Інтеграції через літературу», яка перед-

Ольга ТКАЧЕНКОвійною. Едзьо розчарований». Але 
ентузіазм повертається до худож-
ника, коли бачить натовп відвіду-
вачів, що чекають на його приїзд 
під брамою замку Любарта.

«Всі довго чекали на приїзд 
Професора (так називали луча-
ни Едварда Красінського. – Ю.Л.) 
Нарешті, відчиняються двері, за-
ходимо, а там… білі стіни. А де ж 
картини?» – згадує відвідувачка. 
Всюди була тільки синя стрічка, 
а над головами глядачів, на стелі 
висіла головна робота майстра – 
знову ж таки – синя стрічка, на-
клеєна на білі пластини. Пізніше 
Красінський пояснив здивованій 
і зачарованій водночас публі-
ці, в чому сенс його концепції.  
Розповідав, що довгий час лежав 
у шпиталі, споглядаючи депресив-
ну білу стелю. Коли вийшов з ньо-
го, вирішив урізноманітнити те,  
що бачив, додавши до шпитальної 
реальності синю стрічку. 

Згадують виставку «Нарешті 
в Луцьку» й місцеві митці. Так, 
Наталя Кумановська, художниця, 
дружина покійного художника 
Миколи Кумановського розпові-
дає про свої враження: «Я також 
була на цій виставці. Художня 
школа, учні Банаха (Степан Банах – 
живописець, фотограф, колишній 
завуч Луцької дитячої художньої 
школи. – Ю.Л.) пішли на відкрит-
тя. Враження несамовиті тоді були. 
Синя лінія...»

Яким же було моє здивування, 
коли одним із перших на моє про-
хання поділитися спогадами про 
Красінського в Луцьку відгукнув-
ся директор поліграфічної фірми, 
що забезпечувала виставку синім 
скотчем. Він пише: «...синя стріч-
ка на стіні... хто пам’ятає – це була 
квінтесенція і весь цимус... Збері-
гав в архіві пару плакатів і букле-
тів, теж виготовлених вручну – 
тоді не у всіх і компи були». Яка 
неймовірна знахідка! Виявляєть-
ся, Красінський таки досяг свого: 
простягнув синю стрічку далеко 
поза мистецькі кола, змішуючи 
дві абсолютно різні реальності, не 
лишаючи байдужими людей, да-
леких від мистецтва. Бо чи є синя 
стрічка мистецтвом? Хто зна, це 
просто стрічка: «Scotch blue, ши-
рина 19 мм, довжина невідома».

Повну версію статті читайте на www.naszwybir.pl . 
Джерело: Лешек Талко «Красінський, Едвард: 
ювілей синьої стрічки».

Переможниця польсько-українського поетичного 
слему Дарина Попіль. Фото Наталії Шатохіної.
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бачає Перший польсько-укра-
їнський слем та майстер-класи 
з перекладу. Як зазначає Євген 
Соболь, найкращі вірші з обох 
подій увійдуть до поетичної ан-
тології «Українська надія», яка 
вийде друком у другій поло-
вині цього року у видавництві 
«Форма». «Звісно, якщо хтось 
вперше дізнався про наш про-
ект, може теж вислати свої вірші 
як пропозиції до антології на ад-
ресу dkk.ukrdom@gmail.com до 
1 червня 2017 року. Ми їх прочи-
таємо і вирішимо, чи публікувати. 
Це можуть бути вірші, написані 
під враженнями від Майдану,  
які описують війну на Донбасі  
чи які виражають екзистенці-
альний неспокій людини в су-
часному світі», – коментує Євген 
Соболь. 

Справжньою подією став Пер-
ший польсько-український слем. 
Ведучим був Войцех Борос. До 
участі зголосилося 18 поетів та 
поеток з України та Польщі. У фі-
налі зійшлися Дарина Попіль та 
Анна Урбанек. Переможницею 
слему стала талановита моло-
да поетка зі Львова Дарина По-
піль. Окрім поезії, Дарина пише 
прозу, журналістські й наукові 
статті до польських та україн-
ських періодичних видань. Да-
рина вже неодноразово брала 
участь у міжнародних поетич-
них заходах. Зокрема, Get Lit 
Festival, що зібрав у Варша-
ві поетів із різних країн світу.  
Перемога в польсько-україн-
ському слемі стала приємною по-
дією для поетки перед виходом 
її дебютної збірки віршів під наз-
вою «Сезон сн(л)ів», яка невдовзі 
побачить світ і презентація якої 
обов’язково відбудеться також 
у Варшаві. Вірші Дарина пише 
українською та польською мова-
ми. 

Зважаючи на успіх слему та 
зацікавлення з боку поетів, ор-
ганізатори планують через рік 
наступний подібний захід. Він 
має всі шанси перерости у масш-
табну польсько-українську пое-
тичну подію. Промоцію книги 
«Українська надія» планують та-
кож і в Україні, оскільки це буде 
двомовний збірник віршів поль-
ською та українською мовами. 

Перша українська футбольна команда була 
зареєстрована 29 липня 2015 року. Місяць пі-
зніше вона вже змагалася з іншими командами 
із Вроцлава та околиць. Сьогодні українці – лі-
дери класи «C», у якій грають.

Директор розвитку клубу і захисник «Ди-
намо» Дмитро Дзержинський розповідає, що 
вони – єдина не лише у Вроцлаві, а мабуть, 
у всій Європі футбольна команда, де грають 
тільки українці. Виступаючи у класі «C», футбо-
лісти сподіваються цього сезону вийти на на-
ступний рівень. 

– До кінця сезону лишається кілька матчів. 
Кожна зустріч для нас важлива, до кожної готу-
ємося, бо маємо намір увійти до вищого класу 
"B”», – говорить Д. Дзержинський. 

А все почалося з оголошення в Інтернеті про 
пошук українців, які хочуть грати у футбол. Ба-
гато хто з початку відмовився, бо не вірив, що 
ідея створення команди завершиться успіхом. 
Ті, хто лишився, протягом трьох місяців по-
стійно тренувалися, а пізніше, після відбору, 
футболісти створили власну команду і подали 
заявку на офіційні виступи в турнірах Польщі.

