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• Поети українсько-польського пограниччя 
(Болеслав Лесьмян, Ярослав Івашкевич, 
Юзеф Лободовський). 
З Жанетою Налевайк-Турецькою, автором книжки 
«Міжнародний Лесьмян – контекстні відносини, 
порівняльні дослідження», і Галиною Дубик, автором 
книжки «Сон про Україну». Відлуння «української 
школи» у польській літературі міжвоєнного двадця-
тиліття», розмовляє Євген Соболь.
Подія в рамках проекту «Інтеграція через літературу».
5 жовтня o 18:00.

• Зустріч «"Півтора міста" Анджея Хцюка».
З Наталкою Римською, перекладачкою творів Анджея 
Хцюка на українську мову, розмовляє Євген Соболь. 
Подія в рамках проекту «Інтеграція через літературу».
12 жовтня o 18:00.

• Дискусія навколо книжки 
«Ти відкриєш мої вуста. Йосиф Зісельс 
у розмовах із Ізою Хруслінською». 
Участь бере Йосиф Зісельс, український дисидент, 
лідер єврейської спільноти в Україні, 
заангажований інтелектуал.
23 жовтня o 18:30.

• Літературне зображення Майдану 
і війни на Донбасі
Розмову з Володимиром Штокманом, 
перекладачем повісті Сергія Лойко «Аеропорт», 
та Анетою Камінською, перекладачкою «Віршів 
з війни» Бориса Гуменюка, проведе Євген Соболь. 
Подія в рамках проекту «Інтеграція через літературу».
26 жовтня o 18:00.

ЦИКЛІЧНІ ПОДІЇ
• Консультаційний пункт для мігрантів.
Понеділок–п'ятниця, 10:00–20:00
Тел.: +48 22 258 40 18, +48 727 80 57 64

• Консультаційний пункт для підприємців.
Український дім пропонує підприємцям допомогу 
в процедурі легалізації праці та перебування праців-
ників-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, 
ознайомлення з казками, піснями, віршами, 
творча діяльність, пізнавальні заняття, 
майстер-класи та експерименти.
Група 2–6 років: субота, 11:00–14:00. 
Вартість 1 години занять – 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. 
Інтенсивні курси польської мови різних рівнів.
Тривалість – 3 місяці.
Кількість лекційних годин – 48 (1 година – 45 хв.). 
Ціна: 600 злотих.

Інтенсивні курси української мови різних рівнів.
Тривалість – від 1 до 3 місяців.
Кількість лекційних годин – 48 (1 година – 45 хв.). 
Ціна: 600 злотих.

Запис:
biuro@ukrainskidom.pl,
+48 22 408 00 46.

• 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.

Український дім потребує вашої допомоги!
Український дім у Варшаві збирає пожертви на продовження роботи 

консультаційного пункту для мігрантів

«Доброго дня! Потребую вашої поради з такого питання...» чи «Мені потрібна консультація...» – ці слова найчастіше чують пра-
цівники консультаційного пункту в Українському домі. У 2016 році консультаційний пункт допоміг 973 особам, які зверталися за 
допомогою в питаннях пошуку роботи, легалізації перебування, в екстрених ситуаціях, пов’язаних із втратою документів, конфлік-
тами з непорядними працедавцями. Працівники консультаційного пункту надали 1820 консультацій українською, російською, 
польською та англійською мовами. Загалом у 2016 році з нашої програми скористалися близько 10 000 осіб.
• Ваша віза закінчується і ви не знаєте,  як правильно заповнити анкету-заявку на карту перебування? Ми допоможемо вам це 

зробити.
• Ви не знаєте, як проходить процедура оформлення дозволу на роботу? Ми знаємо, куди звернутися, та надамо інформацію 

про необхідний перелік документів. 
• Шукаєте роботу? Ми знайдемо для вас відповідне оголошення про пошук працівників і допоможемо домовитися про співбесіду. 
• Погано володієте польською? Ми підкажемо курси вивчення польської мови для іноземців або запропонуємо наші.

У консультаційному пункті можна отримати індивідуальну консультацію з питань, які непокоять іноземців у Польщі, адже немає 
універсального рецепта – кожен має свою унікальну ситуацію й потребує індивідуальної допомоги. 

Ще донедавна ми надавали такі послуги безкоштовно завдяки фінансовій підтримці Європейського фонду притулку, міграції та 
інтеграції. На жаль, фінансування консультаційного пункту з гранту цього фонду вже закінчилося, але багато українців потребують 
такої допомоги. Ми хочемо і надалі допомагати нашим співгромадянам безкоштовно. 

Щоб консультаційний пункт міг продовжувати роботу у звичному режимі, Фонд «Наш вибір» потребує фінансової допомоги 
в розмірі 10 тис. злотих на місяць, що включає оплату праці консультантів та адміністраційно-офісні витрати на утримання консуль-
таційного пункту. Година праці консультаційного пункту коштує 33 злотих.

Фонд «Наш вибір» звертається до всіх небайдужих допомогти й фінансово підтримати консультаційний пункт в Українському 
домі. Допоможіть нам допомагати!

Пожертви на утримання консультаційного пункту можна переказати на банківський рахунок Фонду «Наш вибір»: 

Fundacja Nasz Wybór 
Numer konta: PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509

Переказ: tytuł przelewu «Punkt Konsultacyjny»
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Дорогі читачі! Вітаю вас на 
шпальтах 65-го номера нашої 
газети. У цьому випуску пропо-
нуємо вам аналіз ситуації з пе-
ребуванням Міхеїла Саакашві-
лі в Польщі та його переїздом 
в Україну. Цій темі присвятили багато уваги всі українські ЗМІ, 
і ми теж не можемо обійти її увагою. Читайте статті Петра 
Андрусечка та Ігоря Ісаєва. 

У вересні Фонд ім. Стефана Баторія презентував рапорт 
«Пріоритетне партнерство: спільне бачення польсько-укра-
їнських взаємин», у якому підкреслюється погіршення укра-
їнсько-польських відносин за останній період. Пропонуємо 
ознайомитись із основними висновками. 

Наступна важка тема, про яку ми пишемо, – це насилля сто-
совно жінок. Жінки, які за кордоном стають жертвами насил-
ля, не знають, де шукати допомоги і чи в чужій країні їх хтось 
підтримає. Читайте у статті, як протидіяти насиллю і де можна 
отримати допомогу. 

Учням старших класів та їхнім батькам пропонуємо інформа-
цію про рейтинги вищих навчальних закладів у Польщі. Перед 
тим як обрати свій вищий навчальний заклад та факультет, вар-
то знати, яку сходинку в рейтингах він посідає і які перспекти-
ви  працевлаштування матиме студент після його закінчення. 

Отже, запрошуємо до читання! Ви можете знайти нашу газе-
ту у звичних місцях. Завітайте також на портал naszwybir.pl, 
де є багато цікавої і важливої для вас інформації. Пишіть на 
електронну скриньку: redakcja@naszwybir.pl.

В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Мирослава керик
головний редактор

ЗВЕРНЕННЯ ДО ЧИТАЧІВ!
Хочу звернути вашу увагу на факт, що 

шість років ми видаємо газету за підтрим-
ки Європейського фонду інтеграції грома-
дян третіх країн (раніше) та Фонду притулку, 
міграції та інтеграції (тепер) і завдяки поль-
ській державі. Фінансування від фонду за-
кінчується в жовтні, тобто 66-й номер буде 
останнім у рамках цього фінансування.

Ми вважаємо, що доступ до інфор-
мації необхідний, щоб знати свої права 
й обов’язки та впевнено себе почувати 
в чужій країні. На даний момент нема 
можливості грантової підтримки вида-
вання газети, тому ми плануємо про-
довжувати видавати її, але потребуємо 
вашої допомоги!

Ми шукаємо рекламодавців та меценатів! 
Пропонуємо вам можливість реклами ваших по-
слуг як у газеті, так і на порталі www.naszwybir.pl. 
Тираж газети 3000 примірників, а портал має 
біля 40 тисяч унікальних користувачів та 400 
тис. сеансів на місяць.

Від листопада створимо в газеті нову рубри-
ку – «Оголошення», де кожен зможе розмістити 
інформацію; на порталі буде діяти нова вдоскона-
лена платформа оголошень. Уже зараз там можна 
знайти цікаві пропозиції праці та розмістити своє 
оголошення. За детальною інформацією просимо 
звертатися до редакції: redakcja@naszwybir.pl.

Запрошуємо до співпраці й підтримки на-
шої газети!
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ПРОБЛЕМА 
З СААКАШВІЛІ 

Після атаки українського кордону Міхеїл 
Саакашвілі рушив у турне регіонами, 
кінцева зупинка – в Києві. Повернення 
екс-президента Грузії та екс-губернато-
ра Одеської області розділило українців.

О дні звинувачують його в по-
літичному шоу, нелегальному 
в’їзді, а отже – в порушенні 
прикордонного руху. Інші під-

креслюють, що в основі цілої авантюри 
лежить необґрунтоване рішення україн-
ського президента Петра Порошенка поз-
бавити Саакашвілі громадянства. І перші, 
і другі мають рацію, однак на сьогодні 
важко оцінити політичні наслідки того, що 
сталося 10 вересня.

ПОМИЛКА ВЛАДИ
Насамперед треба пам’ятати, як почина-

лася історія з Саакашвілі в Україні. Після 
Майдану та втечі Януковича Міхеїл Са-
акашвілі зібрав в Україні своїх людей із 
часів президентства в Грузії. Закрившись 
в одному з київських готелів, грузинська 
команда днями та ночами опрацьовувала 
плани реформ для України. Тоді здавало-
ся, що наступив саме той довгоочікуваний 
переломний момент, коли державу можна 

буде повністю переформатувати.
Наприкінці того ж року кілька осіб 

з оточення М. Саакашвілі ввійшли до 
складу Кабінету міністрів Арсенія Яценю-
ка. Екс-президенту Грузії на той момент 
запропонували посаду віце-прем’єр-міні-
стра України, від якої він відмовився. На-
томість очолив створену П. Порошенком 
Дорадчу міжнародну раду реформ.

