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Міграційна служба 
посуває «незручні» 
для Лукашенка теми 
на другий план. Вже 
не політв’язні і вільні 
вибори турбують Європу, 
а безпека кордонів ЄС, 
- зазначає білоруський 
дисидент Микола Іванов.

Розмова з 
професором Ніколаєм Івановим*

БЕАТА МАЦЕЄВСЬКА: криза на 
польсько-білоруському кордоні 
не згасає, Лукашенко готовий все 
більше загострювати конфлікт. 
Чи він блефує чи врешті-
-решт зламається?
Професор Ніколай Іванов Він 
розповідає такі дивні речі, до 
прикладу, що перекриє газовий 
вентиль. Нагадуючи, що через 
Білорусь проходить газогін Ямал 
— Європа. При цьому вентиль 
знаходиться в руках Росії, тому 
Путіну довелося б погодитися на 
такий крок. І, на перший погляд, 
таке рішення принесло б Росії 
величезні збитки. Путін навіть 
заявив, що це було б порушен-
ням транзитного контракту і «не 
сприяло б розвитку відносин між 
РФ і Білоруссю».

Тобто все ж це нісенітниці?
- Однак ні. Якщо ми подивимо-
ся на це з точки зору загальної 
Союзної держави Росії і Білору-
сі, то навряд чи у нас виникнуть 
сумніви в тому, що Лукашенко 
повинен був отримати зелене 
світло від Москви, щоб шанта-
жувати газом.

Для росіян це можливість, з 
одного боку, підняти ціни на газ, з 
іншого - підтримати Nord Stream 
2. Кремль хоче спровокувати 
якомога більше країн Євросоюзу 
укласти довгострокові контракти 
на постачання газу. Показує, що 
транзитна держава нестабільна, 
тому транспортування газу має 
здійснюватися в обхід Білорусі.

Павел Слункін, білоруський 
аналітик Європейської ради з 
міжнародних відносин (ECFR), 
вважає, що нині Лукашенко 
переживає найскладніший 
момент в історії свого майже 
30-річного правління. Його влада 
не визнана легітимною ані в країні, 
ані за її кордонами, міжнародна 
спільнота впровадила його в 
часткову ізоляцію. Насправді у 
нього зараз два союзники: Росія 
і міліцейські кийки, без яких він 
не може зберігати контроль над 
ситуацією в країні.
- Білорусь, від моменту, коли 
Лукашенко прийшов до влади, 
завжди була обтяжена якимись 
санкціями. Лукашенка не при-
ймають в європейських столи-

цях вже 25 років. У нього один 
друг - Путін. Але цього достат-
ньо, він найважливіший гра-
вець.

Варто звернути увагу, що ціна 
на нафту зростає, прогнозуєть-
ся, що в грудні вона може досяг-
ти $ 100 за барель, а міжнародні 
резерви РФ станом на 1 листо-
пада склали $ 624,237 млрд. Та-
ких великих ресурсів Росія ще 
ніколи не накопичувала. Чи це 
проблема дати Лукашенку кіль-
ка мільярдів... Білоруський дик-
татор отримає допомогу в тій 
мірі, в якій йому це буде потріб-
но. І тому санкції не приносять 
ефектів, незважаючи на еконо-
мічну кризу, не видно бідніння 
суспільства, полиці магазинів 
переповнені товарами.

Отже, все ще не так погано?
- Залежить як на це подивитися. 
Якщо ми будемо оцінювати ста-
новище білоруського народу, то 
воно дуже погане. Втекло 600 
тисяч осіб, здебільшого інтелек-
туальна еліта. Число політв’яз-
нів наближається до тисячі, є 
смертельні випадки. Від неза-
лежних ЗМІ майже нічого не 
залишилося, недержавні орга-
нізації розігнали, влада стежить 
за кожним проявом соціальної 
або громадянської незалежнос-
ті. Велика трагедія.

Але становище у самого Лука-
шенка зовсім не найгірше, а точ-
но набагато краще, ніж рік тому, 
коли здавалося, що він програє у 
вуличними критеріями.

Його пропаганда працює без 
зупинки, я дивлюся білоруське 
телебачення, весь час показують 
трупи біля кордону. Вбиті поля-
ками! Це виглядає переконливо 
для пересічного громадянина. 
«Подивіться, що робить демо-
кратичний Європейський Союз з 
людьми, які хочуть кращого жит-
тя. Ще рік тому їх запрошували, 
говорили, що в Європі багато ро-
боти, а зараз вбивають».