Якщо вдасться утримати першість у групі 
«C», то українська футбольна команда, в якій 
тренується близько тридцяти осіб, перейде 
у вищий клас. Це буде відомо 3–4 червня, бо 
тоді пройдуть останні матчі сезону. 

Щоправда, у дивізіоні «B» існує обмеження 
стосовно кількості футболістів з-поза держав 
ЄС, які можуть грати в команді, але це не буде 
стосуватися «Динамо» Вроцлав. 

–  Від  самого  початку ми домовилися з Поль-
ською федерацією футболу, що в команді бу-
дуть грати лише українці. Тому тепер не мо-
жемо приймати гравців іншої національності, 
навіть поляків. А охочі є, –  говорить захисник.

Після сезону команда поїде в Україну. Її за-
лучено до участі в Чемпіонаті світу діаспор-
них команд, який має відбутися в червні в Іва-
но-Франківську. 

Великою мірою клуб «Динамо» Вроцлав 
існує завдяки спонсорові Сергію Недбайло, 
який також є тренером команди. Гроші вико-
ристовуються, зокрема, на закупівлю облад-
нання і транспорт. Орендувати стадіон, яким 
користуються українці, допомагає фонд «Укра-
їна» й підтримує Почесне консульство України 
у Вроцлаві. Гравці не приховують, що з огляду 
на обмежені фінансові можливості важлива 

будь-яка підтримка інших спонсорів. Вони самі 
теж дбають, щоб клуб краще функціонував 
і розвивався. Зокрема, для того створили фонд 
«Динамо» Вроцлав, який потрібний, щоб про-
довжувати проект «Футболіст-аматор», а в май-
бутньому відкрити в клубі футбольну школу 
для дітей. 

– Завдяки проектові ми об’єднали 50 людей. 
Деякі беруть участь у ньому для того, щоб по-
пасти в нашу команду, –  заявляє директор роз-
витку клубу. 

У рамках «Фуболіст-аматор» уже створю-
ються дві групи, які будуть тренуватися раз на 
тиждень. 

Проект був придуманий невипадково. За 
оцінкою Д. Дзержинського, тепер найбільша 
проблема клубу – постійна зміна членів коман-
ди внаслідок закінчення терміну дії їхніх віз.

–  Нам дуже важко, бо постійно треба зміню-
вати склад і наново вчитися грати в команді. Це 
важке завдання. Кожного місяця потрібні нові 
люди, –  додає футболіст.

«Динамо» Вроцлав творять зараз українці 
з різних регіонів України: Донецька, Маріу-
поля, Тернополя, Львова, Києва та інших міст. 
Проте всі почуваються як одна велика сім’я.

– Кожен з нас десь грав. У половини команди – 
за плечима футбольні школи. Тому у футболіс-
тів є рівень, –  пояснює Дмитро Дзержинський. 

Сьогодні гравці «Динамо» Вроцлав – це  
передусім студенти й особи, які працюють 
у місті. Вони грають у футбол не тільки задля 
самої гри, але й заради зустрічей, контактів 
і спілкування.

Слід згадати,  що український футбол у Поль-
щі репрезентують не лише українці, які опини-
лися у Вроцлаві. В польській Екстракласі, яка 
є найвищою професійною польською лігою, 
грає кілька гравців родом з України. Серед 
них Тарас Романчук та Дмитро Хомченов-
ський з «Ягеллонії» Білосток, Сергій Пилипчук 
грає у клубі «Корона» Кельце, Артем Путівцев 
та Володимир Коваль є футболістами коман-
ди «Брук-Бет Термаліка» з містечка Нєцеча, 
а в клубі «Лех» Познань грає молодий Володи-
мир Костевич.  Артема Путівцева та Володими-
ра Костевича вважають одними з лідерів своїх 
команд. Тому в перспективі польські клуби 
сподіваються заробити на українцях непогані 
гроші. У нижчих дивізіонах польської ліги теж 
є кількадесят українців.

УКРАЇНЦІ В ПОЛЬСЬКІЙ
ФУТБОЛЬНІЙ ЛІЗІ

Вважається, що у Вроцлаві живе близько 40 тис. українців. 
Літом 2015 року українські громадяни створили 
футбольний клуб «Динамо» Вроцлав. Але зараз вони – не 
єдині українці, які грають у польській лізі.

Павло ЛОЗА

Ф
ото з Ф

ейсбука: «Динамо» Вроцлав.
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Уже кільканадцять років, практично 
більшість свого життя, ти живеш у Поль-
щі. Як потрапила з України до Білостока?

 У 10 років я приїхала з мамою до Біло-
стока. Нам було дуже важко у фінансово-
му плані і якось так вийшло, що спочатку 
мама поїхала в Німеччину, але хотіла бути 
ближче до України, тому вибрала Білосток. 
Вона забрала спочатку мене, пізніше се-
стру.

 
Коли ти почала танцювати – ще в Україні 
чи вже тут?

 Уже в Польщі. Спочатку це були бальні 
танці. Я танцювала їх три роки, та в мене 
почали боліти коліна – і довелося лиши-
ти. Але я не могла сидіти на одному місці. 
Тому, коли мені було 18–19 років, почала 
танцювати знову вже більш сучасні танці –  
хіп-хоп, денсхолл та інші.

 
Танець – це, здається, була сімейна тра-
диція? 

 Дійсно. Мама колись танцювала, їздила 
дуже багато по Європі, по світі й, мабуть, 
тому розуміла мене. Моя сестра радила, 
щоб я почала займатися чимось, що помо-
же мені в майбутньому. Вона так за мене 
переживала. Але я дуже хотіла танцювати.

 
І саме танець був тим, що відкрило твою 
життєву стежку. Що стало переломним 
моментом?

 Першим важливим моментом було те, 
що я потрапила в танцювальну школу 
«Fair Play». Я танцювала в ній три місяці, 
пізніше отримала стипендію і могла цілий 
рік відвідувати  будь-які заняття. Після 
року хлопці з танцювальної групи «Fair 
Play Crew» взяли мене в колектив «Fair Play 
Kwadrat». Окрім того, що ми були танцю-
ристами, також вчили танцювати інших. 
Так це почалось.

Пізніше я спробувала піти у третій сезон 
«You can dance», але ще не вміла добре тан-

цювати і мене не взяли. Спробувала ще раз 
у шостому сезоні. Тоді вдалося. І це був той 
самий переломний момент.