– Михайло Саакашвілі – мій друг зі сту-
дентських років. Я пам’ятаю його як вольо-

тема номерa

Петро АНДРУСЕЧКО, Київ

Міхеїл Саакашвілі у поїзді Перемишль−Київ 10 вересня. Фото Юрія Банахевича
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ву та рішучу людину і маю підстави йому 
довіряти, – говорив П. Порошенко, пред-
ставляючи нового губернатора в травні 
2015 року в Одесі. Щоб грузинський колега 
міг отримати нове крісло, український пре-
зидент надав йому українське громадян-
ство. 

Серед низки завдань, які ставилися пе-
ред новим одеським губернатором, були 
боротьба з корупцією та захист прав гро-
мадян. П. Порошенко також додав, що одна 
з головних цілей Саакашвілі – боротьба 
з олігархами.

Політолог Володимир Фесенко тоді під-
креслював, що проблеми в області вима-
гатимуть від нового губернатора швидких 
ефективних дій. Саме від цього буде зале-
жати подальша кар’єра самого Саакашвілі. 
«Так чи інакше це сміливий та ризикований 
експеримент», – підкреслював В. Фесенко.

Вочевидь експеримент виявився для 
Саакашвілі та Порошенка ризикованим. 
Уже через кілька місяців грузинський полі-
тик посварився з прем’єром Яценюком та 
його оточенням, звинувативши їх не тіль-
ки у спробах перешкодити реформуванню 
Одеської області, але й у підриві реформ 
у всій країні.

Критики одеського губернатора під-
креслювали, що той приділяв більше ува-
ги власному іміджу, ніж інтересам регіону. 
У листопаді 2016 року Саакашвілі пішов 
у відставку, попутно закинувши Порошен-
ку небажання взяти на себе відповідаль-
ність у боротьбі з корупцією в країні.

Міхеїл Саакашвілі активно взявся за по-
літичну діяльність. Зареєстрував партію 
«Рух нових сил». Їздив по регіонах і зустрі-
чався з прихильниками. На одному з теле-
каналів навіть почав вести власну передачу 
«Інша Україна», де часто критикував пре-
зидента Петра Порошенка.

На думку Давіда Сакварелідзе, за позбав-
ленням Саакашвілі паспорта стоїть страх 
Порошенка перед конкуренцією з боку 
грузинського екс-президента. Журналісти 
«Української правди» вважають, що пре-
зидент просто позбувається політичних 
опонентів.

SHOW MUST GO ON…
Але це одна сторона медалі. Всупереч 

тому, що говорив М. Саакашвілі, від почат-
ку було видно, що йому хочеться перетво-
рити повернення на політичне шоу.

На початку серпня у Варшаві, на зустрічі 
з місцевою українською громадою можна 
було відчути театральність та популізм. 
«Я люблю польську кухню, і нехай поляки 
на мене не ображаються (красномовний 
погляд на депутата від «ПіС» Малгожату 
Госевську. – П.А.), проте найкраща кухня – 
українська». Лейтмотивом цієї зустрічі 
стала ідея повернення до України, щоб 
боротися з олігархами та корумпованою 
владою.

ший етап, який певним чином Саакашвілі 
передбачав ще в серпні. Його прихильники 
силою утворили живий коридор, і екс-пре-
зидента Грузії просто проштовхнули через 
кордон, щоправда нелегально і без паспор-
та, який нібито мала забрати поліція на 
кордоні.

ТУРНЕ УКРАЇНОЮ
Пізно ввечері 10 вересня Саакашвілі 

приїхав до Львова, де його привітав мер мі-
ста Андрій Садовий. Разом вони пройшли-
ся до Ринку. Екс-президент Грузії роздавав 
автографи і фотографувався з прихиль-
никами. Пізніше разом із мером пішов на 
каву.

Президент тільки 12 вересня заявив, що 
ситуація не заслуговує на політичні комен-
тарі, адже Саакашвілі вчинив злочин.

Поліція почала два розслідування. Пер-
ше – за фактом нелегального перетину 
українського кордону Міхеїлом Саакашвілі 
та його супутниками. Друге – за вчинен-
ня опору співробітникам силових органів. 
За даними поліції, у неділю 10 вересня не-
легально перетнули кордон у пункті про-
пуску Шегині 60 осіб, а 11 поліцейських та 
5 прикордонників отримали тілесні ушко-
дження.

Саакашвілі тим часом, на нараді з опози-
ційними політиками, серед яких була і Юлія 
Тимошенко, вирішив рушити Україною 
в політичне турне. Він має намір об’їхати 
всі регіони, а наприкінці подорожі приїхати 
до Києва. Точний час завершення поїздки 
невідомий. Першим містом, яке він відвідав 
після Львова, були Чернівці.

В останніх заявах обох сторін конфлікту 
помітне виразне зниження градуса при-
страстей. Представники влади стверджу-
ють, що Саакашвілі не загрожує арешт. 
А сам екс-президент Грузії підкреслює, що 
не має наміру робити жодної чергової рево-
люції. Можливо, за цим стоїть компроміс…

«У мене лише од-
не-єдине громадянство – 
українське, і їм не вдасть-
ся мене його позбавити! 
Я буду домагатися закон-
ного права повернути-
ся в Україну!», – заявив 
Саакашвілі одразу після 
того, як у нього відібрали 
громадянство, й додав, 
що позиватиметься до 
суду щодо історії з укра-
їнським паспортом.

Уже у Варшаві він при-
гадував про власний дос-
від нелегальних приїздів. 
Подаючи точну дату та 
місце перетину кордо-
ну, Саакашвілі та його 
оточення розраховува-
ли на відповідний резо-
нанс серед прихильників, 
мас-медіа, а також серед противників По-
рошенка. 

Ідея була вдалою. Уже 9 вересня на пе-
рехід у Краковці приїхали прихильники 
Саакашвілі. Розбили наметове містеч-
ко, встановили сцену. Атмосфера поча-
ла нагадувати елементи Майдану. Влада 
мобілізувала додаткові загони поліції. 
З’явилися навіть «тітушки», яких завдя-
ки інтернет-фольклору перейменували на 
«петрушки» (алюзія на ім’я президента).

Було задокументовано кожен етап на-
ближення до кордону в соцмережах. Від 
Жешува Міхеїла Саакашвілі супроводжу-
вала Юлія Тимошенко, що викликало, ма-
буть, найбільші питання та сумніви в ко-
ментарях, хоча екс-президента підтримали 
й інші депутати Верховної Ради.

У Перемишлі маршрут змінили. Відчу-
валося, що штаб «повернення Саакашвілі» 
мав запасний план. Політик вирішив спіль-
но з оточенням та журналістами в’їхати на 
територію України поїздом із Перемишля. 
Білети для більшості купувалися зазда-
легідь. Здавалося, план досить спритний, 
проте сталося інакше.

Раніше сміялися, що долю М. Саакашві-
лі, який повертається в Україну, вирішить 
рядовий прикордонник, однак виявилося, 
що це може бути й провідниця. Обслуга 
поїзду відмовила у виїзді, стверджуючи, 
що у вагоні знаходиться особа, котра не 
має дійсних документів. Причому посила-
лися на вказівки від української поліції, але 
на її сайті швидко з’явилося повідомлення, 
що поліція не має жодного відношення до 
затримання поїзду.

Суперечка тривала чотири години. 
В підсумку Саакашвілі в оточенні депута-
тів і журналістів поїхав автобусом на пере-
хід Шегині. Польська сторона пропустила 
лише його та депутатів, а українські при-
кордонники заблокували їх на території 
переходу. З цього моменту розпочався ін-

Міхеїл Саакашвілі під час прес-конференції 8 вересня 2017 року 
у Варшаві. Фото Юрія Банахевича
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22 серпня Глава МЗС: Україна 
не постачала ракетних техноло-
гій до Північної Кореї. 
22 серпня Прокурор АР Крим: 
окупація Криму Росією кошту-
вала Україні понад 1 трильйон 
гривень.
24 серпня П. Порошенко: 
на Донбасі перебуває 39 тисяч 
бойовиків.
24 серпня «Укрзалізниця» 
запустила другий потяг Київ – 
Перемишль. 
25 серпня «WizzAir» відкрив нові 
маршрути з Києва, в тому числі 
до Познані та Любліна.
26 серпня Агентство «Moody's» 
підвищило кредитний рейтинг 
України зі «стабільного» 
до «позитивного»
28 серпня Платформа 
«Opendatabot» нарахувала 
в Україні 2,6 млн власників 
фірм та 1,5 млн компаній. 
29 серпня Російські окупанти 
здійснили запуск крилатої раке-
ти з території Криму.
1 вересня Угода про асоціацію 
між ЄС та Україною вступила 
в силу в повному обсязі.
3 вересня Квитки на потяг 
Київ – Варшава подешевшали 
з 2441 до 1340 гривень.
5 вересня Голова Верховної 
Ради України відвідав Економіч-
ний форум у польській Криниці. 
5 вересня Верховна Рада при-
йняла закон «Про освіту», який, 
зокрема, звужує використання 
в українських навчальних закла-
дах мов нацменшин.
9 вересня В Україні розпоча-
лися військові навчання «Rapid 
Trident-2017».
10 вересня Міхеїл Саакашвілі 
незаконно «прорвався» через 
польсько-український кордон.
12 вересня Уряд: з переліку 
предметів ЗНО 2018 року виклю-
чили російську мову.
13 вересня ЗМІ: партії Петра 
Порошенка та Арсенія Яценюка 
ведуть переговори про об'єд-
нання.