Це послання підтримує Росія. 
Марія Захарова, прес-секретар 
МЗС у Телеграмі звинуватила 
Польщу у лицемірстві. Вона 
заявила, що вона висилала свої 
війська в Афганістан, Ірак, а 
також на сирійський кордон. І 
тепер тисячі біженців з цих країн 
«стають жертвами геополітики». 
І те, як Польща ставиться до 
мігрантів, також показує, як вона 
піклується про права людини.
- Це легка і дипломатична крити-
ка. На білоруському телебаченні 
виступає провідний пропаган-
дист Григорій Азаріонак, який 
погрожує Польщі вторгненням. 
В державні ЗМІ оголошують, що 
якщо поляки продовжать на кор-
доні вбивати людей, то білорусь-
ка армія навчить їх як себе вести. 

Причому не тільки поляків, а й їх-
ніх західних союзників. Тому що 
за Білоруссю стоїть Росія.

І знову здається, що це маяч-
ня хворої людини, що крихітна 
Білорусія загрожує всьому Євро-
пейському Союзу,і навіть якщо 
врахувати допомогу Росії, то її все 
одно можна її контролювати. Але 
це не маячня, це ретельно про-
думана тактика. Путін знає, що 
європейці надзвичайно цінують 
мир. І вони готові заплатити ба-
гато, щоб зберегти його. Потріб-
но тільки переконати їх, що у них 
немає іншого виходу.

«Якби Польща і Литва не 
фінансували білоруську опозицію 
і визнали Лукашенка законним 
президентом, у них був би 

щільний кордон сьогодні», - 
пояснив для Russia Today 
Микола Межевич з Російської 
академії наук. А Сергій Маргуліс з 
Академії національної економіки 
і державного управління при 
Президенті Росії переконував 
,що «вистачить провести бесіду 
з владою в Мінську». Чи ви 
вважаєте, що міграційна криза 
змусить Європу вести діалог 
з диктатором?
- Він вважає, що Європа дійсно 
буде розмовляти про нові санк-
ції для Білорусі, але надто висо-
ко цінує спокій і комфорт. Адже 
санкції, які були введені після ви-
крадення літака і розправи з бі-
лоруською опозицією, зовсім не 
жорсткі для Лукашенка. Напри-
клад, ЄС ввів ембарго на калійні 

Голос Білорусів
Ситуація на польсько-бі-
лоруському кордоні бен-
тежить навіть білорусів, 
які знаходяться далеко 
від дому. Ми спеціально 
прийшли на регулярні 
зустрічі білорусів тут у 
Вроцлав, щоб запитати, 
яка у них думка про те, що 
відбувається на кордоні 
з Білорусією.

Не зважаючи на те, 
що опитуванні знахо-
дяться в Польщі, а не в 
Білорусії деяким з них на-
віть у Вроцлаві надходять 
погрози від білоруської 
влади. Зважаючи на ці 
обставини опитані зали-
шаться анонімними.

Те, що мігрантів же-
нуть білоруські силовики 
й змушують там стояти в 
білорусів, немає сумнівів 
– говорить перший опи-
таний чоловік.

Це штучно влашто-
вана ситуація та маніпу-
ляція з боку Лукашенка 

щодо Євро Союзу та 
Польщі. Він хоче, щоб з 
ним почали розмовляти, 
що, на жаль, зараз відбу-
вається. З одного боку, 
мені шкода мігрантів, бо 
вони в пастці. З іншого 
боку виникає багато пи-
тань і здається дивним 
те, як мігранти могли 
поїхати не ознайомив-
шись із законодавством 
іншої країни, заплативши 
велику суму за переліт. 
Наприклад, білоруські 
біженці часто тікають із 
країни без нічого і про-
сять притулку у першій 
ліпшій країні. Не прагнуть 
всіма силами до Німеччи-
ни. Чи можна сказати, що 
вони тікають від війни? 
Це скоріше економічні 
біженці – говорить пер-
ша білоруска.