 
Це було в 2011 році. Про тебе писали тоді 
як про фаворитку. Остаточно ти зайняла 
сьоме місце.

 Я тоді думала лише про танець і стара-
лася просто бути собою, не дивитися на те, 
що хтось про мене пише або не пише. Я хо-
тіла якнайкраще станцювати і довести, що 
я професіонал.

 
Хоч ти не перемогла, «You can dance» до-
поміг тобі у твоїй кар’єрі…

 Після «You can dance» я почала робити 
різні проекти з «Fair Play Crew». Вони зна-
ли, що я можу станцювати і бальні танці, 
і хіп-хоп, і денсхолл тощо, що я завжди 
вмію себе знайти в різних ситуаціях. Якось 
так вийшло, що я почала разом із ними ро-
бити хореографію для різних телешоу, се-
ред яких «X-factor», «The Voice Of Poland», 
«Kocham Cię Polsko». Разом із Рафалом 
«Roofi» Камінським, фіналістом першого 
сезону «You can dance», ми готували хорео-
графію для програм «Mam talent», «Mali 
giganci». Після того до мене подзвонили 
з «You can dance», щоб я зробила хорео-
графію для Міхала Кальцовського, який 
виступав в останньому, дев’ятому сезоні. 
Я приготувала цю хореографію, і ми її ра-
зом затанцювати на сцені «You can dance».

 
Чим зараз займаєшся?

Тепер я живу у Варшаві, навчаю інших 
у школі «Egurrola Dance Studio» різних 
технік танцю. Продовжую створювати хо-
реографії, наприклад, співпрацюю з акро-
батичним колективом, для якого готую 
хореографії на різні змагання. 

Окрім того, я – персональний фіт-
нес-тренер. Якраз цьому я присвячую най-
більше свого часу, але танець і далі лиша-
ється в моєму житті, хоч і трішечки збоку. 
У мене є задум зробити щось, чого ще не-
має в Польщі. Це має бути пов’язане з фіт-
несом, здоровим способом життя, дієтою.

 
Що, на твою думку, важливе, щоб досяг-
ти в житті успіху?

 Я думаю, що треба дуже багато працю-
вати над тим, щоб твоє хобі стало твоїм 
життям. Коли ти щось дуже любиш, треба 
віддати цьому всього себе, поставити на 
перше місце, присвятити настільки багато 
часу, щоб робити це краще, ніж усі. І тоді, 
я думаю, можна досягти того, що хобі ста-
не твоїм способом життя. 

 
Це любов до танцю була твоїм стимулом, 
щоб іти вперед? 

 Так. А також я дуже хотіла всім показа-
ти, що вмію танцювати. Хтось колись мені 
сказав, що я ніколи не буду танцювати так 
добре, як ті люди, які потрапляють в «You 

can dance». І це був для мене стимул всім 
показати, що все-таки я вмію. Хотіла та-
кож, щоб усі оцінили, як багато свого часу 
і здоров’я я віддаю танцю. Але мені вдалося 
тільки тому, що я дуже хотіла танцювати. 

 
Як почуваєшся як українка в Польщі?

 Мені здається, що тепер поляки не дуже 
добре думають про українців, тому що 
їх дуже багато в Польщі. Ще кілька років 
тому ніхто цим не переймався, але тепер 
все міняється. Я навіть зустрічала людей, 
які обурювалися, що українці приїжджа-
ють у Польщу й працюють за 5 злотих за 
годину. Це ж нормально: різні люди виїжд-
жають до інших країн і працюють за мен-
ші ставки, ніж місцеві. Не тільки українці 
так роблять. Багато поляків виїжджає за 
кордон, щоб заробити більше грошей. Я не 
бачу в тому нічого поганого.

Мені здається, що дуже багато людей не 
впізнає, що я з України, тому що я дуже 
добре розмовляю польською мовою. Зреш-
тою, у Варшаві можуть думати, що моя ви-
мова – як у Білостоку. 

 
Які в тебе плани?

 Ще точно не знаю. На разі Варшава. Ма-
буть, колись кудись поїду, може у США. Я б 
хотіла поїхати на кілька місяців до Аме-
рики, але потім все-таки повернутися до 
Польщі й далі робити щось, що буде пов’я-
зане з танцем і фітнесом. Це дві мої жит-
тєві стежки. Побачимо, як у майбутньому 
вони будуть переплітатися.

 
Дякую за розмову та бажаю успіхів.

 
Розмовляла Людмила Лабович

людські історії

«Віддати все 
тому, що любиш».
Розмова з танцюристкою 
Алісою Флоринською
Аліса Флоринська – обдарована тан-
цюристка, фіналістка і хореограф 
програми «You can dance», півфіна-
лістка (разом із групою «Les Chattes») 
«Mam talent», окрім того – співхорео-
граф багатьох телешоу, фітнес-тре-
нер, інструкторка аеробіки, культу-
ризму й плавання. Вона народилася 
в Києві, багато років проживала в Біло-
стоку, зараз живе і працює у Варшаві. 

Аліса Флоринська. Фото Кароліни Буранов.
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українці в Польщі

Відзначення 70-річчя
операції «Вісла»
Служби Божі, дискусії, презентації фільмів, концерти, III Конгрес 
українців у Польщі – так проходили чотири дні відзначення 70-ї 
річниці операції «Вісла», яке від 28 квітня до 1 травня проводилося 
в Перемишлі (Підкарпатське воєводство). 

Цими днями до Перемишля при-
були ті, хто пережив депорта-
цію 1947 року, їхні діти й онуки, 

а також історики, інтелігенція, мешканці  
Перемишля. 

Організатор заходу, Об’єднання україн-
ців у Польщі, запросив до участі експертів, 
які займаються, зокрема, питанням куль-
турної і матеріальної спадщини районів, 
звідки виселяли українців. Учасники подій 
дискутували, як через реалізовані проекти 
можна вивчати з молодшим поколінням іс-
торію та традиції виселених території.

Особливо цікавою виявилася дискусія 
за участю представників існуючих у Поль-
щі організацій української меншини та та-
ких, що засновані українцями, які приїха-
ли з України. Українці з Польщі та України 
мали нагоду не лише пізнати один одного, 
але й почути про проблеми та поговорити 
про можливу формулу співпраці. Зокре-
ма, до Перемишля приїхали представни-
ки емігрантських організацій, які діють  
у Варшаві та Вроцлаві.