вісті з України

вересень
2017

серпень

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталів «Українська правда», «Главком», 
агентства «Interfax», каналу ICTV та газети «Дзеркало тижня». 

Вибухи боєприпасів на складах у Калинівці

У вечері 26 вересня в смт Калинівка Вінницької області розпочалася пожежа на військо-
вих складах Міністерства оборони України. Станом на 10:00 ранку наступного дня було 

евакуйовано понад 30 тис. осіб. Через інцидент закрито повітряний простір у радіусі 50 км 
від зони загоряння, а також перекрито автодорогу Житомир – Могилів-Подільський. Про-
блеми виникли й на залізниці, де довелося змінити маршрут 47 поїздів. 27 вересня станом на 
18:00 на складах боєприпасів у Калинівці ситуація стабілізувалася.

Першим свою думку щодо причини інциденту висловив прем'єр-міністр В. Гройсман. Він 
припустив, що вибухи були наслідками зовнішнього втручання. Згодом у Генштабі заявили, 
що не виключають, що причиною виникнення пожежі могла стати й диверсійна операція. 
У результаті військова прокуратура почала розслідування за фактом вчинення диверсії на 
території військової частини.

Польща стає все ближчою 
для українців – зростає 
кількість залізничних 
та повітряних 
сполучень

К ількість осіб, які подорожують 
з України до Польщі, зростає. Це 

змушує перевізників збільшувати число 
транспортних сполучень між нашими 
країнами. Після комерційного успіху 
потягу Варшава – Львів – Перемишль, 
«Укрзалізниця» в серпні запустила на 
цьому напрямку ще один рухомий склад. 
Черговий потяг прямуватиме з україн-
ської столиці до польського прикордон-
ного міста через Вінницю, Хмельниць-
кий і Тернопіль. Поїзд «Інтерсіті+» №715 
відправлятиметься щоденно зі станції 
«Київ-Пасажирський» о 06:52 та прибу-
ватиме до ст. «Перемишль» о 15:05. У зво-
ротньому напрямку: виїзд з Перемишля 
о 13:07, а прибуття до Києва о 23:10. 
Чергова приємна новина від «Укрзаліз-
ниці» – зниження у вересні ціни біле-
тів на потяг Київ – Варшава з 2441 до 
1340 грн. Покращення чекає також на 
тих, хто віддає перевагу повітряному 
транспорту. Під кінець серпня угорський 
лоукостер «WizzAir» відкрив чергові 
сполучення з київських Жулян до євро-
пейських міст, зокрема до Любліна й По-
знані. А це означає, що «WizzAir» літає 
з Києва вже до шести польських міст: 
Варшави, Вроцлава, Ґданська, Катовиць, 
Любліна та Познані.

Нові прикордонні переходи 
та спільна заява щодо 
«Північного потоку – 2». 
Голова Верховної Ради 
відвідав Польщу

П ісля кількох місяців напруження на 
лінії Київ – Варшава, в польсько-укра-

їнських відносинах нарешті намітилося по-
тепління. Спочатку у святкуванні річниці 
української незалежності в Києві взяв участь 
міністр націо нальної оборони Польщі, а че-
рез два тижні – 6 серпня – Економічний фо-
рум в польському гірському курорті Крини-
ця відвідав голова Верховної Ради України 
Андрій Парубій. Під час зустрічі з маршалком 
Сенату Польщі Станіславом Карчевським 
глава українського парламенту заявив, що 
Київ і Варшава планують передбачити у своїх 
бюджетах на 2018 рік кошти на будівництво 
чотирьох нових і ремонт двох діючих пунк-
тів пропуску на спільному кордоні. А разом зі 
спікером польського Сейму Мареком Кухцін-
ським Андрій Парубій ініціював підписання 
спільної заяви про небезпеку будівництва 
«Північного потоку – 2». Окрім того, глава 
українського парламенту обговорив з поль-
ськими політиками ідею МВС Польщі розмі-
стити в нових закордонних паспортах зобра-
ження польського Цвинтаря Орлят у Львові. 
Україна висловилася категорично проти та-
кого задуму. Через декілька днів після візиту 
Андрія Парубія до Криниці польська влада 
офіційно заявила, що зображення Цвинтаря 
Львівських Орлят не прикрасить оновлені за-
кордонні паспорти громадян Польщі.



Вина системи: 
чому Саакашвілі використав 
українських мігрантів у Польщі

популярній стрічці «День 
радіо» група журналістів 
їде в провінційне місто, 
щоб проштовхнути на ви-

борах потрібного керівництву радіо-
станції кандидата. Редактори вигаду-
ють плакат новоспеченого політика: 
один говорить, що добре було б почати 
його словами «Я дам вам…». «Що?» – 
питає інший. «Ну чого в них немає?» – 
«Та в них немає нічого!». «Тоді пиши: 
„Я дам вам усе!”».

До такої схеми зазвичай зводить-
ся передвиборча агітація в Україні. Не 
була винятком зустріч, як анонсовано, 
українських мігрантів із М. Саакашвілі 
у Варшаві 6 серпня. Політик ввів в уні-
версальну схему «Я дам вам усе!» свою 
поправку, і її мотто зазвучало: «Усе у вас 
забрав Порошенко. Я вам усе поверну!». 

– Цей паспорт – це не іграшка укра-
їнських олігархів, які можуть його за-
брати або скасувати, – Саакашвілі же-
стикулював українським біометричним 
паспортом. – Зараз Порошенко доручив 

уважно вивчити всі імена мігрантів, 
які отримали іноземне громадянство...

– О-о-о!!! – у натовпі почулися зой-
ки.

– Так, бо тепер він хоче розпочати 
процес скасування українського гро-
мадянства всім, хто отримує іноземне 
громадянство, – Саакашвілі продов-
жував розігрівати публіку. – Чому? 
Щоб вони не голосували, бо перед 
виборами Порошенко добре знає, що 
більшість мігрантів не підтримує укра-
їнський уряд, бо їм не подобається си-
туація на своїй батьківщині.

Проте вже 10 вересня, коли Саа-
кашвілі вирушив із Варшави в Україну 
(до останнього моменту не було відо-
мо, як саме він перетинатиме кордон), 
коли всі ЗМІ дивилися трансляції того, 
як він сідає в експрес з Перемишля до 
Києва, – Саакашвілі якось забув про 
захист прав мігрантів. Політик чудово 
усвідомлював, що Порошенко не дасть 
йому, як і цілому поїзду в’їхати в Укра-
їну. Поїзд залишився на пероні, па-

У сажирів хаотично пообіцяли довезти 
автобусами на кордон (його теж на той 
час перекрили) і на території України 
повернути вартість квитків. Далі – ро-
біть що хочете, добирайтесь як знаєте. 

Обидва президенти, один – колиш-
ній Грузії, інший – теперішній України, 
почали жбурлятися звинуваченнями, 
хто і як тримає в заручниках пасажи-
рів восьми вагонів поїзда – чи то пер-
ший, бо сів у вагон і заблокував рух, 
чи то другий, бо змусив першого сісти 
у вагон і заблокувати рух. 

Люди, які живуть між Польщею 
й Україною, знову стали чиїмись мало-
потрібними елементами у великій грі. 
І це навіть не вина Саакашвілі – вина 
всієї державної системи України. По-
при те, що наша держава стала одним із 
найбільших джерел мігрантів у Європі, 
ця група населення досі не має репре-
зентації в політиці (як це є у Польщі). 
За неї не борються парламентарії і її не 
захищають – лише інструментально – 
і при нагоді використовують. 

Ігор ІСАЄВ, 
головний редактор 

Мультимедійного порталу 
українців Польщі «PROstir.pl»

Пафосний проїзд українсько-грузинського політика Михеїла Саакашвілі через Поль-
щу в Україну завершено. Польща, хоча й була для нього лише «транзитною зоною», 
надала майданчик спілкування з українськими мігрантами – це епізод, який був за-
тьмарений іншими вчинками політика, без сумніву непоганого шоумена. Однак те, 
як Саакашвілі розмовляв з мігрантами, – це універсальна схема, яку українські полі-
тики не вперше використовують. Пропоную до неї придивитися.
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варто знати – Польща

ВИЙТИ З АБСУРДУ: МІГРАНТИ ЯК ШАНС 
ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ 
ВЗАЄМИНИ
«Стратегічним маразмом» та «стратегічним абсурдом» назвали останній період відносин між 
Україною й Польщею експерти Групи польсько-українського діалогу. Цю платформу утворили 
на базі варшавського Фонду Баторія на початку цього року, до її складу ввійшли відомі політи-
ки, експерти й лідери громадської думки з обох держав. У вересні група презентувала рапорт 
«Пріоритетне партнерство: спільне бачення польсько-українських взаємин», у якому приділе-
но чимало уваги українським мігрантам у Польщі.

У Варшаві 4 вересня рапорт предста-
вили керівники групи з польської та 

української сторін – Катажина Пелчин-
ська-Наленч з польського Фонду Баторія 
та Дмитро Шульга з українського Фонду 
«Відродження». Автори рапорту – а це 
19 експертів з Польщі й України – аналізу-
ють останню фазу польсько-українських 
взаємин, після початку війни в Україні і піс-
ля приходу до влади в Польщі партії «Пра-
во і справедливість». 