Я вважаю, що це було 
зроблено Лукашенком 
спеціально. Він до цієї 
операції давно готувався 

і його ціль ясна. Він доміг-
ся саме того, щоб із ним 
сіли за стіл переговорів. 
Якщо з людиною ведуть 
переговори, то автома-
тично визнають її легіти-
мність. Нам це дуже при-
кро. Євро Союз замість 
того, щоб запровадити 
жорсткіші санкції, йде у 
Лукашенко „на повідці” і 
починає вести перегово-
ри. Я думаю, що нічого 
хорошого це не приведе. 
З людського боку мені 
шкода біженців, але з ін-
шого боку вони просто 
інструмент у грі Лукашен-
ко – говорить другий опи-
таний чоловік.

З одного боку шкода 
мігрантів, але з іншого 
боку якщо не зупинити 
напливу нелегальних 
мігрантів, то це буде про-
довжуватися – говорить 
друга опитана жінка.

Мені здається, що мі-
грантів використовують 

дуже нелюдяно та ци-
нічно, йде гра на підви-
щення ставок. Чи зможе 
Євросоюз адекватно 
відповісти на ситуацію, 
коли на кону стоять 
життя людей. Саме цим 
колишній президент 
Білорусі активно кори-
стується. Він безприн-
ципний і нелюдський. 
Ми дуже співчуваємо 
мігрантам, бо людське 
життя – це найвища 
цінність. Проте мігранти 
мали думати, куди вони 
їдуть і відповідальність 
із них ніхто не зніматиме 
– говорить третій опита-
ний чоловік.

Опитані громадяни 
Білорусії мають чітку по-
зицію, щодо ситуації на 
польсько-білоруському 
кордоні. Вони переконані 
що це все гра, яку затіяв 
Лукашенко. Однак вар-
то пам’ятати, що на кону 
стоїть життя людей. +

Біженці на польсько-білоруському кордоні

Велика гра Путіна і Лукашенка
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„У нас є голос, і ми хочемо, щоб нас почули»

Коаліція набирає обертів
Більше 40 організацій 
взяли участь у зустрічах 
коаліційної мережі 
мігрантів і меншин.

Особливо сильним було пред-
ставлення українських ініціа-
тив, але з суттєвим і виразно 
чутним голосом інших громад, 
до прикладу білорусів, росіян, 
вірмен, циган, організацій, що 
працюють з біженцями і біжен-
ками та інших установ.

Мігранти і меншини заяв-
ляють: «У нас є голос, і ми хо-
чемо, щоб його почули». Саме 
пропагандистська роль коаліції 
висувається на перший план. 
Лідери громади хочуть вплива-
ти на освітню та легалізаційну 
політику, яка їх торкається, на 
рівні органів місцевого само-
врядування та уряду.

З цією метою розробляють 
Декларацію Коаліції організа-
цій меншин і мігрантів (KOMM). 
Рекомендації для місцевих ор-
ганів влади будуть створені на 
основі поглибленого аналізу, 
який опрацьовує дослідницька 

група з Вроцлавського Універ-
ситету: доктор наук Ярослав 
Сирник, професор Вроцлав-
ського Університету та доктор 
наук Катерина Майброда, про-
фесор Вроцлавського Універ-
ситету.

Коаліція запрошує до співп-
раці всіх активістів, які бажають 
долучитись до її діяльності. За-
яви на участь слід присилати на 
електронну скриньку koalicja@
komm.org.pl. +
Mаг

Генеральне Консульство України

Передача приміщення під
Це важливий момент не 
тільки для Вроцлава, але 
передусім для польсько-
-українських відносин 
- каже Яцик Сутрик. 
Президент Вроцлава 
передав нерухомість, 
де вже цього року буде 
створено Генеральне 
консульство України.

Магда Ногай

Створення консульства у Вро-
цлаві є кульмінацією кількох ро-
ків зусиль. Рішення по цьому пи-
танню торік підписав Президент 
України. 28 жовтня президент 
Вроцлава передав приміщення, 
де працюватиме новий дипло-
матичний об’єкт. Генеральним 
консулом був призначений 
Юрій Токар.

У нашому місті прожи-
ває понад 100 тисяч грома-
дян України. Вони збагачують 
суспільне життя Вроцлава як 
європейського міста приязно-
го для всіх. І сьогоднішнє під-
писання угоди, яка вже цього 
року дозволить розпочати ро-
боту Генконсульства України, є 
відкриттям ще одного розділу 
в наших відносинах. Я переко-
наний, що в цьому розділі ми 
запишемо ще багато добрих 
і прекрасних моментів, – пе-
реконує Президент Вроцлава 
Яцек Сутрик.

