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БИТИСЯ, 
А НЕ 

ДОМОВЛЯТИСЯ
А чому краще битися, 

питаєте? (Адже це – так 

нецивілізовано щодо такого 

вибору!). Ні – тільки битися! 

Бо домовлятися про щось 

із хижаком, який давно 

тебе обрав за обов’язкову 

поживу для себе,  – спра-

ва не тільки марна, а й не-

безпечна. Доводити ж, 

що РФ – це хижак, тепер, 

після того, як ці потвори 

з людиноподібним облич-

чям накоїли-нападлючили 

на нашій українській землі, 

стало набагато легше. 

Бо не сприймають таку 

інформацію або такі  ж самі 

агресивні тварини зі своїми 

падлючими  планами, або 

ж – людиноподібні дурні, які 

не звикли мислити, а лише 

звикли виконувати чиїсь ко-

манди згори.

Наш президент Володи-

мир Зеленський не про-

сто ж так на весь голос за-

явив, що  «…на полі бою 

в Україні вирішується, за 

якими правилами житиме 

світ…» (https://koda.gov.

ua/na-poli-boyu-v-ukrayini-

vyrishuyetsya-za-yakymy-

p r a v y l a m y - z h y t y m e -

svit-vystup-prezydenta-

volodymyra-zelenskogo-

na-azi jskomu-samit i -z-

bezpeky-dialog-shangri-la/ )

З кожним днем правителі 

кожної цивілізованої країни 

мають все глибше розуміти, 

що від того, наскільки швид-

ше вони нададуть допомо-

гу Україні у вигляді справді 

потужної сучасної зброї, 

аби ми зупинили хижака у 

здійсненні його намірів, за-

лежить майбутнє не тільки 

Європи, а й усього світу. А 

якщо навіч – уповільнення 

цього процесу надання до-

помоги, то це свідчить або 

про те, що наші  союзни-

ки бояться цього хижака, 

або ж – що хочуть його 

для чогось там зберегти. 

Але навіщо зберігати цю 

постійну загрозу знищен-

ня життя на планеті? Чи 

природно це насправді, 

чи свідчить лише про те, 

що дехто хоче сховати го-

лову в пісок, залишив-

ши своє тіло для повного 

його використання звіром-

ворогом?
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Через ворожі обстріли 
у Криворізькому районі є руйнування житла 

1 липня, вранці, перестало битися серце Миколи Домнічева.
Без перебільшення, ця сумна новина вразила громадськість 

Кривого Рогу, адже йому було всього лише 39 років. Він працю-
вав викладачем у Криворізькому технічному університеті. Щодо 
співпраці з Криворізьким міським правозахисним товариством, 
то він був підписантом і активним учасником всіх акцій Партнер-
ства з відродження річки Саксагань («ВідріС») і, будучи кандида-
том технічних наук, брав участь у 1-ій конференції громадянсько-
го суспільства міста Кривого Рогу.

Активісти ГО «КМПЗТ» були на похованні, яке відбулось 5 липня 

на околиці Кривого Рогу, в селищі Шахтар, і вис-
ловлюють ще раз щирі співчуття родині Миколи 
Домнічева у зв язку з раптовою втратою сина, 
який був справжнім патріотом України, і зробив 
великий внесок в роботу територіальної оборони 
міста. Він виконував також і просвітницьку робо-
ту серед населення щодо небезпеки,  пов'язаної 
з мінуванням територій Криворізького району та 

організацією роботи з розмінування і знешкодження боєприпасів 
під час цього повномасштабного вторгнення рашистів в Україну. 
Плануємо в наступних числах часопису дати розгорнуту біографію 
і розповідь про його величезну суспільно-корисну працю з розбу-
дови  Української держави на нашій землі.

Криворізьке міське правозахисне товариство
На світлині: Микола Домнічев в міській бібліотеці на проспекті 

Поштовому міста Кривого Рогу під час лекції, присвяченої 
розмінуванню і знешкодженню боєприпасів. 

Зеленський відвідав передові позиції
українських захисників на Дніпропетровщині
Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників на Дніпропетровщині, повідомляє прес-

служба Офісу президента. «Дякую за вашу роботу й героїзм, із яким ви захищаєте нашу державу, наші українські родини й суверенітет 
України. Хочу побажати вам здоров'я, усього найкращого вам і вашим сім'ям. І побажативсім нам перемоги», – сказав президент під 
час зустрічі з військовими.

Володимир Зеленський також вручив військовим державні нагороди. Крім того, як повідомляється, президент провів нараду щодо 
ситуації на Дніпропетровщині. «Мій рідний Криворізький район. Провів нараду щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових части-
нах та підрозділах. Міста, попри воєнний стан, мають ефективно функціонувати й бути повністю забезпеченими продуктами та ліками», 
– йдеться у повідомленні Зеленського в телеграмі.

Останнім часом російські війська постійно обстрілюють Дніпропетровську область, зокрема, – Криворіжжя. Сьогодні, 8 липня, вранці 
російські війська знову обстріляли Криворізький район, поцілили по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській.

Раніше Зеленський відвідував позиції українських військових на Миколаївщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжі та Харківщині. За 
словами голови облради, цього тижня через щоденні обстріли пошкоджені півтора десятка споруд, серед них – будинки і навчальні 
заклади.

Сайт «Радіо Свобода»,  8 липня 2022 року

Зранку російські війська кілька разів з РСЗВ вдарили по 
Криворізькому району. Навмисно били по селах Апостолівської 
та Зеленодольської громад. Про це повідомили в Головному 
управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області.

Під удари потрапили 3 села - Новосеменівка,  Перше Травня та 
Мар’янське. 

Попередньо, люди не постраждали. 
У Мар'янському Зеленодольської громади пошкоджені 4 будин-

ки, господарчі споруди. Зачепило худобу - корів та свиней. 
       У селах Новосеменівка та Перше Травня є руйнування жит-

лових будинків, пошкоджена лінія електропередач. 
       Рятувальники та поліція продовжують обстежувати території - 

з'ясовують масштаби руйнувань та шукають небезпечні елементи.

Сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації
https://adm.dp.gov.ua/news/cherez-vorozhi-obstrili-u-

krivorizkomu-rajoni-ye-rujnuvannya-zhitla 

 «Він згорів на  «Він згорів на 
фронті військового фронті військового 

протистояння…»протистояння…»
(Юрій Ільків, 

священник 
ПЦУ на похованні 

про Миколу 
Домнічева)
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UNESCO щойно визнало борщ 
українським!!!!!!!! Це однозначно пере-
мога на культурному фронті. Сталася 
історія. У нас на руках були сотні сторінок 
доказів, що культура приготування бор-

щу - українська. А проти нас - ціла маши-
на російської пропаганди. Але сьогодні 
наш борщ офіційно став Нематеріальною 
культурною спадщиною світу. ЮНЕСКО 
заявило, що це українська страва і що 
культура приготування борщу належить 
українцям. Для мене це означає, що світ 
визнав українську ГАСТРОНОМІЮ. Це 
було варто боротьби, і я радий, що взяв-
ся за це питання три роки тому. Навіть 
попри те, що на той час подібне важало-
ся неможливим. І так, це перемога саме 
над росією, бо вони всіма силами гальму-
вали нашу заявку та активно просували 
борщ як рашн суп. А тепер кожного, хто 
так напише, можна відправляти до суду.

Дякую державі за просування цього 
питання на рівень світу, Emine Dzheppar, 

Міністерство закордонних справ України 
/ MFA of Ukraine, Міністерство культу-
ри та інформаційної політики України, 
Олександр Ткаченко, Ukrainian National 
Commissionfor UNESCO, Dmytro Kuleba, 
Ambassaded' Ukraineen France / По-
сольство України у Франції, це вели-
чезна праця. Дякую моїй команді під 
керівництвом Alexandra Fidkevich за ство-
рення інформаційної підтримки. Дякую 
команді мого Громадська організація 
«Інститут  культуриУкраїни» , Maryna 
Sobotiuk, Сергій Гаргун, Валентина Теле-
уця за роботу над дослідженнями. Окре-
ма подяка – ПрАТ Чумак та Олег Антонен-
ко за те, що допомогли відбутися нашій 
борщовій експедиції та зібрати достатню 
кількість доказів для того, щоб ЮНЕСКО 

визнали борщ українським. Це все ста-
лося завдяки всім прекрасним людям, 
яких я згадав. Шматочки кадрів, які вико-
ристовували для подачі заявки, з фільму 
Борщ. Секретний інгредієнт. Його зйом-
ки сильно вплинули на моє усвідомлення 
української національної ідентичності. 
Тепер чекаємо від росії офіціної заяви, 
що вони віддали українцям борщ як жест 
доброї волі. А я пішов планувати наступ-
ний крок по популяризації укранської 
кухні у світі.

Євген КЛОПОТЕНКО, 
український кулінарний експерт, 

шеф-кухар, бізнесмен, телеведучий,  
засновник соціального проєкту «Нове 
шкільне харчування,  1 липня 2022 р.

https://www.facebook.com/ievgen.
klopotenko 

Фото - за посиланням: https://life.
pravda.com.ua/culture/2022/07/1/249372/ 

онад 1 млн українців, 
що тікали від війни, 
знайшли прихисток в 
Польщі. Тут вони отри-

мали безпрецедентну підтримку 
від місцевої влади та населен-
ня, але в боргу не залишилися. 
Те, як українці облаштовують-
ся на новому місці та відразу 
беруться до праці, експер-
ти називають «феноменаль-
ним» та «неймовірним». «Ка-
жуть, ми беремо на себе якісь 
витрати, пов'язані з біженцями 
з України. Ну,  то я хочу сказа-
ти, що якщо порахувати гроші, 
які вони витрачають, і податки, 
які вони платять, то сьогодні я 
б ризикнув висунути тезу, що 
Польща не тільки не втрачає че-
рез українців, це українці пра-
цюють на Польщу». Таку зая-
ву польський прем'єр-міністр 
Матеуш Моравецький зро-
бив наприкінці травня. Лише 
за два місяці після початку по-
вномасштабного вторгнення 
Росії в Україну, коли мільйони 
українців вимушені були зали-
шити країну через небезпеку 
для себе і своїх родин. За да-
ними Євростату на кінець трав-
ня, в Польщі прихисток знайш-
ла найбільша кількість українців 
серед інших країн Європи - по-
над 1,1 млн людей. З них майже 
половина - діти та молодь. Реш-
та - в основному жінки працез-
датного віку.

Перші місяці війни вже пока-
зали, що більшість з них добре 
адаптується у нових реаліях. 
За оцінками експертів, майже 
40% переселенців працездат-
ного віку з України вже знайш-
ли офіційну роботу в Польщі, а 
понад 71% - визнають, що утри-
мують себе самі за власні за-
ощадження або доходи. Вони 
роблять покупки та винайма-
ють житло, нарощуючи в Польщі 
споживчий ринок та насичуючи 
ринок праці. «Процес облашту-
вання та тимчасової організації 
життя біженців з України вар-
то визнати винятково плавним 
та ефективним. Це свого роду 
соціальний феномен. Гостей з 
України дуже швидко «погли-
нула» течія польських буднів», 
- каже Лукаш Мазуркевич, пре-
зидент польського аналітичного 
центру ARC Rynek i Opinia.

Ц е  в же  д р у г а  х в и л я 
української міграції в Польщу. 
З 2015 року сюди почали масо-
во їхати з України на заробітки 
через економічну кризу, тож 
для українців ця країна є дуже 
близькою.

СУШІ, БОРЩ 
І МАНІКЮР

Вікторія та Наталя разом з 
подругами та дітьми виїхали до 
Польщі невдовзі після почат-
ку війни. Мешкали неподалік 
від Катовіце - міста на півдні 

Польщі. Вікторія каже, що жит-
ло їм надали місцеві поляки, які 
поставилися до них дуже до-
бре та всіляко підтримували, 
але на особисті потреби жінки з 
перших тижнів заробляли самі. 
«Прибирали, робили на про-
даж вареники, пельмені, борщі 
в банках, котлети по-київськи, 
- пригадує вона. - Зараз одна 
наша дівчина робить на про-
даж суші».