В урочистостях взяли участь гості, се-
ред яких: віце-спікер польського Сенату 
Богдан Борусевич, президент Всесвітнього 
конгресу українців Євген Чолій, польський 
омбудсмен Адам Боднар. Із представників 
української влади були присутні посол 
України в Польщі Андрій Дещиця та де-
путати Верховної Ради Оксана Юринець 
і Микола Княжицький. 

28 квітня поляки й українці виголоси-
ли спільне звернення щодо акції «Вісла». 
У заяві йдеться про важливість пам’яті про 
трагічну долю 140 тисяч насильно пересе-
лених українців, громадян Польщі. Крім 
того, в документі згадано про позитивну 
співпрацю та діалог між двома націями.

 «Не дозволимо, щоб провокації, які 
посилюються і служать тільки чужому ін-
тересу, і акти агресії загрожували добросу-
сідським відносинам Польщі та України, 
а також стосункам між поляками й укра-
їнцями», – наголошують відомі громадські 
діячі та інтелігенція, які підписали звер-
нення.

Павло ЛОЗА

Виступ театральної групи Об'єднання шкіл із українською мовою навчання у Перемишлі 
з виставою, присвяченою операції «Вісла».

Архієрейська служба Божа в Греко-католицькому соборі святого Івана Хрестителя.

Круглі столи на тему операції «Вісла» та майбутньої співпраці меншини й мігрантів 
з України. Фото Христини Заник.
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Учні польських шкіл уже почали складати матуру – іспити на 
атестат зрілості. За кілька тижнів ті з них, хто хоче отримати вищу 
освіту, має подати папери до одного або кількох навчальних за-
кладів. Питання вибору польського вишу є актуальним і для тих 
українських випускників, які планують навчатися за кордоном.

За підрахунками освітнього фонду «Перспективи»,  
у 2015–2016 академічному році в польських університетах  
навчалися понад 57 тис. іноземців, серед них понад 30 тис.  
це громадяни України. Як повідомив у квітні віце-міністр науки 
Александер Бобко, у поточному академічному році кількість 
іноземців у польських вишах сягнула рекордних 65 тис., однак 
це і досі лише 4% від загальної кількості польських студентів, що 
є дуже низьким показником на тлі інших країн ОЕСР. Оскільки, 
з одного боку, інтернаціоналізація вищої освіти є світовим трен-
дом і фактором престижу, а з іншого – кількість молодих поляків, 
які взагалі можуть іти до університетів, щороку знижується, Вар-
шава зацікавлена в залученні молоді зі Сходу. Польський уряд 
навіть створює з цією метою спеціальну інституцію – Національ-
не агентство академічних обмінів. Проте окремі університети 
давно взяли справи у свої руки, приїжджають на освітні ярмар-
ки до українських міст та висилають рекрутерів.

Як обрати університет у Польщі?
Виші в Польщі поділяються на державні та приватні. Державні 

обіймають вищі позиції у освітніх рейтингах, проте вибір краще 
узалежнити не тільки від престижу навчального закладу, але 
й від показників обраного факультету.

У щорічному рейтингу «Перспектив» кілька років поспіль зо-
лото, срібло та бронзу ділять  Варшавський університет, Ягел-
лонський університет у Кракові та Університет Адама Міцкевича 
в Познані. За ними в 2016 році йшли Вроцлавський університет, 
Університет Миколая Коперника у Торуні, Сілезьський універ-
ситет у Катовицях, Лодзький та Гданський університети та два 
люблінських виші – Університет Марії Кюрі-Склодовської та Лю-
блінський католицький. Натомість, не всі факультети престиж-
них вишів експерти оцінюють однаково: наприклад, журналіс-
тика та політичні науки або біологія Варшавського університету 

Юлія ЛАЩУК

є номером один у країні, проте енергетику краще вивчати на 
Варшавській політехніці або в Гірничо-металургійній академії 
у Кракові. Для економістів найкращим вибором є Головна тор-
говельна школа у Варшаві, а для медиків – Ягеллонка.

Випускників яких спеціальностей найбільше потребують 
польські працедавці?

Варшавський і Ягеллонський університети високо оцінюють-
ся польськими працедавцями – перше та третє місце відповід-
ного рейтингу. Проте тут у топі також Варшавська та Вроцлав-
ська політехніки, вищезгадана Гірнича академія у Кракові та 
Варшавський медичний університет.

Варто придивитися і до рейтингів найбільш дефіцитних 
та високооплачуваних професій у Польщі. Добрий юрист чи 
економіст завжди в ціні, але, як стверджують самі поляки, на-
багато легше буде знайти добре оплачувану працю випускни-
кові інформатичних факультетів, біотехнологу, маркетологу 
та інженеру. На зарплату понад 5000 злотих у Варшаві можуть 
претендувати ІТ-архітектори, програмісти, фінансові аналітики, 
аккаунт-менеджери, бізнес-тренери та монітори клінічних до-
сліджень.

Як іноземцеві вступити до польського вишу?
Загалом іноземці в Польщі можуть вступити та навчатися на 

програмах усіх типів: ліцензіаті (бакалавраті), магістерських, 
об’єднаних магістерських, докторантських (аспірантських),  
заочних та вечірніх. Зарахування до вишів може відбуватися 
на підставі оцінок (балів) зі свідоцтва про закінчення школи. 
Якщо подібний документ був виданий за кордоном, бали з ньо-
го конвертуються в польські пункти, якщо ж така конвертація  
неможлива – іноземці складають вступний іспит (іспити).  
Є також виші, які вимагають проходження вступних іспитів у всіх 
абітурієнтів – як поляків, так і іноземців. Про це треба дізнавати-
ся на обраному факультеті.

Нині допомогу у вступі до польських вишів в Україні пропо-
нує кілька десятків більших та кілька сотень менших фірм. За 
певну плату, приблизно від 200 до 1000 євро, абітурієнтам допо-

освіта

Вища освіта в Польщі:  
що варто знати перед вступом
Скільки коштує навчання в польських вишах, як правильно обрати універси-
тет, закінчення яких факультетів гарантує в майбутньому велику зарплатню? 
Відповідаємо на найпопулярніші питання з боку студентів та їхніх батьків пе-
ред початком вступної кампанії.