Я вірю, що консульство стане 
ще одним мостом, який з�єднає 
наші дружні країни. Мостом, 
який сприятиме розвитку співп-
раці в галузі торгівлі, культури, 
освіти й науки, зміцнення між-
людських стосунків між Поль-
щею та Україною, – наголосив 
Посол України в Польщі Ан-
дрій Дещиця.

Триває ремонт
У розпорядженні співробітників 
консульства буде приміщен-
ня загальною площею близько 
400 м2, яке нині ремонтується 
і перебудовується. Новий офіс 
консульства на площі Нанкера 
поділений на три зони: конфе-
ренц-зал, який може слугу-
вати, до прикладу, як виборча 
дільниця; кабінет для обслу-
говування громадян України з 
консульських питань, місце для 
праці співробітників або архів. 
Перший етап ремонтних робіт 
завершиться на початку грудня, 
так що в цьому році консульство 
почне свою діяльність.

Ми, українська спільнота 
Вроцлава, дякуємо Президенту 
Яцику Сутрику, який продовжує 
добру практику минулих років і 
розвиває Вроцлав, як найбільш 
проукраїнське місто у Польщі - 
підкреслює Ігор Саламон, голова 
Вроцлавського кола Об’єднання 
українців у Польщі.

Побудова відносин
Вроцлав вже багато років підтри-
мує українську меншину. Пре-
зидент Яцек Сутрик призначив 

у 2019 році уповноважену пред-
ставницю з питань жителів міста 
українського походження, якою 
стала Ольга Хребор. Було від-
крито три міські пункти інфор-
мації та діяльності для мігрантів 
та мігранток, а також створені 
підготовчі класи для дітей іно-
земців, у тому числі для дітей 
українського походження. Вони 
працюють в одинадцяти школах.

Будування польсько-україн-
ських відносин - це у певному 
розумінні обов’язок Вроцлава. 
Ми беремо на себе відповідаль-
ність за ці відносини й хочемо їх 
творити в дусі взаєморозуміння 
і взаємної поваги. Я також хотів 
би щиро подякувати Андрію Де-
щиці за те, що він був послом у 
справах польських і насамперед 
вроцлавських в Україні, - під-
креслив Яцек Сутрик.

Варто відзначити, що пор-
тал wroclaw.pl це один з перших 
польських сайтів, повністю пе-
рекладених українською мовою. 
«Привіт» також стала першою 
міською газетою для українців.

Багато ініціатив та міських 
проєктів все більше заохочують 
українську спільноту брати ак-

тивну участь у житті міста, серед 
іншого в рамках Вроцлавського 
громадського бюджету, який 
також доступний українською 
мовою. Зі свого боку, Агентство 
з розвитку Вроцлавської агломе-
рації проводить програму Study 
in Wrocław призначену для укра-
їнських студентів.

Вияв довіри
- Вроцлав - це надзвичайно до-
брозичливе місто. Рішення про 
створення консульства тут та-
кож є виразом довіри до пре-
зидента і турботи про наших 
громадян. Ми хочемо, щоб крім 
чудової опіки зі сторони міської 
влади громадяни України мали 
також кращий доступ до пред-
ставництва своєї держави, - го-
ворив Посол Андрій Дещиця.

У Вроцлаві - також за під-
тримки міської адміністрації 
- діють численні українські не-
урядові організації, такі як Фун-
дація Україна або Фонд Птах. 
Українська спільнота регулярно 
організовує такі заходи, як Кіно 
Україна, фестиваль Skorovoda 
Fest, фестиваль Viva Ukraina Viva 
Polonia та Вроцлавська Кутя.

Під час піку пандемії коро-
навірусу Вроцлав тісно співпра-
цював з українськими консуль-
ськими установами в Польщі, 
організовуючи автобусні сполу-
чення з Вроцлава до Перемиш-
ля для громадян України, звідки 
вони могли далі повернутися на 
свою Батьківщину.

+++

Юрій Токар (1976 року народ-
ження) випускник Львівського 
державного університету ім. Іва-
на Франка на факультеті міжна-
родних відносин. Співробітник 
Міністерства закордонних справ 
України, між іншим, Посольства 
України в США та секретар По-
сольства України у Великій Бри-
танії. +

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

добрива, тому що Білорусія- їх 
світовий виробник. Але ембарго 
охопило лише кілька відсотків 
експорту, і Лукашенко заявив, 
що без проблем перенаправить 
поставки в Росію, наприклад, в 
порт Мурманська, звідки вони 
відправляться в Китай та Індію.