Як наголосила К. Пелчинська-Наленч, 
група написала спільний текст, а не пара-
лельні тексти, як це нерідко буває у випад-
ку польсько-українських платформ. Вона 
зазначила, що Польщі у відносинах із Ки-
євом час відмовитися від «повчальної ін-
тонації». Водночас український експерт 
Дмитро Шульга наголосив, що з польсько-
го боку відчуваються певні межі підтримки 
України. Якщо в газовій сфері, – сказав він, – 
Варшава добре підтримує Київ, то цього не 
можна сказати про співробітництво у наф-
товій чи електроенергетичній царинах.

Загалом у рапорті простежується не-
втішна картина сьогодення взаємин Ки-
єва й Варшави. Як зазначають автори 
документа, «Польща і Україна потрапили 
в найскладніший період відносин за останні 
25 років, вперше за чверть століття наші 
держави не відчувають довгострокових 
пріоритетів, натомість панує ідейна порож-
неча». 

На думку експертів, є три причини такого 
стану: це внутрішня ситуація в Польщі, вну-
трішня ситуація в Україні та міжнародна по-
літика. Євросоюз в середньостроковій пер-
спективі навряд чи розширюватиметься на 
Схід – а вступ України до ЄС був важливим 
фактором зовнішньої політики Польщі. 
Водночас Варшава втратила свою позицію 
в очах Брюсселя та й загалом у міжнарод-
ній політиці. Через це зникли цілі, які багато 

років були мотором двосторонніх взаємин.
Проте, як читаємо в рапорті, на тлі кризи 

відносин на центральному рівні взаємини 
розвинулися між суспільствами Польщі 
й України. Головний фактор – це величез-
на міграція громадян України до Польщі. 
«Сьогодні Україна і Польща так само важ-
ливі одна для одної, як і 25 років тому», – 
читаємо в документі. – «Проте з’явилися 
нові явища, в обох країнах посилилися на-
ціоналістичні настрої, загострилася диску-
сія про спільну історію». 

Тому експерти радять політикам інсти-
туціоналізацію кожної з площин польсько- 
українських взаємин – як-от історичний 
форум діалогу, співпрацю на міжнародній 
арені чи в оборонній сфері. 

Окремо важливими питаннями експерти 
виділяють українську міграцію в Польщі та 
ситуацію на польсько-українському кор-
доні. Українські мігранти стали «видимою 
меншиною в досі моноетнічній Польщі» – 
це величезний виклик для польського су-
спільства. Урядам обох країн радять звер-
нути особливу увагу на нову ситуацію, щоб 
запобігти нападам на українських праців-
ників у Польщі, які в останні місяці почасті-
шали. «Варто звернути увагу на культурні та 
освітні потреби українців, що проживають 
у Польщі, потрібна також кампанія у ЗМІ, 
що представлятиме позитивний внесок 
українців у розвиток польської економіки, 
щоб пояснити польському суспільству при-
чини запрошення такої великої кількості 
громадян України до Польщі», – читаємо 
в документі. 

Експерти вказують і на симпатії та ан-
типатії щодо представників обох народів, 
«причиною яких також часто є відсутність 
знань». Водночас «процес переїзду через 
кордон відіграє важливу роль у створенні 
іміджу сусідньої країни», – зазначають авто-
ри дослідження. І тут польсько-український 

кордон є камінчиком у мішок з негативни-
ми стереотипами. У дослідженні читаємо, 
що наземні прикордонні переходи між 
обома державами фактично приватизовані 
громадянами, які живуть з малої торгівлі. 
Водночас, через катастрофічну ситуацію 
на кордонах, інші групи людей – студенти,  
чимало представників бізнесу, туристи 
тощо – нерідко відмовляються від поїздки. 
Це, на думку експертів, гальмує розши-
рення бізнес-зв’язків між обома країнами 
чи розвиток прикордонних територій. 

Підсумовуючи – експерти вбачають ви-
хід із патової ситуації у взаєминах Поль-
щі й України в розвитку «малих справ», 
головними з яких мають стати інвестиції 
в українських мігрантів у Польщі та при-
кордонну інфраструктуру між обома дер-
жавами. Те, що взаємини Києва й Варшави 
раніше концентрувалися навколо «великої 
геополітики» та красивих символів, – стало 
неактуальним і врешті-решт призвело до 
кризи взаємин. Разом із цим у відносинах 
двох сусідів зросла вага суспільних питань, 
частиною яких є мігранти. 

Попри рекомендації експертів, які ра-
дять інвестувати в мігрантів задля розвит-
ку польсько-української приязні, ваги цьо-
го аспекту ще не усвідомлюють політики 
в Києві й Варшаві. Можливо, тому в дискусії 
над рапортом без відповіді залишилася 
репліка Анни Домбровської, громадської 
діячки з люблінської організації «Homo 
Faber»: вона заявила, що польської полі-
тики інтеграції мігрантів немає – її досі, за-
мість уряду, творили неурядові організації; 
проте цього року всі європейські кошти на 
проекти інтеграції мігрантів для громад-
ських організацій заморожені. «Я не думаю, 
що інтеграція мігрантів для уряду стане 
пріоритетом», – наголосила активістка, 
яка багато років займалася допомогою для 
громадян України.

Ігор ІСАЄВ

головний редактор 
Мультимедійного порталу 
українців Польщі «PROstir.pl»
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БУТИ 
ЖІНКОЮ 
У ЧУЖІМ 
КРАЮ

Олеся МАЛЮГІНА

Б ути жінкою – вже означає підви-
щений ризик зазнати насильства, 
зокрема домашнього (91% жертв 

домашнього насильства, згідно зі ста-
тистикою поліції, – це діти й жінки). Бути 
іноземцем у будь-якій країні означає по-
трапляти до групи ризику (йдеться хоча б 
про ймовірність стати жертвою злочинів 
на ґрунті ненависті). А що значить бути 
жінкою-мігранткою? Поєднувати в собі 
ці дві підстави для дискримінації (стать 
і походження), а часто – їх ще більше (на-
приклад, інше віросповідання, низький 
дохід, нерівність у правах тощо). На жаль, 
часто це рівнозначно, що й наражатися 
на насильство. Звучить страшно, і кожна 
жінка хотіла б сказати, що це не про неї. 
Але усвідомлення проблеми, з якою вона 
зіткнулася, або вміння визнати ситуацію, 
в якій опинилася, –  величезний крок упе-
ред.

Отже, чим у контексті зіткнення з на-
сильством відрізняється становище жін-
ки-мігрантки у сім’ї від ситуації жінки, яка 
знаходиться у країні, в якій народилась 
і виросла й має всі права, будучи її гро-
мадянкою? На поверхні лежить питання 
мовних та культурних бар’єрів. Навіть рід-
ною мовою важко розповісти про те, що 
з жінкою трапилося. Це може бути пов’я-
зано також із культурою країни походжен-
ня, у якій подібні теми – абсолютне табу. 
Мовні чи культурні бар’єри стосуються не 
лише жертви, а й інститутів, які повинні 
в цьому випадку надати допомогу, але не 
можуть цього зробити повноцінно через 
відсутність у робітників необхідних квалі-
фікацій (знання іноземної мови, навичок 
міжкультурної комунікації).  

Може бути неоднозначним, але дуже 
точним порівнянням, що показує ці 
подвійні бар’єри, – становище людей 
з обмеженими можливостями. Якщо се-

редовище (наприклад, будь-яка устано-
ва) адаптоване до їхніх потреб, їх власні 
обмеження перестають бути перепоною 
для того, щоб скористатися послугами. 
У Польщі останнім часом відбуваються 
позитивні зміни у сфері контактів уста-
нов і служб з іноземцями. Щораз більше 
робітників говорять іноземними мовами. 
Важливо також знати, що поліція та суд 
зобов’язані надати перекладача 
під час так званих процесуаль-
них дій. У некомерційних ор-
ганізаціях, що допомагають 
жінкам, які стали жертвами 
насильства (наприклад, 
«Feminoteka», «Centrum Praw 
Kobiet»), є люди, які говорять 
англійською; на зустріч із пси-
хологом чи юристом зазвичай 
можна приходити зі своїм пере-
кладачем (подругою чи знайомою).

Існує телефонна швидка допомога 
для жертв насилля в родині «Блакит-
на лінія» (тел. 801-120-002), де відбува-
ються чергування російською (вівторок, 
18:00–22:00) та англійською (понеділок, 
18:00–22:00) мовами. 

Організації, що надають допомогу мі-
грантам і біженцям (зокрема, Stowarzy-
szenie Interwencji Prawnej і фонд «Ocаle-
nie»), зазвичай також можуть допомогти 
у справі контакту з офіційними установа-
ми або самостійно надавати юридичну чи 
психологічну допомогу жертвам домаш-
нього насильства.

Наступною відчутною проблемою є не-
повнота отриманих прав. Так, не всі мі-
гранти можуть користуватися соціальною 
допомогою, і побоювання жінки, що якщо 
вона піде, то не зможе впоратися з поточ-
ною ситуацією або навіть залишиться без 
даху над головою, небезпідставні. Але ча-
сто буває так, що жінки самі не знають про 

свої права. Не бійтесь відвідати юриста 
й уточнити, на що ви можете розраховува-
ти, наприклад, після розлучення. Важливо 
знати, що існують центри для жертв на-
силля в родині, у яких можна знайти 
притулок на декілька місяців незалеж-
но від вашого юридичного статусу (спи-
сок центрів спеціальної підтримки за ре-
гіонами є на сторінці: www.mpips.gov.pl).