Олена БАБАКОВА
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освіта

можуть оформити візу, підготувати 
комплект потрібних документів, 
знайти житло та оформити медичну 
страховку. Чи варто користуватися 
їхніми послугами? Якщо фірма має 
добру репутацію, пропонує офіцій-
ну умову на надання послуг і гото-
ва надавати консультації майбут-
ньому студенту та його родині на 
кожному етапі рекрутації – чому б 
ні. З іншого боку, польські виші на-
стільки зацікавлені у студентах-іно-
земцях, що аплікант, який напише 
до них напряму, як правило, отри-
має від університету всю необхідну 
допомогу.

Скільки коштує навчання 
в Польщі?

Для поляків апріорі безкоштов-
ними є тільки денні програми дер-
жавних університетів, за навчання 
на заочних програмам, а також 
у приватних вишах, як правило, до-
водиться платити. Українці можуть 
навчатися безкоштовно в держав-
них вишах за певних умов: якщо 
вони мають Карту поляка, карту по-
стійного перебування в Польщі або 
довготермінового резидента ЄС.

Якщо вступити на безкоштовні 
студії не вийшло, можна звернути-
ся до ректора вишу з проханням 
принаймні про часткову знижку на 
оплату навчання. Іноземці, які були 
прийняті до університету на тих 
самих засадах, що й польські грома-
дяни, можуть отримати стипендію – 
соціальну, за успіхи в навчанні, від 
органів місцевого самоврядування. 
Тоді як іноземці, прийняті на інших 
засадах, мають право отримати 
стипендію від польського уряду 
або уряду інших країн.

У випадку, якщо за університет-
ський курс доводиться платити, 
витрати можуть коливатися від 100 
до навіть 2000 євро за семестр. До 
цього варто додати ще так звану 
оплату за запис на студії – від кіль-
кадесят до кількасот євро. Вищою 
є оплата за престижні факультети 
та англомовні програми.

Останнім часом з’явилося чи-
мало приватних вишів, які ладні 
звільнити українських студентів 
і від вступної оплати, і від оплати за 
навчання. Подібна щедрість часто 
пов’язана з тим, що тільки україн-
ські студенти рятують ці заклади 
від ліквідації, а часом дозволяють 
просити про державні або євросо-
юзні дотації. Хоч до кожного вишу 
варто придивлятися окремо, зага-
лом слід пам’ятати: якісна освіта – 
це товар, а якість коштує.

Стипендії для українців у Польщі
До вашої уваги ще одна добірка навчальних стипендій 
і поїздок, що допоможуть вам здобути цікавий досвід 
навчання за кордоном і розвинути свою кар’єру. 

Дарина ПОПІЛЬ

Cтипендіальна програма «Gaude Polonia»
Організована міністром культури і національної спадщини Республіки Польща.

Для кого: для молодих митців і перекладачів польської літератури з країн Централь-
но-Східної Європи. З України до програми завжди потрапляє великий відсоток учасників. 

Час стипендії: півроку (з 1 лютого по 31 липня).

Спеціалізації, з яких можна подаватися: 

Найважливіші формальні вимоги до претендентів:
потрібно мати громадянство Білорусі, України або інших країн Центрально-Східної Європи;

претендент має подаватися на стипендію з метою реалізації визначеного проекту, що ма-
тиме суттєву художню цінність;

вік учасників – до 40 років, в особливих випадках – до 45 років;

володіння  польською мовою принаймні на початковому рівні.

Фінансові умови:
стипендія в рамках програми становить 3500 злотих на місяць. Також кожен учасник отри-
мує додаткові кошти на потреби успішної реалізації свого творчого проекту (наприклад, 
купівля фотоапарата для фотографа або інструмента для музиканта).

Подробиці на офіційному сайті програми: http://nck.pl/gaude-polonia/.

• кіно;

• фотографія;

• історія кінематографії 
і кінокритика, історія 
музики та музична 
критика, історія і критика 
мистецтва, театру;

• реставрація творів 
мистецтва;

• література/переклад.

Study tours to Poland 
Це коротка навчальна поїздка до Польщі, що передбачає інтенсивну працю в міжнародній 
групі, здобуття нового досвіду та знайомств, пізнання нових місць і насичене проведення 
дозвілля. 
Для кого: для активних  та успішних студентів вищих навчальних закладів з України, Біло-
русі, Молдови та деяких областей Російської Федерації. 
Вік учасників:  18–21 рік.
Для участі в програмі кандидати проходять відбір на конкурсній основі.
Час реалізації програми: візити відбуватимуться протягом 12 днів у квітні й травні.
Фінансові умови: організатор бере на себе витрати на проживання та харчування на тере-
ні Польщі під час візиту, а також частково покриває кошти подорожі учасника.
Подробиці на офіційному сайті програми: http://www.studytours.pl/.

Вишеградська стипендія 
Учасники програми самостійно обирають навчальний заклад, у якому реалізовуватимуть 
свій навчальний проект протягом семестру.
Для кого: магістрів та аспірантів усіх спеціальностей.
Фінансові умови: €2,300 на семестр для стипендіата плюс €1,500 на семестр для  устано-
ви, яка приймає.
Необхідні документи:

Дедлайн: 31 січня.
Подробиці на офіційному сайті програми: http://visegradfund.org/scholarships/.

• офіційний переклад диплома;

• лист із установи, яка приймає;

• план проекту;

• рекомендаційний лист.
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НА ВІДПОЧИНОК ДО ОДЕСИ!
Якщо напередодні курортного сезону ви замислилися над тим, куди поїхати відпочити, 
варто звернути увагу на Південну Пальміру – тобто Одесу.

 Олена ЛИТВИНЕНКО

Відпочинок у місті
Одеса має, що запропонувати кожному, на будь-який смак та 

цінові можливості, починаючи від дешевих приватних кімнат, 
туристичних баз і санаторіїв до сучасних комфортабельних го-
телів і пансіонатів на березі моря. Є тут і кемпінги, куди можна 
приїхати зі своїм наметом.

Пляжі
Пляжі навколо Одеси тягнуться вздовж усього узбережжя. 

Місто для відпочинку можете знайти в кожному прибережному 
селі від Коблева (напрямок на Миколаїв) до Затоки (напрямок 
на Білгород-Дністровський). 