За три місяці війни, коли 
росіяни вже відступили з 
Київщини, Вікторія поверну-
лася до чоловіка в Фастів, а 
Наталя з Ірпеня залишилася 
і вертатися не планує. Каже, 
що її будинок повністю зруй-
нований, а вертатися мож-
на хіба що до мами. В Україні 
вона працювала на залізниці 
інженером-геодезистом, а за-
раз в Польщі проходить курси в 
центрі зайнятості, вчить мову та 
сподівається займатися кадро-
вою роботою. «Всі наші дівчата, 
хто працював у сфері краси, 
медицини, фармацевтики - всі 
вже з роботою і здебільшого 
влаштовані офіційно. Біля 
Любліна багато хто пішов на ро-
боту у сільське господарство, 
- розповідає вона. - Мені ще 
треба довчитись, але головне, 
щоб зараз син в університет тут 
вступив, а роботу знайдемо».

Відповідно до польських 
законів, переселенці з України, 
які звернулися по тимчасовий 
захист через війну, протягом 18 
місяців можуть легально жити 
та працювати в Польщі. Вони та 
їхні діти мають доступ до меди-
цини, освіти та інших соціальних 
г а р а н т і й .  Д о с л і д ж е н н я 
підтверджують, що вже близь-
ко 40% втікачів з України знайш-
ли офіційну роботу в Польщі, 
каже Домініка Пшчулковська з 
центру міграційних досліджень 
Варшавського університету. 
«Це просто неймовірно. 
Цілеспрямованість цих людей, 
те, як вони легко адаптувалися 
в плані мови та умов в Польщі, 
- каже дослідниця. - Зазвичай 
для біженців, які прибули в нову 
країну, потрібні роки, щоб до-
сягти таких цифр, як українці 
за кілька місяців в Польщі». І це 
не враховуючи тих, хто працює 
неофіційно, або тих, хто отримує 
дохід віддалено від своєї 
української роботи чи бізнесу, 
наголошує вона.

ДРУГА ХВИЛЯ
Нинішній приїзд біженців з 

України - вже друга потужна 
українська хвиля. Після жор-
сткого економічного падіння 
2014-2015 років сотні тисяч 
українців поїхали на роботу до 
Польщі. А після введення безвізу 
і дозволу спрощено працювати 
три місяці на півроку українців у 
Польщі стало ще більше. У 2018 
році польська влада вже казала 

про понад мільйон українських 
працівників у Польщі. Вже тоді 
українці мали серйозний вплив 
на місцеву економіку. Впливо-
ве польське видання Gazeta 
Prawna склало список 50 лю-
дей, які мали найбільший вплив 
на польську економіку у 2017 
році. Друге місце у ньому тоді 
посів збірний образ українських 
заробітчан.

«Будівництво, сільське го-

сподарство, роздрібна торгівля 
та сфера послуг роками опи-
раються на працівників з 
України, - каже Лукаш Ма-
зуркевич. - Це імігранти, яких 
польські роботодавці та польсь-
ке суспільство вже багато років 
добре знають і цінують, вони 
легко асимілюються та культур-
но близькі».

НЕТИПОВІ БІЖЕНЦІ
Через війну до Польщі 

виїхала також Ольга Куракса, 
нині General Manager Poland 
у великій ІТ-компанії Ciklum. 
З нею виїхали 4-річна донька, 
12-річний син та няня. Чоловік 
залишити Україну не зміг че-
рез воєнний стан. Родина осе-
лилася в Гданську, орендувала 
житло на Airbnb в центрі міста. 
У польському офісі Ciklum Оль-
га підписала місцевий контракт 
і тепер офіційно працевлашто-
вана в Польщі. Зараз жартує, 
що на початку мала не одну ро-
боту, а цілих три, бо треба було 
стежити за новинами з України, 
допомагати облаштовуватись 
евакуйованим колегам та влаш-
товувати побут власних дітей на 
новому місці. Тим паче речей з 
дому родина вивезла мінімум. 
«Я тоді всій родині сказала, 
що наші речі мають вміститися 
в одну валізу, - каже Ольга. - 
Проте купувати нічого для себе 
мені так і не хочеться. Іноді 
можу придбати якийсь одяг для 
дітей, адже вони дуже швидко 
ростуть, та й хочеться їх якось 
радувати. Наприклад, я купила 
синові новий iPhone, хоча вдома 
би такого ніколи не зробила».

На новому місц і  с ім 'я 

намагається вести актив-
не життя та витрачати гроші 
передусім не на матеріальні 
речі, а на емоції. «Їздимо на 
море, ходимо на концерти, ба-
гато гуляємо і катаємося на ве-
лосипедах чи самокатах разом. 
Це незрівнянно цінніше за будь-
яку сукню», - додає вона.

Дослідження ARC Rynek i 
Opinia показало, що хоч і не 
всі українці в Польщі працю-

ють офіційно, 71% з тих, хто 
приїхав, утримують себе за 
власні кошти. Лише у квітні 
українці за кордоном, за дани-
ми нацбанку, витратили понад 
2 млрд доларів. «Виходить, наші 
біженці - не зовсім біженці, а 
доволі заможні туристи, які ак-
тивно підтримують європейську 
індустрію гостинності», - комен-
тував ці цифри українському 
Forbes представник України у 
Світовому банку Роман Качур.

        Польські експерти 
оцінюють, що за перший квар-
тал 2022 року, тобто в тому 
числі у перший місяць війни, 
українці витратили в Польщі 138 
млн доларів. Це на 43% більше 
ніж за аналогічний період ми-
нулого року. І це лише поча-
ток. Наступні квартали пока-
жуть значно більший приріст, 
вважають фахівці. До прикла-
ду, за даними головного ста-
тистичного управління Польщі, 
лише в квітні роздрібна торгівля 
в країні виросла на майже 
20% порівняно з аналогічним 
місяцем минулого року. «Силь-
не зростання пов'язане з 
купівлею одягу, меблів, облаш-
туванням дому, а також ліків та 
косметики. Це передусім ефект 
міграції з України», - цитує вис-
новки Польського економічного 
інституту видання Wp.pl.