У ситуації домашнього насиль-
ства особливо важливу роль 

відіграє контакт з друзями, 
колегами по роботі, чле-
нами родини (навіть якщо 
це контакт лише за теле-
фоном чи через скайп). 
Людина, яка чинить на-

сильство, робить усе, щоб 
жертва була ізольована (без-

посередньо забороняє спілку-
ватись або маніпулює, наприклад 

говорить, що ревнує до подруг, хоче 
бути весь час з дружиною тощо). У ви-
падку мігранток часто це особливо легко. 
Якщо у вас ще немає знайомих чи друзів 
у Польщі, ви відчуваєте складнощі в кон-
такті з родичами – не соромтесь і шукайте 
нові знайомства, наприклад, зі співвітчиз-
ницями чи іншими іноземками – у Клубі 
українських жінок чи в групі підтримки 
мам-мігранток (Polskie Forum Migracyjne), 
в церкві, якщо ви віруюча, на відкритих 
заходах (для участі в яких часто гроші не 
потрібні) тощо.

Якщо ви – та людина, якій знайома чи 
подруга розповіла про свою складну си-
туацію, – не критикуйте її (сама, мовляв, 
винна, чому терпиш) та не намагайтеся 
врятувати її самостійно. Найкращій вихід – 
разом із нею піти до юриста, допомогти 
записатися до психолога, пошукати нове 
житло, роботу тощо. Залиште надання 

Продовження на 10-й сторінці.

Існує телефонна 
швидка допомога 
для жертв насилля 

в родині 

«Блакитна лінія»  
тел. 801 120 002
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спеціалізованої допомоги фахівцям та просто будьте поруч, не 
оцінюйте, діліться теплом і підтримуйте. Пам’ятайте, що може 
настати «медовий місяць» (період після застосування гострого 
насилля, коли жертві здається, що все налагоджується, а кривд-
ник стає ласкавим і поступливим, просить пробачення тощо), 
і ваша подруга вирішить повернутися до чоловіка.  Не гнівайтесь 
і не вважайте, що ваші зусилля були марні. На жаль, швидше за 
все найближчим часом вона прийде до вас з тією ж проблемою. 
Важливо, аби вона не боялася, що не зможе більше цього зро-
бити, оскільки одного разу ваші зусилля виявилися даремними. 
Якщо вона не буде соромитись і не втратить довіру до вас – 
її шанси визволитися з ситуації насилля наступного разу зро-
стуть.

Ситуація жінок, що зіткнулися з насиллям у Польщі, важка на-
віть для польок. Система – недосконала, існує ризик, що шлях 
до отримання допомоги та встановлення справедливості й не-
залежності може бути досить важким. Важливо пам’ятати, що 

багатьом жінкам уже вдалося вирватись із замкнутого кола з до-
помогою недержавних організацій, соціальних служб, а також 
знайомих та друзів. 

Наважитись на переїзд в іншу країну може тільки сильна 
жінка, а це означає, що в кожної мігрантки є величезний по-
тенціал, аби не лише пережити переїзд, але й подолати інші 
складнощі.

Олеся МАЛЮГІНА,
у співпраці із неформальною групою

«Stop przemocy wobec migrantek»

Повну версію статті читайте на www.naszwybir.pl

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
Запрошуємо 25-26 листопада в Український дім на тре-

нінг «WenDo – курс самозахисту для жінок». 

Міжгалузева профспілка українців – допомога, 
консультації та поради громадянам, які працюють 
у Польщі У червні минулого року у Варшаві створено Міжгалузеву профспілку 

українців, які працюють у Польщі. Це одна з ініціатив такого роду, які 
з'явилися за останні пару років у державі. Ми запитали, чим займаєть-
ся Міжгалузева профспілка українців, у засновника та чинного голови 
Юрія Карягіна.

За словами Ю. Карягіна, шлях створення 
профспілки для українців у Польщі розпо-
чався ще 25 років тому. Втім нагальної по-
треби захисту прав робітників з України в 
Польщі не було. З плином часу, а саме на-
прикінці 2015 року, коли кількість  трудо-
вих мігрантів з України доволі істотно зрос-
ла, – ця потреба стала вкрай гострою. «Нам 
у цьому процесі дуже допомогли наші поль-
ські колеги, які вже мають досвід створення 
та діяльності профспілок за кордоном, адже 
чимало поляків працюють в інших країнах і 
так само потребують захисту своїх прав на 
ринку праці. Підтримка наших починань 
від Об’єднання профспілок Польщі (OPZZ), 
їхній досвід, уміння та практичні навички 
дуже допомагають нам у нашій діяльності», – 
розповідає Юрій Карягін. Окрім цього, мі-
жгалузева профспілка співпрацює з гро-
мадськими організаціями, які опікуються 
питаннями захисту мігрантів, з місцевими 
та центральними органами влади, Консуль-
ством України в Польщі, а також прикор-
донними та міграційними службами. 

Найважливіші завдання Міжгалузевої 
профспілки – захищати права українців, 
які працюють у Польщі, надавати їм юри-
дичні консультації та сприяти в процесі 
працевлаш тування. Найрозповсюдженіши-
ми проблемами, з якими звертаються до 
організації, є нелегальне працевлаштуван-
ня, як наслідок – шахрайство, обмани, не-
виплата зароблених грошей, тотальні пору-
шення прав працівників тощо. «Допомогти 
відстояти права робітника, який працевла-

Отже, Міжгалузева профспілка – це ще 
одна організація у Варшаві, яка покликана 
захищати права українців на польському 
ринку праці, незалежно від того, працю-
ватимете ви тимчасово чи плануєте зали-
шитися на довший період часу. Аби стати 
членом профспілки, потрібно зголоситися 
до організації, підписати статут та оплатити 
перший внесок. 

Більше інформації про діяльність 
профспілки, новини організації і умови 
членства знайдете на офіційній сторінці 
mpupp.kit-sleuth.in.ua.

штований офіційно, значно легше, ніж того, 
хто працює нелегально. Тому найперша моя 
порада для всіх, хто шукає роботу в Поль-
щі, – працюйте легально, тоді закон буде на 
вашій стороні», – наголошує голова проф-
спілки. Він додає, що з початку року, завдя-
ки втручанню організації, було позитивно 
вирішено понад 150 справ українців щодо 
порушення трудового законодавства на 
території Польщі. Найчастіше працедавці 
нехтують правами своїх робітників у секто-
рі сільського господарства та будівництва, – 
додає Юрій Карягін.

Оксана ДЕНИСЮК

Юрій Карягін, голова Міжгалузевої проспілки українців. Фото авторки статті
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Пам’ятати та забути про Явожно
Про «фабрику cмерті» гітлерівців у польському місті  Освенцім, де загинули тисячі полоне-
них, знає багато людей. Але про концтабір «Явожно», в якому в 1947–1949 роках комуністич-
на польська влада влаштувала спеціальний підтабір для українців, передусім знають ті, хто 
пережив Акцію «Вісла», та їхні нащадки.

СЕЛЯНИ, ІНТЕЛІГЕНЦІЯ, 
ДУХОВЕНСТВО...

У суботу 16 вересня в місті Явожно 
в польській Сілезії вшанували жертв Цен-
трального табору праці (ЦТП) у Явожні. 
Панахида за в’язнів табору та урочистість, 
яку влаштувала українська громада, зокре-
ма Об’єднання українців у Польщі, разом 
із місцевими органами влади та мером 
міста, відвідали посол України в Польщі 
Андрій Дещиця, генеральний консул Укра-
їни в Кракові Олег Мандюк, представники 
громадських організацій з України й Поль-
щі, делегації всіх шкіл з українською мо-
вою навчання в Польщі. На врочистості 
присутні були теж жертви табору та члени 
їхніх сімей.

ЦТП у Явожні створений владою Поль-
ської Народної Республіки у лютому 1945 
року. Його в’язнями були поляки, німці, 
українці та інші національності. Всього 
3 873 особи. Українців – 2781 особа, серед 
них 823 жінки та кільканадцятеро дітей. 
Українці знаходилися в таборі з початку 
його існування. Пізніше влада переве-
ла туди підозрюваних у співпраці з ОУН 
і УПА. До табору потрапляли передусім 
прості селяни, інтелігенція та духовенство 
(22 греко-католицькі та 5 православних 
священників). Померла тут 161 людина. 

Офіційно окремий український табір 
був закритий 8 січня 1949 року.

«ХОТІВ ЗАБУТИ.  
АЛЕ НЕ МІГ!»

Ті, хто вижив, ніколи не змогли забути 
пережитого фізичного та психологічного 

терору, про що розповідають члени їхніх 
сімей.

– З розповідей батьків я зрозумів, що 
у Явожні було так само, як у концтаборах, 
про  які ми знаємо з книжок. Щоденне зну-
щання над людьми, допити й примусова 
праця. Моя мама працювала у швальні. 
В’язні Явожна щодня отримували на обід 
щось схоже на суп, спали на дошках, при-
кривалися одним старим покривалом на 
дві особи, – розповідає Богдан Тхір з мі-
стечка Ґурово-Ілавецьке (Вармінсько-Ма-
зурське воєводство).

Ті, хто вижив, часто страждали від без-
соння через жахи, що переслідували їх усе 
життя. Часто не хотіли розповідати близь-
ким про Явожно.

– Тато нам, дітям, завжди пояснював, що 
пережите в концтаборі залишить для себе. 
Дуже лаконічно відповідав на наші питан-
ня про це місце і тільки повторював, щоб 
ми ніколи не пережили подібного. Знаю, 
що хотів забути. Але не міг, – говорить 
Михайло Стех із місцевості Янтар (Помор-
ське воєводство), троє членів сім’ї якого 
були в’язнями в таборі праці. – Вуйко мого 
батька помер у Явожні через дизентерію. 
Ніхто не знає, де він похований. Залиши-
лася тільки його куртка, яку мій тато при-
віз додому з табору, – додає син колишньо-
го в’язня.

Попри заборону розповідати про пере-
бування в таборі, багато колишніх в’язнів 
передало цю пам’ять своїм дітям та ону-
кам. Однак часто наймолодше покоління 
українців у Польщі про пережите своїх ді-
дів дізнавалося випадково.