Одеські пляжі, навіть ті, що належать дорогим нічним клубам 
в Аркадії, безкоштовні та загальнодоступні. Натомість за опла-
ту вам запропонують додаткові послуги: тапчан, парасольку, 
шезлонг, бунгало, шатер, доступ до басейну, рушник тощо. Май-
же всі пляжі – піщані, штучно намиті привезеним піском.

Любителі відпочити подалі від туристичних центрів також не 
залишаться розчарованими – на одеському узбережжі є безліч 
диких пляжів, що ховаються під кручами. 

Шлях на більшість міських пляжів лежить через великий ма-
сив дерев і кущів, якими засаджено схили над морем. На узбе-
режжя ведуть досить високі сходи. Тим, хто не любить фізичних 
навантажень, радимо скористатися канатною дорогою, яка тяг-
неться від Французького бульвару до пляжу Відрада. Або обра-
ти відпочинок в Аркадії чи Лузанівці, де з міста можна відразу 
потрапити на лінію берега. У приватному секторі Лузанівки вам 
запропонують недороге житло. 

Лузанівка – гарне місце для відпочинку в тихій частині міста, 
з неглибокою водою, пологим спуском на пляж. Добре підхо-
дить для родин із маленькими дітьми.

Між центральними пляжами Аркадія і Ланжерон тягнеться 
«Траса здоров’я» – прибережна асфальтована пішохідна зона 
довжиною 6 км, рух машин по якій заборонено. Це ідеальне 
місце для піших та велосипедних прогулянок.  Між Аркадією та 
Ланжероном по Трасі здоров’я  курсують невеличкі туристичні 
електроавтобуси. 

Пляж Ланжерон, оформлений у грецькому стилі, – найближ-
чий до центру міста. Тут знаходиться одеський Дельфінарій. 
Між Ланжероном і Відрадою, над пляжами розташовано багато 
кафе та ресторанів із видом на море. 

Ще одна візитівка Одеси – розважальний центр Аркадія.  
Уночі тут кипить життя в найпопулярніших нічних клубах. Нато-
мість при світлі сонця Аркадія перетворюється на престижний 

курорт із сучасними пляжними клубами та атракціонами для ді-
тей і дорослих. Тут же, на центральній алеї розташувався один 
із одеських аквапарків – «Hawaii». Кілька років тому центральна 
частина Аркадії зазнала ґрунтовної перебудови. Ті, хто був тут 
раніше, можуть не впізнати це місце. 

Далі від центру простягаються чудові пляжі Великого Фонта-
на. Вони знаходяться близько від приватного сектора, де можна 
знайти дешевше житло. 

Аквапарки
Крім аквапарку в Аркадії, під Одесою розташовано ще кілька 

розважальних центрів на воді: аквапарки  «Коблеве» й «Орбіта» 
(в с. Коблеве) та «Одеса» (в с. Авангард, недалеко від промринку 
«7 кілометр»).

Затока
Затокою називають смугу на узбережжі від Кароліно-Бугаза 

до власне самого смт Затока. Це найвідоміший курорт під Оде-
сою. Тут досить розвинена інфраструктура з кафе, ресторанами, 
базарами, супермаркетами, аптеками тощо. В цьому напрямку 
з Одеси можна доїхати електричкою та маршруткою. Якщо ви 
їдете з багажем, найкращим вибором буде електричка. Марш-
рутки також відправляються від залізничного вокзалу. Вони  
більш швидкі, однак подорожувати ними може бути досить 
складно, якщо у вас об’ємні валізи.

Особисто раджу звернути увагу на Кароліно-Бугаз і станцію 
Лиманська. На відміну від центру Затоки тут є відновлені широ-
кі пляжі з чудовими алейками та лавочками, де ввечері можна 
вийти на приємну прогулянку. По другу сторону від централь-
ної вулиці знаходиться лиман, куди варто вибратися ввечері на 
заході сонця. 

Житло можна знайти у приватному секторі, готелях та на тур-
базах. 

Якщо для відпочинку виберете власне Затоку, раджу присвя-
тити один день поїздці в Аккерманську фортецю в Білгород-Дні-
стровському. Шанувальники вишуканого вина можуть завітати 
на екскурсію з дегустацією в «Центр культури вина Шабо». 

Коблеве
Коблеве лише нещодавно з’явилося на туристичній мапі як 

значний центр відпочинку, однак інфраструктура тут досить 
розвинута: є базар, магазини, супермаркети тощо. Тут розташо-
вані два аквапарки та велика база відпочинку «Орбіта»; багато 
місць у найдешевшому стандарті та приватному секторі. 

По дорозі з Одеси до Коблевого розташована віддалена від 
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міського галасу Вапнярка. Як і Каролі-
но-Бугаз, Вапнярка знаходиться на ву-
зькій смузі між морем та лиманом, що 
додає чарівності відпочинку тут. Вода 
неглибока, тому місце підійде для відпо-
чинку з дітьми.

До Вапнярки та Коблевого з Одеси 
можна доїхати автобусом з автостанції 
«Привоз».

Бронювання
Житло в Одесі та її околицях можна 

шукати як заздалегідь, так і вже по при-
їзді на місце. Незважаючи на те що про-
позицій відпочинку дуже багато, в се-
зон із пошуком гарного та недорогого 
житла може бути складно, тому варто 
все ж подбати про резервацію. Якщо 
ви не забронювати житло завчасно, не 
хвилюйтеся, місце для ночівлі завжди 
знайдеться, однак це може вимагати 
від вас більше зусиль.  Житло в Одесі та 
передмісті можна зарезервувати через 
booking.com. Однак можлива ситуація, 
коли з вами зв’яжеться  представник 
осередку і буде намагатися змінити 
умови бронювання. Такі випадки завж-
ди можна зголосити до адміністраторів 
сайту booking.com. 

Коли їхати
Пляжний відпочинок в Одесі триває 

з травня до вересня, однак на стабіль-
но теплу погоду та приємну воду можна 
розраховувати з кінця червня до кінця 
серпня. 

Особисто мій улюблений місяць 
в Одесі – це серпень.  Повітря плавиться 
під променями гарячого сонця, напов-
нюється ароматами персиків, динь, ка-
вунів, яблук, першого винограду, солод-
ких молдавських помідорів. Водночас 
у серпні вже більше шансів на приємні 
прохолодні вечори, ніж у дуже спекот-
ний липень. 