Чи можна серйозно ставити-
ся до санкцій щодо блокування 
рахунків 166 фізичних і 15 юри-
дичних осіб? Можливо, що у них 
взагалі немає активів в ЄС? Стіль-
ки часу пройшло з моменту ого-
лошення санкцій до їх введення, 
що навіть якщо хтось з них мав 
кошти на рахунках, то встиг їх 
вивести. Вони давно лежать десь 
в офшорній зоні, люди режиму 
відмінно вміють це робити, у них 
чверть століття досвіду.

А чи можна вважати суворою 
заборону в�їзду в Європу для де-
сятків білоруських чиновників? 
Більшість з них все одно туди 
не їздили.

Наразі ситуація складається, 
напевно, вдало для Росії? Це 
ситуація подвійного тиску: 
на Білорусію, яка все більше 
залежить від Москви. І на Захід, 
який навіть якщо і не хоче, то все 
частіше змушений до розмов 
з Кремлем. Всі дороги ведуть 
до Москви. Ангела Меркель 
дзвонить в Кремль, президент 
Байден повідомляє про свою 
стурбованість. Альтернативи 
немає,  потрібно вести з 
Росією діалог.
- Це велика гра Росії, Путін хотів 
би бути суддею в цьому конфлік-
ті, миротворцем. Бути єдиною 
людиною спроможною заспо-
коїти «божевільного з Мінська». 
Цим стурбованим, великим ліде-
ром, стурбованим гуманітарною 
кризою. І до цього часу дійсно всі 
дзвонять в Кремль.

Лукашенко теж має свої ви-
годи. Міграційна криза посуває 
«незручні» для Лукашенка теми 
на другий план. Вже не політв’яз-
ні або вільні вибори турбують 
Європу, а безпеку кордонів Євро-
союзу.

Це, напевно, зручна для 
Лукашенка ситуація, яка дає йому 
поле для політичних маневрів?
- Так, дає. Хоч Лукашенко вже 
стає на коліна перед Путіним, 
але ще й підстрибує на цих ко-
лінах. І Кремль мусить на це 
погоджуватись. Ця криза на 
кордоні, безумовно, узгоджена з 
Кремлем, але якісь рішучі кроки 
Лукашенка, якісь висловлюван-
ня виглядають самостійними. 
До прикладу, він розповів, що з 
Донбасу на територію Білору-
сії, до табору мігрантів, пере-
кидається зброя і боєприпаси. 
Звичайно, йому йдеться про 
звинувачення України в ескала-
ції конфлікту. У Кремлі подібні 
історії повинні викликати не-
вдоволення. Але Кремль наразі 
немає ким замінити Лукашенка. 
Однак у подальшій перспективі 
вони, ймовірно, хотіли б когось 
більш передбачуваного.+
Інтервʼю провела
Беата Мацеєвська

Біженці на польсько-білоруському кордоні

Велика гра Путіна і Лукашенка
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Воєвудське управління

Протест українців 
Вони працюють, платять 
податки, але не мають 
прав - так виглядає життя 
українців у Вроцлаві 
і в Нижній Сілезії. У 
суботу, 30 жовтня, 
вони протестували 
перед воєводським 
управлінням, оскільки 
на карти перебування 
чекають до п’яти років.

Магда Козьол

Кілька сотень іноземців, в ос-
новному українців, вишикува-
лися в цифру п’ять під воєвод-
ським управлінням. Це сим-
волічне відображення того, як 
довго іноді доводиться чекати 
на карту перебування. Для  Єв-
генії та її доньки Варвари Ува-
ренко це реальна проблема.

- До Польщі я приїхала разом 
з чоловіком, донькою і сином 
у 2016 році  і до сих пір маємо 
проблеми, - розповідає Євгенія.

Спочатку чиновники згубили 
документи сина, і справа потра-
пила до суду за прострочення 
терміну розгляду справи. Чо-
ловік також вже три роки чекає 
на документи.

Через це сім’я Уваренко спо-
чатку не могла працювати, а Бар-
бара, учениця однієї з вроцлав-
ських шкіл, не мала можливості 
виїжджати у закордонні поїздки 
з класом. Сім’я, незважаючи на 
те, що платить в місті податки, не 
може взяти кредит в банку на ку-
півлю квартири, де оселиться на 
постійній основі.