– У вісім років я побачила, що в діда 
Василя рубці на спині. Коли спитала, що 

це, дідо тільки сказав – «Явожно». Більше 
ніколи нічого не хотів казати про пережи-
те в концтаборі. Більше про це місце я діз-
налася у школі, з розповідей людей і коли 
поїхала до Явожна. Зараз у мене це місце 
асоціюється виключно з болем і сумом, – 
зізнається Ючтина Гнатюк-Мулик, онука 
в’язня ЦТБ «Явожно», який після звіль-
нення з табору важив 37 кг.

ВІДШКОДУВАННЯ 
ТА НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ

В’язні Явожна через пережите і страх 
ніколи на клопоталися про компенсації. 
Багато із них їх не дочекалося. Переговори 
про відшкодування почалися сімнадцять 
років тому. У липні 2000 року Об’єднан-
ня українців у Польщі розпочало діалог 
з Управлінням з питань комбатантів з ме-
тою опрацювання варіанту компенсацій, 
який задовольняв би обидві сторони. По-
стулати, представлені колишніми в’язня-
ми, об’єднанням і сім’ями потерпілих, не 
були реалізовані. Навіть 2002 року виплата 
соціальних пенсій цим особам була немож-
лива з огляду на стан державного бюджету. 

Лише 27 квітня 2004 року польський 
уряд вирішив признати колишнім в’яз-
ням Центрального табору праці в Явожні, 
тобто тим, хто перебував у таборі без су-
дового вироку, спеціальну пенсію. Список 
покривджених уже в 1990 році підготувало 
ОУП. Признано найменшу пенсію особам, 
які не отримували жодної компенсації (на 
2004 рік – це 526,58 зл. брутто), а іншим –  
половину цієї суми.

На травень 2007 року пенсію отримува-
ли 274 особи, а 14 осіб знайшлися в спис-

Павло ЛОЗА
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ку для перевірки через Інститут національної пам’яті 
Польщі. Сьогодні таких людей лишилося дуже мало. 

Після 70 років від моменту влаштування українсько-
го підтабору, на жаль, є багато невирішених питань. 
Сьогодні на місці колишнього табору праці простяга-
ється ліс. Могили жертв знаходяться в цьому лісі, але 
вони не позначені. Тому надалі відкритим є питання 
ексгумації останків жертв концтабору, що дозволило б 
встановити дійсне місце їх поховання та належно уві-
ковічнити їх. Чергові справи – це називання на таблиці 
прізвищ померлих, визнання українських в’язнів жер-
твами комуністичних репресій та моральна компенса-
ція. На жаль, ніхто з жертв та в’язнів табору досі її не 
отримав. 

На 70-й річниці табо-
ру у Явожно. 
Фото Ігоря Ісаєва

зросла. До прикладу, у 2015 році їх налічувалося понад 22 тисячі. 
Примітно, що іноземці найчастіше обирають для проживання 

дільницю Wilanów, де їхня кількість становить 5% від загального 
числа мешканців, а також центр міста та дільниці Włochy, Wola, 
Mokotów та Ochota. Наприклад, в’єтнамці є безумовними ліде-
рами на дільницях Ochota, де їх проживає 934 особи, і Włochy – 
400 осіб. В усіх інших мікрорайонах Варшави на першому місці – 
українці. Поряд із цим, в абсолютно кожній варшавській дільни-
ці проживають громадяни України, Білорусі та В’єтнаму.

ЦІКАВІ ФАКТИ
У столиці Польщі проживає 114 іноземців, які не мають 

фіксованого громадянства, а також 44 апатриди (особи без 
громадянства). Окрім цього, є й «одинаки» своєї нації. Так, 
у Варшаві живе тільки один представник Ямайки, Ісландії, 
Мадагаскару, Лаосу, Панами, Папуа-Нової Гвінеї, Фіджі, Де-
мократичної Республіки Конго, Габону, Гондурасу, Тринідаду 
і Тобаго.

У сього у Варшаві проживає майже 26 тисяч іноземців, що 
становить не повних півтора відсотка від загальної кіль-
кості жителів столиці. Втім варто наголосити, що реальна 

кількість іноземців у місті значно більша. Пов’язано це з тим, що 
статистичні дані, які подає Управління адміністрації та цивіль-
них справ міста столичного Варшава, базуються виключно на 
підставі офіційних прописок іноземців. Але є й велика кількість 
іноземних громадян, зокрема українців, які приїжджають до 
Варшави на тимчасові роботи і не приписуються, а отже до цієї 
вибірки вони не потрапили.  

Повертаючись до офіційних цифр, дослідження доводять, що 
серед іноземців у Варшаві істотно домінують українці, яких про-
живає у місті 7644 особи, удвічі менше в’єтнамців – 3250, і закри-
вають трійку «лідерів» громадяни Республіки Білорусь – 1857 
осіб. Проживає у Варшаві 1422 росіяни, 906 французів, 753 інду-
си, 706 китайців, а найменше тут прописано німців (623 особи), 
британців (608 осіб) та італійців (596 осіб). У статті наголошують, 
що порівняно з минулими роками кількість іноземців у столиці 

Оксана ДЕНИСЮК
Звідки приїжджають іноземці до польської столиці та які дільниці обирають 
для проживання? Результати дослідження доволі цікаві – їх публікує інтернет-видання 
www.metrowarszawa.gazeta.pl.

ІНОЗЕМЦІ У ВАРШАВІ: ЗВІДКИ ПРИЇЖДЖАЮТЬ 
І У ЯКИХ РАЙОНАХ ПРОЖИВАЮТЬ
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Початок академічного року в Польщі є доброю нагодою, аби 
краще придивитися до лідерів  ринку надання освітніх послуг. 
Погіршення демографічної ситуації у країні в 90-ті і як наслі-
док – зменшення кількості осіб, які б сьогодні хотіли навчатися 
у вишах, змушує польські університети та вищі школи буквально 
змагатися за нових абітурієнтів. Якщо головним мотиватором 
для майбутніх польських студентів є висока зарплатня після за-
кінчення певного факультету, то для іноземців з-поза Євросоюзу 
студії у Польщі дають можливість працювати без дозволу на ро-
боту, а виші, котрі зацікавлені в розвитку міжнародної співпраці, 
часто знижують або навіть повністю скасовують оплату за нав-
чання для студентів з України.

У 2015/2016 академічному році в польських вишах навчалися 
понад 57 тис. студентів зі 157 країн світу. Порівняно з 2006/2007 
академічним роком їх кількість зросла в 5 разів, причому насам-
перед завдяки студентам з України. Їх минулого року в Польщі 
вчилося понад 30 тисяч. Про популярність навчання тут свід-
чить, зокрема, кількість агентств, які пропонують українцям 
послуги із вступу до польських університетів, та присутність 
закордонних вишів на освітніх ярмарках. Освіта в іншій країні 
перестала бути привілеєм дітей небідних батьків або мешканців 
польсько-українського прикордоння. Так, одна чверть із 6 тисяч 
цьогорічних українських випускників, які склали ЗНО на 180 ба-
лів та вище, вирішили одразу їхати на навчання за кордон.

Як і в Україні, університети Польщі діляться на державні та 
приватні. Навчання в перших є безкоштовним для громадян 
ЄС та власників Карти поляка. Хоча все більше вишів пропонує 

саме громадянам України пільгові умови оплати або ж взагалі її 
скасовують. Приватні виші у Польщі напрацювали собі гарну ре-
путацію в області економіки та управління, проте, на жаль, існує 
і чимало закладів, котрі поляки жартівливо називають «wyższa 
szkoła rurki z kremem», тобто студій ні про що. Тому підходячи до 
вибору польського вишу, варто враховувати й інші параметри 
поза пропозицією безкоштовного навчання.  

Найліпші вищі навчальні заклади Польщі вже традиційно на 
початку вступної кампанії 2017 визначив освітній фонд «Пер-
спективи». Автори рейтингу оцінили 168 вишів та 68 спеціалі-
зацій на підставі 29 критеріїв, у тому числі престижу, наукового 
потенціалу, шансів випускників на ринку праці, інноваційності, 
участі в програмах міжнародної співпраці.

Перше місце вже вкотре розділили Варшавський університет 
та Ягеллонський університет у Кракові. На третє місце вибилася 
Варшавська політехніка. У першій десятці є ще два політехнічні 
виші з Вроцлава та Ґданська, Університет Адама Міцкевича в По-
знані та Миколая Коперника в Торуні, серед спеціалізованих 
медичних вишів – Ґданський та Варшавський медичні універси-
тети. Що цікаво, в першій десятці немає популярних вищих шкіл 
Лодзі, Любліна чи Катовиць.

Серед приватних університетів на найвищу сходинку – 15-ту 
в загальному рейтингу – піднялася столична Академія Леона 
Козьмінського. В окремому рейтингу приватних університетів 
за Академією Козьмінського йдуть варшавські заклади: Гума-
нітарний університет SWPS, Університет Лазарського, Поль-
сько-японська академія комп’ютерних технік. 6-те місце ділять 

Польща для студентів: 
найкращі виші та найбільш 
перспективні факультети
Кілька десятків тисяч громадян України вже навчаються у вишах Польщі. 
Жовтень – це добрий час для учнів старших класів обирати університет для 
вступу, а для студентів – подумати про перехід до іншої школи або спробу-
вати вступити на омріяну спеціальність за додатковим набором.

Олена БАБАКОВА
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Як виник couchsurfing?