НОВИЙ ПОШТОВХ
 Загалом польська економіка 

переживає не найкращі часи. 
Інфляція в Польщі зростає дру-
гий рік поспіль. Цього червня тут 
зафіксували найвищий рівень 
інфляції за останні 24 роки - по-
над 15,6%. Польські видання за-

даються питаннями - чи буде в 
країні рецесія і чи стане нинішнє 
гальмування найбільшою кри-
зою з 2008 року. Частково це 
наслідки внутрішніх проблем, 
частково пандемії коронавірусу 
в 2020-2022 роках. Ускладнює 
ситуацію війна по сусідству, зро-
стання цін на енергоносії тощо.

З початку війни, за даними 
ООН, понад 3,6 млн українців 
отримали тимчасовий захист в 
країнах Європи. Але масовий 
приїзд українців серед негатив-
них чинників експерти не нази-
вають, швидше навпаки. «Ду-
маю, вплив більше позитивний, 
ніж негативний, це додатково 
люди, які тут працюють, витра-
чають тут свої гроші, привозять 
свої заощадження. Це все йде 
на користь польській економіці», 
- каже Домініка Пшчулковська.

Мігранти - це щонайменше 
три можливості для економіки 
країни,  що їх  приймає, 
каже Анатолій Амелін, ди-
ректор економічних про-
грам аналітичного центру 
«Український інститут майбут-
нього». Вони привозять з со-
бою гроші, тому зростає попит, 
працюють і створюють продукт, 
а це додаткові податки та до-
даток до ВВП. Крім того, чим 
більше мігрантів, тим дешев-
шою стає їхня праця. «Українці, 
що раніше жили в Польщі, ка-
жуть, що вартість праці в де-
яких професіях впала десь в 
два рази, - пояснює він. - Люди, 
що приїздять сьогодні, готові 
працювати за менші гроші ніж 
раніше. Тож Польща може ви-
робляти продукти і надавати по-
слуги вдвічі дешевше, це також 
є для неї конкурентною пере-
вагою».

Анал і тики  британсько ї 
компанії Oxford Economics 
прогнозують, що навіть за 
консервативним сценарієм, 
якщо в Польщі залишаться 
250 тис. українців, це додат-
кове зростання ВВП на 2-3% 
до 2050 року. «Хоча приїзд 
українських біженців до Польщі 
в короткостроковій перспективі 
може призвести до значних 
фінансових витрат (з бюдже-
ту - Ред.), ми вважаємо, що в 
довгостроковій перспективі зро-
стання економічного потенціалу 
з  надлишком компенсує 
це», - каже економіст Oxford 
Economics Матеуш Урбан.

Галина КОРБА,
    ВВС News Україна, 10 

липня 2022 року 
(У скороченому вигляді. 

Повністю читайте за поси-
ланням: https://www.bbc.com/
ukrainian/features-62067659 )

Фото – за посиланням: 
https://dailylviv.com/news/
ekonomika/kozhen-druhyi-
bizhenets-ukrayinets-uzhe-
znaishov-robou-v-polshchi-de-
pratsyuyut-100461 

БОРЩ У СВІТІ ВИЗНАНО УКРАЇНСЬКИМ

ПП

Дорогі гості. Як українці, що втекли від війни,
працюють на економіку Польщі
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П ш е м и с л а в  Ч а р н е к , 
міністр освіти Польщі, не-
щодавно зазначив, що тре-
ба знайти місця в освітніх 
закладах для 700 тисяч но-
вих учнів. Це – українці. Із 
різних міст, типів шкіл, з 
відмінними можливостями 
та історіями. Польський уряд 
їх підтримує: навчання без-
коштовне, а процедура запи-
су спрощена. Є можливість 
вивчити польську мову, а 
ще батьки не повинні пла-
тити за підготовчі курси. 
Сьогодні розповідаємо про 
те, що чекає на українських 
школярів у Польщі. 

ПРИЙНЯТИ ВСІХ, 
ХТО ХОЧЕ 

У центрі Варшави неподалік 
від залізничного вокзалу роз-
ташований заклад для тих, хто 
хоче навчатися українською 
мовою (і за українською про-
грамою, – ред.). У минулому 
це – суботня школа, але охо-
чих віддати дітей сюди ста-
ло багато, тому три роки тому 
суботні класи перетворилися 
на щоденні.   У «Материнці» 
імені Дмитра Павличка до 
війни навчалось 200 дітей. Зараз прийняли ще 800, і 
керівництво не збирається зупинятися на цій цифрі. 
«Ми хочемо допомогти усім. Про кількість сказати 
важко, але якщо нас підтримають із приміщеннями – 
приймемо стільки, скільки треба буде», – каже Наталя 
Фундець, директорка школи. Серед учнів є діти, котрі 
пробували навчатися в польських школах, але че-
рез якийсь час прийшли в «Материнку»: в польській 
на даному етапі не змогли адаптуватися.  Приватні 
фірми уже надали безкоштовно одне приміщення, 
але тепер його не вистачає. Керівництво розповідає: 
проблем із українськими вчителями немає, єдиний 
клопіт – це місце для уроків. 

 Наталя каже, що українські діти, які зараз вчать-
ся онлайн, продовжують опановувати українську 
програму. Учні 9-х та 11-х класів пізніше отримають 
довідку з «Материнки», а з нею – українське свідоцтво 
про закінчення навчання. «Усі діти – з різних шкіл, із 
різним “бекграундом”, тому серед пріоритетних за-
вдань у нас зараз – аби вони закінчили цей навчаль-
ний рік. Уже потім будемо бачити, які нові програми 
можемо ввести. Поки ті, хто має онлайн-доступ до 
шкіл, здаватимуть іспити у них, а хто не має – здасть 
тоді, коли до нас приїдуть представники Міжнародної 
української школи, аби провести тестування», – 
пояснює Наталя. Директорка додає, що у своєму 
закладі вони вже мають психолога та психотерапев-
та, але збираються запросити більше спеціалістів.