Чиновники затягують з 
рішеннями
Богдан Гранків у Вроцлаві живе 
від 2015 року. Тоді він з сім’єю че-

кав на видання карти перебуван-
ня шість місяців замість двох. По-
тім цей час збільшився до дев’я-
ти місяців.

- У мене був контракт на ро-
боту лише на рік, - розповідав він 
свою історію всім протестуваль-
никам. - Зараз ми на карту чека-
ємо вже два з половиною роки. У 
червні 2019 р. ми подали заяви на 
дозволу на тимчасове проживан-
ня, і через півроку мій інспектор 
залишив заяву без розгляду. При-
чина? Не було дати над моїм під-
писом.

Гранків не міг через це пра-
цювати, сім’я протягом року 
не отримувала “500 +”, а йо-
го дитина не могла оформити 
статус особи з інвалідністю. У 
серпні 2020 р. він подав заявку 
на дозвіл на проживання довго-
строкових резидентів ЄС. Поки 
чекав,  змінив роботу, а та сама 
інспекторша виніс рішення про 
дозвіл на тимчасове перебу-
вання з “прив’язкою” до колиш-
ньої фірми.

Гранків: - вона не звернула 
уваги на подані мною докумен-
ти. До цих пір у нас немає ніякої 
інформації. Жодні скарги не до-
помагають.

Чиновників більше, а 
черги такі самі
Одна з молодих українок розпо-
відає, що приїхала до Вроцлава з 
метою навчання в поліцеальній 
школі. На карту перебування во-
на чекала 20 місяців. В цей час 
вона не могла виїхати з Польщі 
додому, щоб побачитися з мамою 
і сім’єю: - я заплатила 1,5 тис. зло-
тих юридичній фірмі, яка займа-
ється допомогою іммігрантам. І 
тільки тоді я отримала інформа-
цію, що мені визначили інспек-
тор в воєводському управлінні. 
Раніше ніхто мою справу навіть 
не відкрив.

В кінці кінців дівчина поїхала 
в Україну і там отримала візу. І з 
нею вона повернулася до Вро-
цлава.

Вона звертає увагу про абсурд, 
з яким вона зіткнулась: - Навчан-
ня в поліцеальній школі триває 
два роки, за ці 1,5 тис. зл я отри-
мала карту перебування, яка була 
дійсною тільки на місяць довше. 
Ми ж не просимо нічого екстра-
ординарного, тільки  аби розгля-
далися в терміні, який визначило 
само управління.

У Сергія Чулкова, співоргані-
затор акції протесту, теж тричі 

був прострочений термін врегу-
лювання справи чиновниками 
Нижньосілезького воєводського 
управління. Він працівник освіти 
і знає проблеми співвітчизників 
як ніхто інший. Не тільки тих, хто 
живе у Вроцлаві, а й усієї Ниж-
ньої Сілезії - у Свидниці, Легни-
ці у Валбжиху та інших населе-
них пунктах.

- Проблеми почалися у ве-
ресні 2017 року і ми наголошува-
ли на цьому, - згадує він. - Так, 
кількість чиновників збільшила-
ся, але наші проблеми це не ви-
рішило. Чому?

Це питання залишається без 
відповіді. Ми неодноразово про 
це писали . Воєводи (спочатку 
Павло Хреняк, потім Ярослав Об-
ремський), заявляли про поліп-
шення, але ніхто з них не сприй-
мав іноземців серйозно.

Не найліпше становище 
управління 
Минулого року Вища контрольна 
палата (NIK) у своєму звіті виста-
вила Нижньосілезькому воєвод-
ському управлінню у Вроцлаві 
жахливу оцінку. NIK порівняв да-
ні з семи воєводств, де отримано 
найбільше запитів.

Час очікування на розгляд 
заяв на тимчасове перебування 
має становити не більше 90 днів. 
Найближче до цього строку зна-
ходяться Люблін (116 днів) і Краків 
(149 днів). Варшава потребує в се-
редньому 198 днів на розгляд, Ка-
товіце - 201, Лодзь - 224, Познань 
- 257, Гданськ-316. Найгірше у 
Вроцлаві, де процедура в серед-
ньому займає 328 днів. 