У 2002 році американець Кейсі Фентон створив інтернет-сто-
рінку www.couchsurfing.com. Поштовхом до цього став його 
власний досвід пошуку безплатного нічлігу в Ірландії три роки 
до цього. Тоді він послуговувався тільки електронною пош-
тою. Заохочений успіхом, чоловік створив сторінку, що стала 
соціальною мережею. Вона дозволяє туристам з усього світу 
знайти людей, готових запропонувати вільну канапу у своїй 
квартирі або просто провести екскурсію містом. Канапа – 
це, звісно, ідіома, і в реальності це може бути скромний карі-
мат чи матрац, який розкладено у вільному кутку квартири: 
каучсерфери – це загартовані професіонали, які цінують інші 
плюси такого типу ночівлі більше, ніж дизайнерські меблі чи 
сніданок у вигляді шведського столу.

Couchsurfing – що варто знати, коли заповнюєш профіль
Що є важливим у каучсерфінгу? Як і в інших соціальних мере-

жах – відкритість та готовність прожити новий досвід.
Перші кроки робимо, заповнюючи профіль на сторінці. Тут 

належить розмістити якомога більше інформації про себе, зо-
крема такої, що могла б зацікавити наших гостей чи людей, які 
пропонують нам нічліг. Гарне враження створюють:
• усміхнені, радісні обличчя на фото,
• детальний опис нашої пропозиції нічлігу або очікувань 

від нічлігу,
• нетипові хобі. 

Couchsurfing – 
як це працює 
в Польщі?
Дешеві подорожі сьогодні – це не тільки мрії найбільш 
витривалих шукачів пригод, але  й наша реальність, 
що стала доступною завдяки недорогим перельотам 
та каучсерфінгу (сouchsurfing), який з 2002 року став 
єдиним найбільш популярним способом знайти без-
платне житло по всьому світу. Ідея каучсерфінгу при-
жилась і в Польщі, передусім серед молодих людей, 
які активно користуються можливостями Інтернету та 
є відкритими до світу.
Що ж таке сouchsurfing? Як ним користуватись і хто 
може долучитися до цієї ініціативи? Дізнайтесь більше 
і подорожуйте світом, не витрачаючи мільйони.

Катажина ЛАСОЦЬКА

редакторка блогу Morizon.pl

Академія фінансів та бізнесу «Vistula» й «Collegium Civitas». 
До речі, ці виші віддавна спеціалізуються на рекрутації студен-
тів зі Сходу, нерідко мають інтернет-сторінку українською мо-
вою або контактний пункт з україномовними консультантами.

Натомість які ж факультети та спеціальності є найбільш по-
пулярними серед польських вступників? Якщо поглянути на 
конкурс, то поляки мають доволі оригінальні преференції. 
У 2016/2017 навчальному році найбільше абітурієнтів – 21,2 – 
претендували на місце на спеціальності судова криміналісти-
ка та токсикологія, 11,6 – шведська філологія, 9,6 – енергетика 
і ядерна хімія. Водночас 16,8 осіб боролися за місце на магіс-
терських програмах медичних факультетів, 11,6 – логістика та 
керування ЗМІ, 11,1 – менеджмент і лідерство. Проте високий 
конкурс на деяких з цих напрямків пов’язаний з тим, що на 
них банально мало місць. Тому оцінювати спеціальності та фа-
культети краще згідно з критеріями підготовки викладацького 
складу, перспектив для випускників на ринку праці й іннова-
ційності.

Тут пальма першості безумовно за інформатикою – зрештою, 
минулого року на студії за цим напрямком подавалися понад 
38 тис. осіб. Друге місце – різноманітні спеціалізації і факульте-
ти, у назві яких є слово менеджмент, майже 22 тис. заяв, третє 
місце – за правом та психологією, понад 19 тис. заяв на кожний 
напрямок по всій країні.

Як прогнозує вже згаданий фонд «Перспективи», вчити ін-
форматику в 2017 році найкраще буде у Варшавській політех-
ніці на факультеті електроніки та інформатичних технік, а також 
у Гірничо-металургійній академії у Кракові на факультеті ін-
форматики, електроніки і телекомунікації та факультеті елек-
тротехніки, автоматики, інформатики й біомедичної інженерії.  
Що стосується навчання на факультетах менеджменту, тут авто-
ри рейтингу радять обирати Головну торговельну школу у Вар-
шаві, Академію Леона Козьмінського та факультет управління 
Варшавського університету. Факультети права та адміністрації 
Ягеллонського, Варшавського університетів та Університету 
Адама Міцкевича в Познані здомінували відповідний рейтинг 
юридичних напрямків, а факультет психології Варшавського 
університету та факультети філософії й управління і суспільної 
комунікації Ягеллоського – рейтинг психологічних.  

І не останнє питання – чи вибір престижного вишу та попу-
лярної спеціальності впливає на розмір прибутків молодих 
професіоналів. Як дізналася консалтингова фірма «Deloitte», 
у Польщі випускники вишів хотіли б отримувати на своїй пер-
шій роботі 3000 зл. брутто, тоді як у реальності можуть розра-
ховувати у середньому на 2000 зл. Хоча як раз інформатики та 
фінансисти можуть на старті розраховувати навіть на 4000 зл., 
а після трьох років праці – відповідно на 8000 і 6000 зл. При 
цьому психологи та юристи з аналогічним досвідом роботи от-
римуватимуть вдвічі менше.

Якщо говорити про конкретні виші, то за результатами за-
гальнопольського дослідження прибутків від фірми «Sedlak 
& Sedlak», найбільше в Польщі отримують випускники Головної 
торговельної школи у Варшаві, а також Варшавської та Вроц-
лавської політехнік.
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Як і при написанні CV, чим більше детальної інформації ми по-
даємо, тим краще, адже саме це дозволяє нам виділитися з натов-
пу користувачів couchsurfing.com.

Однак чи не найважливішим фактором функціонування серві-
су є система оцінок, які ми можемо виставляти самі й отримувати 
від наших гостей і господарів. Відгуки дозволяють найкраще оха-
рактеризувати та зміцнюють довіру серед користувачів 
сервісу couchsurfing.com. Крім цього, профіль на 
сторінці можна підключити до свого профілю 
на Фейсбуці, що значно полегшує комуніка-
цію та прийняття рішення.

Користь каучсерфінгу
Каучсерфінг – це не тільки спосіб 

зменшити видатки, пов’язані з подо-
рожжю. Передусім це низка привіле-
їв, які виходять поза межі готельного 
сніданку та їжі класу люкс. Анна, яка 
регулярно користується послугами 
сервісу,  подорожуючи Європою,  роз-
повідає: «Зацікавлений господар не 
тільки пропонує нічліг, він може показа-
ти місто, у якому живе зовсім по-іншому. 
Так, наприклад, завдяки своїм «господарям» 
(«хостам») я потрапила у заклади, яких не було 
в путівниках, але які водночас мали таку ідеальну ат-
мосферу, що там я відчувала себе так, ніби багато років є їх по-
стійним відвідувачем».

Завдяки порталу можна зустрітись із незвичайними людьми 
з цілого світу, які можуть показати нам справжнє культурне жит-
тя – не тільки познайомлять із містом, але й розкажуть про свої 
традиції, звичаї, а можливо, навіть приготують традиційну їжу.

А головне – це досконала нагода попрактикувати знання мови.

Як безпечно користуватися каучсерфінгом у Польщі? 
Мода на каучсерфінг у Польщі розвивалася в основному в най-

більших туристично привабливих містах, таких як Краків та Вар-

шава, або в містах, пов’язаних із великими культурними подіями, 
як, наприклад, фестиваль «Opene’r» у Гдині чи кінофестиваль 
«Nowe Horyzonty» у Вроцлаві. Тут є багато молодих людей, які 
вільно спілкуються як у мережі, так і на живо. 

Як і у випадку інших країн, перед тим, як користуватися послу-
гою каучсерфінгу в Польщі, варто:

• розпочинати пошук житла принаймні за два тижні пе-
ред запланованим приїздом;

• ознайомитися з профілем особи, яка пропо-
нує нічліг, і прочитати відгуки – це дозволить 

отримати в міру об’єктивну інформацію 
про господаря;

• ознайомитись із зацікавленнями та 
хобі господаря, завдяки чому легше 
буде налагодити контакт між двома не-
знайомими людьми;
• запитати, який вид нічлігу можливий: 
це буде канапа, карімат або матрац, де 

треба мати власний спальник;
• спробувати налагодити безпосеред-

ній контакт – у добу інтернет-комуніка-
торів не складно зустрітись у Skypе чи 

Messenger;
• докладати зусиль для написання повідом-

лень, які ви висилаєте: можете продемонструва-
ти свою зацікавленість у тому, аби зупинитися саме 

у цієї особи;
• підготувати запасний план – можливі різні випадки, варто мати 

додатковий варіант нічлігу.
Цікавим є те, що коучсерфінговий рух у Польщі розвиваєть-

ся як власна ініціатива –  медіа цікавляться ним, підкреслюючи 
лише роль безкоштовного нічлігу. Але сама ідея поширюється 
так швидко, що шукаючи можливостей у Польщі, варто подиви-
тися групи каучсерферів у даному місці, які чи не щодня органі-
зовують якісь заходи чи розваги. Якщо у вас немає спеціальних 
планів на вечір, ви можете  потрапити в цікаве товариство, яке 
зібралося разом саме завдяки каучсерфінгу.
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Багато хто з нас із дитинства пам'ятає 
баладу Роберта Льюїса Стівенсона про 
піктів – легендарний народ Шотлан-
дії, який був асимільований скотами в 
часи Середньовіччя. У цьому творі пік-
ти представлені як хранителі таємниці 
приготування вересового елю – тради-
ційного шотландського алкогольного 
напою. Але не лише в Шотландії верес 
займає почесне місце в культурі. Ця 
рослина є, наприклад, національною квіткою Норвегії. Та й у 
деяких слов'янських народів (українців, білорусів і поляків) 
від її назви походить назва першого місяця осені – «вересень», 
«верасень», «wrzesień» – час цвітіння вересу. Отже, на початку 
осені запрошуємо вас помилуватися вересовими полями, най-
більші з яких знаходяться під Варшавою.