КОЛИ ДІТИ ХОЧУТЬ НА УРОКИ
 Наталя із Львівської області приїхала із дітьми: дру-

гокласником Марком та семикласником Дмитром. У 
них було три варіанти – продовжувати навчання он-
лайн в українській школі, піти у місцевий заклад і вчи-
тися польською мовою чи доєднатися до українського 
класу польської школи. Обрали останній. «Одного 
разу хлопці трохи прихворіли, але коли я запропону-
вала їм залишитися вдома та позайматись онлайн, 
вони сказали, що хочуть на уроки. “Для мене це як 
бальзам на душу”», – каже Наталя. Вона підкреслює, 
що її діти у новій школі почуваються психологічно 
комфортно. Навчання складається не лише з розу-
мового навантаження: воно передбачає гуртки та 
розвиваючі заняття. «Процес адаптується під дітей, 
а не навпаки. Це дуже важливо», – каже жінка.  На-
таля додає, що між польською та українською систе-
мами освіти є велика різниця. В українській основ-
ний масив роботи (десь 70%) лягає на плечі батьків 
– це передусім самостійна робота дітей поза урока-
ми. У польській школі її сини займаються всім цим у 
закладі, а їй не потрібно витрачати час на роботу над 
домашніми завданнями, допомагаючи дітям.

 «Мій молодший син за два перших тижні вивчив 
табличку множення. Я в цьому участі не брала», – 
каже вона. Тепер хлопці після уроків займаються не 
домашніми завданнями, а ходять на музику, спорт 
чи плавання. «Діти мають час на всесторонній роз-
виток», – додає Наталія.

МОВА– ОСНОВА АДАПТАЦІЇ
 Альона Мирза, координаторка українських класів 

у Двомовній приватній початковій школі №63 імені 
Віслави Шимборської, що у Варшаві, розповідає, що 
вони роблять акцент на мовних заняттях. Із власного 
досвіду вона знає, що польські діти – досить відкриті. 
Єдина проблема, що може виникнути між ними та 
українцями, – це різні мови.  «Щодня у нас переваж-
но мовні уроки – два з польської та два з англійської. 

Ще є математика, українська та спортивні занят-
тя. Українські класи ми називаємо “адаптаційним 
проєктом”. Передусім діти мають вивчити мову, аби 
у наступному році продовжувати навчання у польсь-
ких класах». Тут вірять у те, що інтегрувати дітей 
у польську систему освіти треба поступово. «Учні 
відчувають великий стрес, якщо їх одразу відводять 
до польськомовного класу, у якому вони не розуміють 
мови викладання. Особливо це стосується старших 
груп, де багато специфічної термінології, а не просто 
розмовна польська», – коментує Аґнєшка Войцик, ди-
ректорка школи. 

Координаторка українських класів каже, що 
адаптація проходить без проблем. У школі діти 
не закриваються в собі, не сидять у гаджетах, а 
постійно соціалізуються, займаються спортом тощо. 
«Крім того, у польській системі освіти до дітей 
демократичніший підхід. Тут у них більше свобо-
ди і менше строгих правил. Після українських шкіл 
вони до такого не звикли, і, мушу сказати, їм таке 
подобається», – сміється вона. Поки ці учні вчать-
ся окремо та з українськими викладачами. У тому ж 
приміщенні, зовсім поряд – класи, де навчаються по-
ляки. Разом вони їдять, граються та ходять на гуртки.

«ДИТИНА НЕ ВІДЧУЛА, 
ЩО ВОНА В ІНШІЙ КРАЇНІ»

 Чернівчанин  Юрій – тато десятирічного Олексія. 
Сина віддав у приватну школу №63, про яку ми писа-
ли вище. Каже, що хлопчик уже в перший навчальний  
день повернувся додому щасливим. «Ми з дружи-
ною думали, що у нього буде стрес через переїзд. А 
Олексій відразу зрозумів, що до чого, та зацікавився 
вивченням польської», – каже він. Хлопчик прийшов 
у школу одним із перших – тоді українських дітей ще 
не було. Але процес адаптації відбувається доволі 
швидко. Тепер він ходить у басейн та на інші гурт-
ки разом із друзями-поляками. Його тато зізнається, 
що був здивований масштабами допомоги з польсь-
кого боку. Каже, що завдяки тому, що роблять поля-
ки, набагато легше почати життя з чистого аркуша. 
«Дитину возять на заняття в басейн, годують і дають 
якісну освіту. Це багато чого вартує», – говорить він.

Поки українські діти навчаються за програмою з 
меншим навантаженням. Але з 1 вересня умови ста-
нуть такими ж, як і для їхніх польських однолітків, 
– вони писатимуть контрольні роботи та складати-
муть іспити польською мовою. Школа, у якій вчиться 
Олексій, – приватна. Наразі там є 44 українці. Най-
ближчим часом планують збільшити цю кількість 
до 65,  далі – ще більше. Згодом українські класи 
розмістять в окремому приміщенні, каже директор-
ка. Школа отримує дотації, котрі покривають частину 
витрат. Крім того, українським дітям фінансово до-
помагають і польські родини. Керівництво зазначає, 
що оплату за харчування поки що забезпечує сам за-
клад, і сподівається, що він отримуватиме допомогу 
від держави, оскільки навчання та їжа українським 
дітям надаються безкоштовно. У школі кажуть, що до-
помагатимуть стільки і так довго, як це буде потрібно. 
Якщо з’явиться запит – проводитимуть мовні заняття 
навіть улітку під час канікул.

 «Наше слово 14 Квітня 2022 , Рената ЖУПАНИН 
 МІГРАНТИ  №16, 2022-04-17
Фото Рената ЖУПАНИН,  «Наше слово».
(У скороченому вигляді. Повністю читайте 

за посиланням: https://nasze-slowo.pl/dity-vijny-
navchannya-ta-integracziya-malenkyh-ukrayincziv/ )

Газета кличе до зброї
Криворізькі правозахисники з нашої команди, яка вже 

майже 16 років випускає добровільну незалежну газету 
в Кривому Розі, з часу початку повномаштабного втор-
гнення рашистів на українську землю підготували вже 
сім спеціяльних випусків під спільним гаслом „Україна у 
проваллі війни під убивчим небом“. У них ми намагаємося 
подати читачам правдиву картину цієї підлої війни.