Більше інформації про відпочинок 
в Одесі шукайте на сторінці  туристично-
го сервісу City Card Одеса. Наразі сторін-
ка працює як довідник, однак авторами 
планується багато цікавих акцій та про-
позицій для відвідувачів міста. Слідкуй-
те за новинами. 

Гарного відпочинку!

Новинка – електричні скутери у Варшаві
3 травня, на свято Конституції Польщі, на Мокотовському 
полі у Варшаві кожен охочий міг зробити тест-драйв нових 
електричних скутерів. Ми радо скористалися цією можли-
вістю. Організатори розповіли, що вже до кінця травня цей 
транспортний засіб можна буде брати на прокат у різних 
точках Варшави.

Дарина ПОПІЛЬ

«JedenŚlad» – так називається мережа 
електричних скутерів, що починає діяти 
у Варшаві. Транспорт цей – «еко», тобто 
не забруднюватиме повітря та допоможе 
спритно оминати затори. Ще одна перева-
га полягає в тому, що взяти на прокат і за-
лишити скутер можна в будь-якій частині 
Варшави.

Що таке електричний скутер?
Керувати пристроєм може особа, яка не 

має досвіду водіння. Електричним скуте-
ром ви управляєте лише за допомогою 
рук. Активізуєте його мобільною апліка-
цією і повільно стартуєте, повертаючи 
праву ручку (це газ); гальма також знахо-
дяться на обох ручках. 

На скутері спокійно поміщається двоє 
людей; ззаду доволі великий багажник із 
двома шоломами. Скутер розвиває швид-
кість до 40 кілометрів на годину.

Порада: при старті крутити ручку газу 
потрібно дуже повільно, бо інакше вас 
може трохи «шарпати».

Хто може позичати електричні 
скутери?

Особа, що досягла повноліття (з 18 ро-
ків). Якщо вам виповнилося 18 років  
19 січня 2013 року або після цієї дати, щоб 
користуватись електричним скутером, 
вам потрібний дозвіл на керування таким 
транспортним засобом, або документ, 
в якому буде зазначено, що ви можете 
керувати електричними скутерами з мо-
тором до 4 kW, або ж права щонайменше 
категорії АМ. Якщо ж вам виповнилося  
18 років до 19 січня 2013 року, мати пра-
ва необов’язково – можете користуватися 
своїм основним документом. 

Увага! Громадяни України можуть ви-
позичати скутер, скориставшись укра-
їнськими правами, а щоб їздити без прав, 

мусять мати карту постійного прожи-
вання в Польщі.

Як це діє?
Щоб почати свою пригоду з «JedenŚlad», 

спочатку треба зареєструватися на їх-
ній сторінці. Ваша реєстрація – це угода, 
яку ви підписуєте з мережею. Тоді треба 
скачати на телефон аплікацію, через яку 
можна бачити карту місцезнаходження 
всіх скутерів у Варшаві, резервувати й по-
зичати їх. Щоб користуватись аплікацією 
і сплачувати за скутер, потрібен  рахунок 
у польському банку. Також за допомогою 
аплікації буде можливість одразу вибра-
ти свій «тарифний план»: користуватися 
скутером за абонементом (подробиці про 
їх різновиди невдовзі будуть оголошені на 
сайті «JedenŚlad») або згідно з хвилинним 
тарифом.

Ціни
Ціна становить 0,69 зл. за хвилину ко-

ристування скутером. Також ви можете 
ставити його на паузу, наприклад якщо 
йдете на закупи і хочете мати певність,  
що в цей час ваш скутер не позичить ніхто 
інший. Ціна за хвилину паузи – 0,10 зл. 

На сайті вже оголошена інформація 
про можливість купівлі пробного терміну  
60 хвилин їзди за 49 злотих, а якщо ви ви-
рішите залишитися з «JedenŚlad», то отри-
маєте 150 бонусних хвилин. 

Взагалі варто зазначити, що зараз 
«JedenŚlad» як нова фірма, що виходить 
на ринок, проводить і буде проводити ба-
гато акцій та знижок, тож варто стежити 
за її сторінкою. Наприклад, на тест-драйві 
нам видали купон – знижку на річний або-
немент.

Паралельно з «JedenŚlad» у травні стар-
тувала система міських скутерів «Scroot», 
завдяки якій можна позичати звичайні 
скутери. Подробиці незабаром.
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Вирушаємо до Польщі. Частина 1

Верхня Сілезія – шахтарський край, і люди, які тут жили протягом віків, не були надто багатими, хоча дуже тяжко працювали. 
Тому сілезька кухня надзвичайно поживна і при цьому досить проста. Німецькі впливи проявилися у використанні картоплі 
в більшості щоденних страв. А в мене якраз залишилася сироватка після виготовлення домашнього сиру.

Тефтелі з окуня в оцтовому маринаді
1–1,2 кг цілих окунів я ошпарюю окропом (або занурюю в нього на 1 секунду), зні-

маю луску разом зі шкірою, потрошу, видаляю голови й плавники разом із промене-
вими кістками та промиваю тушки під проточною водою. У великих окунів (більше 
300 г) видаляю хребти. З голів видалити зябра й очі (з менших – тільки зябра), за-
лити голови, плавники, хребти та шкірки з лусками 0,5 л води, закип’ятити, додати 
чайну ложку вегети, лаврового листочка та по 2–3 зернятка чорного й духмяного 
перцю, поварити 20 хв. і процідити через кілька шарів капронового сита чи марлі 
(або просто заварити бульйон з овочевого кубика). Тушки пропустити два рази че-
рез м’ясорубку, при чому за другим разом додати до риби розмочену й витиснуту 
булку та порізану на четвертинки цибулину.  До миски з меленою рибою додати 
2 яйця, витиснути 2 зубці часнику, додати 1 ст. л. майорану, по 1 ч. л. сушених кро-
пу, петрушки, солі й меленого чорного перцю. Добре вимісити, сформувати кульки 
розміром із м’ячик для пінг-понгу, а потім покласти їх на годинку в холодильник. 
У цей час взяти 700 мл води, додати 200 мл оцту, порізану півкільцями цибули-
ну, 3 лаврові листки, 6 зерен духмяного перцю, 1 ст. л. цукру та 0,5 ч. л. солі, за-
кип’ятити та відставити. Охолоджені тефтельки закидати в киплячу підсолену воду 
і, як спливуть, варити ще 10–15 хв. Виловлювати шумівкою та вкладати щіль-
ненько до вимитих банок майже до самого верху. Залити маринадом, дивлячись,  
щоб в кожну банку попали цибулька і спеції. Вживати як холодну закуску.