Як показав протест у жовтні, 
від моменту оприлюднення звіту 
нічого не змінилося. А  NIK чітко 
зафіксував: „Виявлені порушен-
ня, в тому числі недотримання 
термінів розгляду справи, неспо-
віщення сторін про затримку і 
про причини недотримання тер-
міну прийняття рішення, а також 
невиконання обов’язків, спрямо-
ваних на забезпечення гласності 
процедур, свідчать про нехту-
вання процедурами і слабкість 
системи внутрішнього контро-
лю, які у класифікації NIK нале-
жать до механізмів сприятливих 
виникненню корупції. Це також 
свідчить про несумлінне вико-
нання обов’язків співробітниками 
відділу цивільних справах та іно-
земцями, які ведуть справи, котрі 
пройшли перевірку”.

Ювілей

1 річниця Інституту Прав Мігрнатів
Понад 12 тисяч консультацій 
попри пандемію, 3 пункти у 
Нижній Сілезії, численні парт-
нери іі реальний вплив на юри-
дичне становище мігрантів 
-  ІПМ  має чим похвалитися у 
свій ювілей. 
Рік тому, 10 грудня 2020 року, 
попри пандемію, у відповідь 
на зростаючу частку мігран-
тів у серед місцевих мешкан-
ців та розуміючи їх потреби 
Фундація Україна спільно 
з Почесним Консульством 
України у Вроцлаві створила 
незалежну установу, яка за-
йматиметься потребами мі-
грантів комплексно – Інсти-
тут Прав Мігрантів. Постано-
вою від 22 грудня 2020 року 
ІПМ продовжив розвивати ді-
яльність вже існуючого з 2017 
року інформаційного пункту 

для мігрантів Фундації Укра-
їна “InfoCUKR”.

- Легалізація праці та пере-
бування іноземців – це тільки 
одна з галузей нашої діяль-
ності. Наша найбільша мета 
– розглядати іноземців як одну 
з суспільних груп, що прожи-
вають у Польщі. Ми прагнемо 
якомога більше активувати цю 
групу жителів, через освіту та 
допомогу у створенні власних 
громадських ініціатив. З іншо-
го боку, ми хочемо приверну-
ти увагу до факту, що правові 
акти часто не беруть до уваги 
іноземців та їх потреби. Інсти-
тут прав мігрантів прагне, аби 
іноземці розглядалися держа-
вою як одна з суспільних груп, 
що має свої права та інтереси, 
– наголосив керівник інституту 
Бартоломей Потоцький.

Підтримка спеціалістів
Протягом останніх 3 років в 
Українському центрі культури та 
розвитку за адресою вул.Руська 
46А/201 у Вроцлаві функціонував 
Інфопункт, що допомагає іно-
земцям розв’язувати юридичні 
питання та надавав поради в ін-
ших справах, пов’язаних з життям 
в Польщі. На його основі створе-
но Інститут прав мігрантів. Кон-
сультаційна діяльність залиша-
ється одним з головних напрям-
ків новоутвореного Інституту. У 
2020 послугами інформаційного 
пункту скористались більш ніж 12 
тисяч осіб. 

Нині консультації Інституту 
тематичні - з психологом, юри-
стом, спеціалістом з профорієн-
тації проходять за адресою вул. 
Руська 46А/202 у Вроцлаві, а за-
гальні легалізаційні  додатково у 

Вальбжиху (Магістрацька площа 
1) та у Переході Діалогу у Вроцлаві 
(Свідницький перехід). 

Записатись на консульта-
цію можна на сторінці установи 
instytutpm.eu: за номером –  510 
011 846 або на електронній пошті: 
zapisy@instytutpm.eu.

Співпраця, просвітницькі 
Важливою задачею діяльності 
IPM є налагодження міжсектор-
ної співпраці для покращення 
становища не тільки іноземців, 
а й усіх зацікавлених груп, які 
функціонують в новому багато-
культурному середовищі. 

- За цей рік співпрацювали з 
міською адміністрацією м. Пле-
шев, м. Свідниця, Вальбжих. Тісно 
співпрацювали з Районною пала-
тою юрисконсультантів, Район-
ною інспекцією праці, Нижньо-

сілезьким воєводським управ-
лінням, профспілками, вищими 
навчальними закладами. Бути за-
лучені до консультації змін в зако-
ні про іноземців, а також політики 
вакцинації проти COVID-19. На 
нашому рахунку співорганізація 
юридичної консультації, публіка-
ція 4 інформаційних довідників, 
спільна з Радіо Luz передача, чис-
ленні інтерв�ю та консультації - 
підсумовує спеціалістка з питань 
просування і PR Інституту Прав 
Мігрантів Софія Баянова.