У 2008 році Люциновсько-мостовецькі дюни потрапи-
ли до переліку євросоюзної програми охорони природи 
«Natura–2000». До цього ґміна Zabrodzie, у якій розташовані 
вересові поля, була відома в Мазовецькому воєводстві Польщі 
лише як батьківщина відомого письменника ХІХ століття Ци-
пріана-Каміля Норвіда, а також як місце відпочинку та розду-
мів примаса Польщі Стефана Вишинського. Саме в цих лісах під 
Варшавою в 70-х роках ХХ століття кардинал Вишинський про-

гулювався із краківським кардиналом 
Каролем Войтилою, майбутнім папою 
римським Іваном Павлом ІІ.

Нині ж Люциновсько-мостовецькі 
дюни притягують усе більше й більше 
шанувальників спокійного відпочинку 
на природі й тих, хто бажає помилува-
тися фіолетовим морем  квітучого ве-
ресу.

Доїхати до вкритих яскравою вересо-
вою периною піщаних дюн із Варшави дуже просто. З вокзалу 
Warszawa Wileńska їдемо потягом Мазовецької залізниці (Koleje 
Mazowieckie) до містечка Tłuszcz – час подорожі 45 хвилин. Там 
сідаємо в потяг до села Mostówka – час подорожі 10 хвилин. 
Із залізничної станції у Мостувці йдемо стежкою вздовж колії у 
північному напрямку 10–15 хвилин – з правого боку побачимо 
вересове море з піщаними острівцями.

Із Тлуща до Мостувки також можна доїхати на велосипеді – це 
лише 10 кілометрів по дорозі в північному напрямку. Останній 
відрізок краще вести велосипед у руках, адже не всі з них упо-
раються з піщаною стежкою. До Мостувки можна також діста-
тися автомобілем дорогами Е67 і S8. Відстань – 53 км із центру 
польської столиці. Це, звичайно, швидше та зручніше, але менш 
мальовничо, ніж залізницею і велосипедом.

Вересові поля під Варшавою. 
Вересневе диво природи

«І знову настало літо,
Верес ізнов червонів,
Та трунок медовий варити
Вже більше ніхто не вмів»

Роберт Льюїс Стівенсон, 
«Вересовий трунок»

 Анатолій ЗИМНІН
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Осінь у карафці
Юрій ГЕРАСИМЧУК

PIGWÓWKA

Наливка з айви звичайної або хеномелесу (японської/китай-
ської айви).

1 кг вимитих і почищених від насіння плодів порізати, вклас-
ти в скляну банку та залити 1,5 л горілки. Через 2–3 тижні злити 
екстракт, в айву засипати 250 г цукру й відставити на тиждень 
у тепле місце, поки цукор не розчиниться. Кожного дня стру-
шувати банку. Злити сироп, змішати його з екстрактом, додати 
4 ст. л. рідкого липового меду, 50 мл рому, цедру та сік половини 
апельсина. Відставити на два тижні. Профільтрувати через кіль-
ка шарів марлі або капронове сито, розлити по пляшках і поста-
вити дозрівати на два місяці.

TARNINÓWKA
Наливка з терену.
1,5 кг свіжих плодів терену вимити та добре висушити. Щільно 

запакувати в поліетиленовий мішечок і заморозити в морозилці 
не менше ніж на добу (бажано більше, навіть на тиждень). За-
морожений терен всипати в банку, додати 1 л 96%-го спирту та 
0,5 л води. Залишити на 2–3 місяці в темному місці, але обов'яз-
ково мішати пару разів на тиждень. Злити екстракт, витиснути 
плоди через капронове сито, потім до них долити півлітра води, 
злити її до екстракту і дуже добре витиснути плоди через сито. 
В іншу банку покласти 6 гвоздик (опціонально, я не кладу), 
10 сушених сливок, 10 легко роздавлених ягід ялівця, сік 1 лимо-
на, 150 г цукру та 10 ст. л. меду. Залити пляшкою горілки (краще 
взяти пів на пів горілку з зубрівкою). Залишити банку в темному 
місці на пару тижнів, періодично струшуючи, щоб розчинилися 
цукор і мед. Злити через сито, поєднати з терновим екстрактом 
та відставити на півроку в темне місце. Знавці кажуть, що най-
краще наливка смакує через два роки, але в мене вона ще ніко-
ли не доживала до такого віку.

ŻENICHA
Кресова наливка з шипшини з протизапальними та загальнооз-

доровчими властивостами.
1,5 кг шипшини вимити, висушити та покласти на добу в моро-

зилку. Розморожені ягоди наколоти виделкою або шпилькою й за-
сипати в банку, додати 5 гвоздик і по 1 ч. л. сушених гілочок м'яти 
та квіток ромашки, залити 0,75 л 96%-го спирту. Залишити банку 
в теплому місці на 4–6 тижнів і що кілька днів добре її збовтува-
ти. Процідити через капронове сито, добре витискаючи сік із ягід. 

Відставити на тиждень і кілька разів профільтрувати через вату. 
Півлітра квіткового меду змішати з 0,5 л води, підігріти до повного 
розчинення та зібрати піну. Коли мед охолоне, додати 0,5 л горіл-
ки, перемішати й поєднати з відфільтрованим екстрактом.

Наливка повинна визрівати в прохолодному місці щонайменше 
два місяці.

DERENIÓWKA
Наливка з плодів кизилу, яку ще звуть «королевою наливок». 

Як і наливка з шипшини, вона також має лікувальні властивості, 
особливо при проблемах із системою травлення та при підвище-
ному тиску. 

1 кг вимитих плодів всипати в банку або бутиль, залити 
1–1,5 л спирту (ягоди повинні бути повністю залиті), щільно 
замкнути й відставити на місяць у прохолодне місце (періодично 
збовтувати). Після цього злити екстракт до іншої банки, а ягоди 
залити сиропом, приготованим з 0,5 л води, 0,75 кг цукру й соку 
одного лимона. Вимішати та відставити принаймні на місяць.  
Злити сироп, віджати ягоди через капронове сито й поєднати 
сироп зі злитим раніше спиртовим екстрактом. Збовтати і дати 
постояти перед споживанням ще принаймні тиждень.

Jarzębinówka
Наливка з горобини.
1 кг стиглих ягід горобини відірвати від гілочок і покласти 

на добу в морозилку, після чого ошпарити окропом, осуши-
ти, перекласти в банку та долити 0,75 л спирту й 250 мл води. 
Відставити в більш-менш сонячне місце на 4–5 місяців, після чого 
злити екстракт і витиснути ягоди через сито. На 1 л екстракту 
приготувати 750 мл розчину цукру (150–300 г в залежності від 
того, яка має бути наливка – суха, півсолодка чи солодка) в те-
плій кип'яченій воді. Сироп поєднати з екстрактом і відставити 

Початок осені, особливо коли вночі з'являються перші при-
морозки, – це період, коли господині в Польщі починали 
виробництво наливок. А слава про них йшла далеко поза 
межі країни. Кількома своїми найулюбленішими рецептами 
традиційних старопольських наливок я б хотів із вами по-
ділитися. А результати вашої праці та великого терпіння ви 
відчуєте взимку, коли куштуватимете смачні напої, які зігрі-
ють тіло  й душу.

Легальна	робота	
в	Польщі
Терміново!
До	роботи	потрібні	
чоловікі	та	жінкі.
Робота	на	заводах.
Хороші	умови	праці.
Робимо	запрошення.
Всі	пропозиції	
безкоштовні.

Tel	/	Viber	/	WhatsApp
+	48	725	250	476tetiana.pikush@aasystems.pl

Р Е К Л А М А

Продовження на 18-й сторінці.
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в темне місце на 4–6 тижнів. Після чого наливку 
профільтрувати (я доливаю ще 250 мл коньяку 
або бренді), розлити по пляшках та відставити 
ще на півроку.

Aroniówka
ze smakiem wiśni

Настоянка з аронії (чорноплодної горобини) 
смачна й цілюща для осіб з підвищеним тиском, 
атеросклерозом, а також корисна при пониже-
ній кислотності та хворобах зору.

2 кг аронії промити й разом із 400 лист-
ками вишні залити 1,5 л води та варити на 

повільному вогні 40 хв. Коли ягоди пустять 
сік, знімаємо з вогню, трохи охолоджуємо 
й проціджуємо через марлю або капроно-
ве сито у велику каструлю. Додати до соку 
1 кг цукру та 50 г лимонної кислоти. Мішати до 
повного розчинення цукру, після чого відста-
вити в прохолодне місце. В 1 л 95%-го спирту 
вливаємо охолоджений сік (НЕ НАВПАКИ!!!).  
Наливку розлити по пляшках і відставити в про-
холодне місце на 2–3 місяці.

Бажаю смачного, але пам'ятайте, що алко-
голь у надмірній кількості шкодить вашому 
здоров'ю!

Запрошуємо рекламодавців! 

Zapraszamy reklamodawców
У нашій газеті та на порталі є можливість роз-

містити рекламу! Ми висилаємо газету в усі 
куточки Польщі, де живуть українці. Кошти від 
реклами підуть на її видання. За детальною 
інформацією просимо звертатися до редакції: 
redakcja@naszwybir.pl .

W naszej gazecie istnieje możliwość zamieszcza-
nia reklam! Wysyłamy gazetę we wszystkie regiony 
Polski, w których mieszkają Ukraińcy. Środki 
z reklamy przeznaczone zostaną na druk gazety. 
Szczegółową informację można uzyskać pisząc 
na adres: redakcja@naszwybir.pl .
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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.