Так, у першому з них (на початку березня) вмістили звер-
нення нашої громадської організації „До правозахисників 
Росії та Білорусі“, в якому, зокрема, зазначили з ініціятиви 
криворізького правозахисника Леоніда Багашвілі: „Пер-
ше і головне, що ми всі маємо робити, це говорити прав-
ду оточуючим, складати об’єктивну картину, з якої кожна 
людина зможе зробити висновки і зайняти гідну позицію“.  
А уже у спецвипуску за червень вмістили матеріял „Ство-
рили для українських воїнів“, у якому правозахисник і 
інженер-раціоналізатор з нашої організації Олександр 
Чижиков розповів про свою модернізацію ще радянсько-
го підсумку для ґранатомета РПГ-7. До цієї роботи також 
активно долучився  Андрій Литвиненко, а полковник Пе-
тро Лисенко (він одночасно працює також у керівництві 
одного з підрозділів місцевої тероборони) організував 
і провів випробування модернізованого зразка. Поши-
ла ж новий зразок підсумка криворізька швачка Окса-
на Садова.

У наступних наших плянах – підготовка й видання кни-
ги про видатного українського еколога і громадського 
діяча Миколу Коробка, народного депутата України пер-
шого скли-кання, який у недалекому минулому керував 
Всеукраїнською екологічною асоціацією „Зелений світ“, 
був одним із засновників створення Спілки офіцерів 
України, десятиліттями керував нашою організацією, а 
в березні минулого року пішов із життя. 

 Сергій ЗІНЧЕНКО, редактор газети „Промінь Просвіти 
Є“ Криворізького міського правозахисного товариства
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Віцепрезидент СКУ
 долучився до візиту прем’єра 

Австралії в Україну

Віцепрезидент Світового конґресу українців (СКУ) Сте-
фан Романів долучився до історичного візиту в Україну 
прем’єр-міністра Австралії Ентоні Албенізі. Як передає 
Укрінформ, про це йдеться на сайті СКУ.  «Маю честь 
бути разом із Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі 
під час його візиту до Києва. Сильна демонстрація 
підтримки. Ми обговорили низку питань разом з По-
слом Мирошниченком та Прем’єр-Міністром. Подарува-
ли йому та Джоді (першій леді) вишиті українські сорочки 
та ляльки миру, зроблені дітьми в Ірпені», – прокоменту-
вав зустріч Стефан Романів.  Зауважується, що приїзд 
Ентоні Албенізі є знаковим для України, адже це перший 
візит керівника австралійського уряду в українську сто-
лицю за всю історію відносин двох держав. 

Під час візиту прем’єр Австралії провів зустріч Прези-
дентом України Володимиром Зеленським. За слова-
ми Ентоні Албенізі, Австралія збільшить військову до-
помогу Україні. Вона надасть додаткові 14 БТРів, 20 
бронеавтомобілів Bushmaster, військове обладнання, 
безпілотники та іншу військову техніку.  Він підкреслив, 
що Австралія також готова долучитися до міжнародних 
розслідувань злочинів Росії проти України, а також за-
провадити додаткові фінансові санкції та заборони на 
подорожі для ще 16 російських посадовців і олігархів. 

 (У скороченому вигляді. Повністю – за посилан-
ням: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3521453-
viceprezident-sku-dolucivsa-do-vizitu-premera-avstralii-
v-ukrainu.html )

      Фото: Stefan Romaniw / Фейсбук 

ЦЬОГО РАЗУ ми на нашій тематичній сторінці подаємо матеріал із публікацією нашої інформації в газеті української громади в США 
«Свобода», матеріал із польської газети «Наше слово» про те, як почувають себе наші діти, котрі вимушені разом з матерями покинути 
Україну під час війни, а також – інформацію про віце-президента СКУ Стефана Романіва, який спільно з прем’єр-міністром Австралії Енто-
ні Албенізі відвідав Україну. До речі, маємо поінформувати, що приблизно 11 років тому, в 2011-му, пан Стефан був у Кривому Розі, де 
зустрічався і з нашими активістами, про що, зокрема, свідчить матеріал із газети «Промінь Просвіти», розміщений за посиланням: https://
pprosvita.at.ua/news/desant_ukrajinskikh_nacionalistiv_iz_avstraliji_ta_stolici_foto/2011-09-18-598 )

Діти війни: навчання Діти війни: навчання 
та інтеграція та інтеграція 

маленьких українцівмаленьких українців
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Сьогодні, 7 липня, Уповноваже-
ний із захисту державної мови Та-
рас Кремінь та голова Державної 
служби якості освіти України Рус-
лан Гурак представили результа-
ти спільного дослідження щодо 
стану дотримання  законодавства 
про державну мову в закладах 
загальної середньої освіти, вико-
ристання державної мови учасни-
ками освітнього процесу безпосе-
редньо в школі й поза нею.

“24 лютого 2022 року пе-
реважна більшість громадян 
України переусвідомила роль 
та значення української мови у 
своєму житті. Це зафіксовано у 
низці нещодавніх соціологічних 
досліджень, які формують загальні 
уявлення про перетворення 
(трансформації) в середині нашо-
го суспільства. Проте, докорінні 
зміни відбуваються в кожній 
окремо взятій сфері суспільного 
життя.    Прагнення детально-
го аналізу трансформаційних 

процесів, що відбуваються в 
освітній сфері стосовно послуго-
вування українською мовою ста-
ло передумовою до проведення 
цього дослідження”, - зазначив 
Тарас Кремінь.

Дослідження проводилося 1-6 
червня 2022 року та охопило 58 
228 учасників освітнього проце-
су, а саме:

• учителів – 5867 тис. осіб, з 
яких 687 внутрішньо переміщені;

• учнів/учениць – 16 384 тис. 
осіб, з яких 4704 внутрішньо 
переміщені;

• батьків – 35 977 тис. осіб, з яких 
10 015 внутрішньо переміщені.

ОСНОВНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Переважна більшість респон-

дентів (89% вчителів, по 82% 
батьків та дітей) зазначили, 
що вважають рідною мовою 
українську і використовують її в 
усіх сферах життя (спілкування 
у родинному колі, навчальна 
діяльність, культурні практики 
тощо).

94%   вчителів зазначили, 
що проводять уроки виключ-
но українською мовою, 82% з 
них використовують навчальні 
матеріали виключно українською 
мовою, що демонструє позитивну 
динаміку щодо дотримання мов-
ного законодавства в освітньому 
процесі.