Смачного!

Мєховський суп із сироватки (околиці Хожова) 

Добре вимити 0,5 кг картоплі та зварити її в мундирах.  У підсоленій воді з до-
датком ложки олії зварити розсипчасту кашу з 200 г пшона. Заливаємо кашу 1 л 
сироватки,  доводимо до кипіння, додаємо за смаком сіль, цукор, а також 1 ч. л. ли-
монного соку, півсклянки сметани, розмішуємо та ще раз даємо закипіти, після чого 
знімаємо з вогню. Очищуємо картоплю й ріжемо тонкими  кружальцями. Розклада-
ємо її по тарілках, заливаємо гарячим супом, посипаємо посіченим свіжим кропом.

Я сам – затятий рибалка і досить часто мушу воювати зі зловленими окунями (хто 
чистив, той знає), але знайшов метод, як зробити з них пречудову закуску. Дівчата, 
приготуйте її, і ваші чоловіки вам руки цілуватимуть, особливо, якщо пивця їм по-
ставите чи оковитої наллєте під цю закусочку. Окуні є скрізь, але рецепт походить із 
озерного краю – Вармії та Мазур як добрий метод зберігання риби, хоч я особисто 
схильний припускати, що його корені таки в єврейській кухні.

Юрій ГЕРАСИМЧУК

У цьому випуску нашої рубрики не буде загальної передісторії. Літо – пора відпусток і подорожей, тож і ми вирушаємо до різ-
них куточків Польщі в пошуках кулінарних скарбів.

Фото із відеоблогу INEZMJ на youtube
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ForUM/For Ukrainian Migrants/Форум для мігрантів з України
7 червня, з 8:00 по 19:00.
Вроцлав, вул. Ruska 46A/201. CUKR – Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju.
Фонд «Україна» та «ЦУКР» – «Центр української культури і розвитку» 7 червня у Вроцла-
ві організовують Форум для мігрантів з України. Подія запланована з метою створення 
платформи для взаємодії, співпраці, спілкування, обміну інформацією та досвідом поміж 
бізнесом, мігрантами, регіональною й місцевою владою. На форумі діятиме п’ять диску-
сійних груп, що складатимуться з представників, чия діяльність пов’язана з проблемами 
міграції: працівники обласного управління (Варшава і Вроцлав), представники бізнесу, 
компаній, що працевлаштовують іноземців, неурядового сектору. Результатами роботи 
форуму стануть детальний аналіз даних і висновки про поточну ситуацію кожного мігран-
та на ринку праці, а також рекомендації та пропозиції щодо її поліпшення відповідно до 
потреб мігрантів, бізнесу й місцевої влади.
Участь у події безкоштовна. Більше інформації на сторінці «CUKR» на Фейсбуці.

КОРИСНЕ

Варшавський
фестиваль кави
11 червня, Dom Towarowy Braci 
Jabłkowskich, вул. Bracka 25.
Фестиваль збирає всіх фанатів кави – як-
тих, хто професійно займається кавою, 
так і тих, хто просто любить її спожива-
ти. Якщо ви хочете виставити свій про-
дукт на фестивалі, реєстрація за адресою:  
coffeefestival@whiteclock.pl. Для бажаючих 
відвідати фестиваль і насолодитись арома-
том різних сортів кави, вхід – 10 злотих. 
Квитки можна придбати через Інтернет або 
на місці в день події. Дітям до 10 років віль-
ний вхід.

РОЗВАГИ

Художня виставка
Наталії Лірової 
«Українські
соняшники»
15 травня – 16 червня.
Сопот, вул. Kazimierza Wielkiego 14, Filia 5 
«Koc i Książka».
Якщо вам раптом забракне в червні моря 
та сонця і ви завітаєте до Сопоту, відвідайте 
яскраву виставку художниці з України. Вхід 
вільний.

МИСТЕЦТВО

День дільниці
Ursus у Варшаві
17 червня, з 15:00 по 22:00.
Парк Czechowicki.
Ursus – це досить затишна та зелена дільниця 
Варшави, де мешкає дуже багато українців.
На 17 червня заплановане святкування дня 
дільниці. В програмі – безкоштовні концерти 
та безліч інших приємних розваг.

РОЗВАГИ

Impact Festival
15, 17 червня,  початок о 17:30 (обидва дні).
TAURON Arena Kraków.
Impact Festival – без сумнівів найбільша 
музична подія року не лише для поляків, 
але й для сусідніх країн, зокрема України.  
Цього року на фестиваль приїдуть одразу 
два потужні гурти: «Linkin Park» (15 червня) 
і «System of a Down» (17 червня). Квитки 
розходяться з блискавичною швидкістю,  
то ж варто поспішити, якщо ви хочете по-
бачити цих легенд року, а також інших ці-
кавих учасників вживу. Квитки продаються 
на кожен день окремо і коштують від 200 
злотих (на 1 день).

МУЗИКА

Концерт
 «Goldplay»
18 червня, 18:00. 
Варшава, PGE Narodowy, 
ал. Ks. J. Poniatowskiego 1.
Легендарні британці запланували влітку від-
відати 9 країн і провести 13 концертів, зо-
крема у Варшаві. Не пропустіть. Квитки від 
199 злотих.

МУЗИКА

Big Book Festival 2017
23–25 червня.
Варшава, вул. Emilii Plater 31.
Big Book Festival відбувається у Варшаві вже 
п’ятий рік поспіль. Організатори фестивалю 
позиціонують його як найбільше міжнарод-
не дійство з читання. Лозунг цьогорічного 
фесту – «Повернення до початку». Протягом 
трьох днів заплановано 50 подій, має при-
бути багато гостей з усього світу. Відбува-
тимуться вистави, тренінги, мультимедійні 
події, читання. 
Участь у події безкоштовна.

ЛІТЕРАТУРА
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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. 
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