За даними опитування учнів, 

73% вчителів під час уроку та 
63% під час перерви розмовля-
ють виключно державною мовою. 
Російська мова в межах навчаль-
ного закладу є мовою неформаль-
ного спілкування (наприклад, нею 
спілкуються 11–17% учнів між со-
бою під час уроків та на пере-
рвах, а також, за даними учнів, 
2% вчителів під час перерв). Во-
дночас лише 38% школярів 
спілкуються на перервах виключ-
но українською мовою.

Стрімко зростає попит на фахо-
ву допомогу в питанні опануван-
ня та удосконалення володіння 
українською мовою. Відповідно 
до результатів дослідження 
80% батьків мають бажання по-
кращити свій рівень володіння 
українською мовою, 73% учнів/
учениць мають бажання додат-

ково вивчати та вдосконалюва-
ти свої знання з української мови.

76% батьків та 89% вчителів 
вважають за доцільне та 
необхідне створювати та розви-
вати безкоштовні курси/тренінги 
та/або освітні платформи для вив-
чення та вдосконалення знань та 
умінь з української мови.

За словами Уповноваже-
ного, враховуючи результа-
ти дослідження та власного 
моніторингу, реагуючи на звер-
нення громадян, громадських 
організацій, народних депутатів 
вдалося виявити деякі проблеми 
в середній освіті, які потребують 
вирішення. Це проблема приве-
дення у відповідність до законо-
давства статутів шкіл в частині 
мовиосвітнього процессу. А ще – 
необхідність нормативно врегулю-
вати порядок утворення класів з 
навчанням мовами національних 
меншин. Станом на сьогодні такі 
класи утворюються на підставі 

звернень не лише  представників 
національних меншин, як того 
вимагає законодавство, але і за 
зверненнями всіх бажаючих.

“Ц і  питання потребують 
невідкладного вирішення. Але 
не все залежить від освіти, - пе-
реконаний Тарас Кремінь. - Як 
свідчить дослідження, серед 
чинників, що стримують дітей 
використовувати державну 
мову в усіх сферах суспільного 
життя,  було виокремлено 
російськомовне родинне середо-
вище та відсутність середовища, 
де вони могли б використову-
вати українську мову. Також, у 
відкритих відповідях респонденти 
серед причин, що заважають по-
слуговуватися у житті державною 
мовою,  зазначали, що: багато 
фільмів, мультиків, ігор та цікавої 

літератури не мають українського 
перекладу; багато контенту в 
Інтернеті російською мовою. Ре-
зультати огляду застосування 
української мови в телевізійному 
ефірі та радіомовленні загаль -
но  національних телерадіо-
організацій засвід чили трансляцію 
передач із одночасним викори-
станням української та російської 
мов. Телерадіоорганізації не 
здійснюють переклад (дублю-
вання або озвучення) на держав-
ну мову інформаційного контен-
ту (виступів та коментарів), який 
був виконаний російською мо-
вою”. Він наголосив, що режим 
двомовності не лише обмежує 
права громадян на отриман-
ня інформаці українською мо-
вою, а й перешкоджає її вико-
ристанню у повсякденному 
житті.  “Тож питання формуван-
ня якісного культурного та роз-
важального контенту держав-
ною мовою, функціонування 

вітчизняного інформаційного про-
стору в режимі одномовності та-
кож має бути на порядку денному 
відповідних державних структур”, 
- підкреслив Уповноважений.

Тарас Кремінь констатував, 
що станом на сьогодні урядом 
не прийнята передбачена мов-
ним Законом Програма сприян-
ня опануванню державної мови, 
завданням якої має бути ком-
плексне розв’язання всіх окрес-
лених вище завдань, і серед 
іншого –  створення та забезпе-
чення діяльності мережі держав-
них, комунальних курсів з вивчен-
ня державної мови громадянами 
України. “Мною як Уповноваже-
ним із захисту державної мови 
ініційовано загальноукраїнську 
кампанію сприяння опануван-
ню державної мови. Нашим 

партнером в цій роботі є також 
Державна служба якості освіти 
України. В рамках цієї кампанії 
здійснюються системна робо-
та щодо сприяння створенню та 
популяризації мережі безкоштов-
них курсів та розмовних клубів, 
збирання інформації про їхню 
діяльність, проведення онлайн-
конференцій з посадовцями та 
організаторами проєктів для 
обміну досвідом та вирішення 
проблемних питань (інформація 
регулярно оновлюється на нашо-
му офіційному сайті https://mova-
ombudsman.gov.ua)”, -

 підсумував Тарас КРЕМІНЬ.
Сайт Уповноваженого

 із захисту державної мови, 
 7 липня 2022 року. 

https://mova-ombudsman.gov.
ua/news/lyshe-38-shkoliariv-
sp i lku iu ts ia -na-perervakh-
vykliuchno-ukrainskoiu-movoiu-
rezultaty-doslidzhennia 

Література і мова на тлі Література і мова на тлі війни з рашистамивійни з рашистами
 У ЦЬОМУ ВИПУСКУ нашої сторінки ми 
подаємо матеріали зі спеціальної лі-
тератури, які названі в тексті «Що при-
власнила Росія», а також – матеріал 
Уповноваженого із захисту державної 
мови України.

Лише 38% школярів спілкуються на перервах 
виключно українською мовою, - результати дослідження

Сьогодні світ спостерігає за антигуманними злодіяннями 
імперії, що століттями вибудовувала потужну машину 
пропаганди. Російський історично-культурний розвиток є 
невіддільним складником імперської політики, що просто-
таки не може втриматися від зазіхань на історичну спад-
щину інших народів. Посягання росіян на здобутки інших 
держав торкнулися фактично всіх сфер життя: історії 
державності, національних символів, відомих на весь світ 
письменників і художників, винаходів, техніки та товарів, 
національної кухні. Часом ці зазіхання сягають цілковитого 
абсурду. Зокрема, є так звана «Нова хронологія» — псев-
донаукова концепція академіка Російської академії наук 
Анатолія Фоменка, згідно з якою історія бере початок із 
Х століття, а всі давні цивілізації — просто вигадка. На 
думку Фоменка та його послідовників, амазонки жили на 
території нинішньої Росії, Чингісхан мав російське поход-
ження, давньоєгипетські піраміди зведені росіянами та 
навіть відкриття Америки — заслуга вихідців із Росії.

Про привласнення Росією культурних, історичних та 
економічних здобутків інших держав ґрунтовно розповідає 
Володимир Селезньов у книжці «Кремлівський плагіат: 
від «шапки Мономаха» до кепки Ілліча»). Причину спроб 
імперії присвоїти спадок України та інших націй публіцист 
пояснює бажанням Росії повернути гегемонію над 
колишніми колоніями та задовольнити імперські забаган-
ки. Іншою дуже промовистою деталлю в теорії колоніалізму 
є визиск метрополією колонії за принципом «що ваше, те 
й наше». Саме так багато років поспіль Росія намагається 
повернути свою минулу могутність

ДЕРЖАВНА СИМВОЛІКА 
Державні символи представляють інтереси нації, уосо-

блюючи її погляди на державну політику. Попри одвічні 
імперіалістичні нахили й територіальний розмах, справи 
зі створенням та утвердженням державної символіки в 
Росії просувалися вкрай повільно й корінилися в чужому 
ґрунті. Аж до XVI століття в Росії не було офіційно затвер-
дженого державного герба, каже Володимир Селезньов 
у вже згаданій книжці про російські запозичення, а його 
функцію виконували гербові печатки (для порівняння — 
український герб, «Тризуб Володимира», Рюриковичі ви-

користовували ще з Х століття).
Двоголовий орел, що став за правління князя Івана ІІІ 

російським гербом, має давню, однак чужу історію. На зо-
браження орла з двома головами, що символізує образ 
сонця, можна натрапити ще на печатках давніх шумерів, 
найбільшої слави цей символ набув за часів Давнього 
Риму, коли його використовували візантійські імператори 
династії Палеологів (XIII–XV століття). Оскільки Росія вва-
жала себе правонаступницею православної Візантійської 
імперії, що утворилася внаслідок поділу Римської імперії, 
то і двоголового орла стала використовувати як символ 
власної величі та благородства. Цар Іван III, одружившись 
із племінницею візантійського імператора Софією Палео-
лог, остаточно затвердив зображення двоголового орла 
гербом Росії. Звідси росіяни виводять ідею своєї держави 
як так званого «третього Риму». 

Не менш промовистим у контексті запозичень 
національної символіки є затвердження російського 
триколору 1669 року. Ця історія пов’язана з торговель-
ним ремеслом. Нідерландський інженер, який керував 
будівництвом російського корабля «Орел», попросив 
царя надати державний прапор, щоб установити його на 
судні. Російський цар Олексій Михайлович, не знаючи 
ролі державного прапора, скопіював його з корабля са-
мих Нідерландів — а 1720 року Петро І просто змінив по-
рядок розташування смужок.

Цікава історія пов’язана і з утвердженням гімну Росії. 
Хай як називалася їхня держава, її національний сим-
вол позначався запозиченнями: в Російській імперії 
«Боже, царя храни» мав мелодію гімну Британської 
імперії God save the King; після 1917 — використову-
вався міжнародний «Інтернаціонал», слова якого напи-
сав французький революціонер Ежен Потьє. У 1940-х 
з’явився радянський гімн, мелодія якого збереглась і в 
теперішньому російському. У роки Другої світової війни 
популярною та символічною в СРСР була патріотична 
пісня «Вставай, страна огромная». Мелодію до неї буцім 
написав російський композитор Олександр Алєксандров, 
однак українські композитори та музикознавці говорять, 
що ця музика аж надто нагадує «Епічний фрагмент» 
українського композитора Миколи Лисенка. Ба більше — 

дуже ймовірно, що основою «страни огромной» є пісня 
криворізьких повстанців з УНР «Повстань, народе мій!». 

УКРАДЕНА КУЛЬТУРА
Культурними досягненнями інших народів, зокрема 

українців, росіяни теж охоче поповнюють список своїх 
здобутків. 2021 року «Российский центр науки и культуры 
в Киеве»,  філія Російської держагенції  «Россотрудниче-
ство», спромігся назвати «російсько-українським поетом» 
Тараса Шевченка. Як пояснили співробітники обуреним ко-
ментаторам — мовляв, у Шевченка є твори російською, а 
значить, він російський поет. Цю риторику росіяни повто-
рюють уже давно щодо Гоголя та Булгакова. І якщо Бул-
гаков справді вкладав в уста своїх героїв антиукраїнські 
вислови, то Гоголь ясно показував захоплення українцями 
(узяти хоча б повість «Тарас Бульба», 1835). Микола Го-
голь цікавився етнографією, збирав український фоль-
клор, а в листі до етнографа Михайла Максимовича пи-
сав: «Дійсно, кидайте кацапію та їдьте у гетьманщину. Я 
сам думаю так зробити і наступного року поїхати звідси. 
Дурні ми насправді, як подумати добре! Для чого і кому 
ми жертвуємо всім? Їдьмо!

Закиди на кшталт «писав російською — а отже, 
росіянин» звучать особливо цинічно, якщо брати до ува-
ги, що українською мовою в Російській імперії писати за-
бороняли. Натомість російських письменників, які вва-
жали себе українцями, у РФ не поспішають називати 
україно-російськими. Так, письменник Антон Чехов на-
родився в Таганрозі, де тоді здебільшого населення було 
українським, і в офіційному переписі населення від 1897 
року в графі національність написав «малорос» (у ХІХ 
столітті такі назви, як «малорос» та «хохол» не сприйма-
лися в негативному контексті, а сам Чехов про себе го-
ворив так: «У моїх жилах тече українська кров»). Про 
українськість Таганрога письменник писав у автобіографії 
— згадку про що вилучили радянські науковці. Про став-
лення до українців у листі до українського історика та 
лінгвіста Агатангела Кримського письменник висловив-
ся так: «Україна дорога і близька моєму серцю. Я люблю 
її літературу, музику, її чудесну українську пісню, повну 
чарівної мелодії. Я люблю український народ, який дав 
світу такого титана, як Тарас Шевченко».

                  25 травня 2022 року, сайт «Ukraїner»
(У скороченому вигляді. Повністю читайте за поси-

ланням: https://ukrainer.net/rosia-pryvlasnyla/)

Що привласнила Росія