З нагоди 1 річниці діяльності, 
Інститут Прав Мігрантів підготу-
вав спеціальні консультації, не-
сподіванки в соцмережах, у ме-
жах міста Вроцлав і регіону мож-
на буде побачити інформаційну 
кампанію Інститут. Детальніше 
на: instytutpm.eu та facebook.
com/instytutpm. + ІПМ

FOT. TOMASZ PIETRZYK / AGENCJA WYBORCZA.PL
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Святковий ярмарок 
в серці міста
Він вважається одним з 
найгарнішим в Європі, і 
не дарма. Серед ялинок, 
духмяного аромату 
глінтвейну та пряників 
на відвідувачів чекає 
багато цікавого.

Світлана Кучеренко

В близько двохсот дерев’яних бу-
диночках можна придбати: шо-
колад, сир, вино, фрукти в шоко-
ладі, мед, пряники, м’ясні вироби 
та багато іншого. А ще тут можна 
скуштувати місцеві та закордон-
ні делікатеси.

На ярмарку з легкістю можна 
знайти цікаві подарунки для сво-
їх близьких та друзів. У численних 
кіосках продають унікальні речі, 
яких немає в жодному магази-
ні. Тут представлений великий 
асортимент виробів ручної ро-
боти, таких як ювелірні вироби, 
одяг, посуд, або прикраси для 
дому: ялинкові кульки створені в 
техніці декупаж; фігурки з дерева, 
гілок та глини.

Незамінною прикрасою Вро-
цлавського Ярмарку є головна 
ялинка міста, яка офіційно за-
світиться вже 3 грудня 2021 року о 
17:00. Там на гостей чекатиме мер 
міста Яцек Сутрик разом з різдвя-
ною музикою і святим Миколаєм.

Варто відвідати ярмарок з 
усією родиною. З найменшими 
можна завітати до Казкового лісу, 
щоб послухати популярні казки. 
Поблизу пам’ятника Фредро роз-
міщена країна гномів разом з їх 
будиночком у вигляді гриба, ку-
ди можна увійти та зробити фо-
то на пам’ять. На вроцлавському 
ярмарку не обійшлося й без Ми-
колая, який на своїх санчатах ра-
зом з оленями привіз різнобарвні 

подарунки. А ще поблизу ялинки 
з’явилася нова дитяча карусель 
«Рудольф і друзі», тому наймен-
шим ніколи буде нудьгувати.

Дорослі ж можуть насолоди-
тися глінтвейном у колекційних 
чашках у формі черевика, які 
часто забирають собі у вигляді 
сувеніра на згадку. Воно й не 
дивно, бо щороку на замовлен-
ня виготовляється тисяча таких 
чашок з неповторним малюн-
ком і зазначеним роком її виго-
товлення.

Ярмарок розташований на 
Вроцлавській ринковій площі, 
Сольній площі, та на вулицях 
Свидницькій і Олавській. Він пра-
цює щодня з 10:00 до 21:00, за ви-
ключенням 24 i 25 грудня, тоді він 
буде закритий. Натомість на дру-
гий день Різдва, 26 грудня при-
лавки працюватимуть від 13:00.

У Вроцлаві є багато альтер-
нативних варіантів, куди піти 
у святкові Різдвяні дні. Одним 
з таких є Ботанічний Сад Вро-

цлавського Університету. Від 3 
грудня там можна буде побачи-
ти світлове шоу. На мешканців і 
гостей міста чекатимуть ефек-
тні нічні вогники, які разом з 
лазерними шоу перетворюють 
вроцлавський Ботанічний Сад 
на зимову казку. У порівнянні 

з попередніми роками, ілюмі-
нація збагатилася численними 
видовищами, що поєднують 
красу природи з новітніми тех-
нологіями.

Любителям солодощів мож-
на відвідати мініатюрне місто 
з пряників в Колейково. Пря-

ничне місто – це солодкий ма-
кет з маленькими будиночками, 
вкритий шоколадом і глазур’ю, з 
неповторним пряним запахом. 
Виставка налічує майже 300 бу-
динків, включаючи вроцлавську 
ратушу з прилеглими кам’яними 
будинками, церквою та замком, 
поміж яких проїжджають солодкі 
шоколадні потяги.

Якщо ж хтось бажає прове-
сти час активно, то йому варто 
зазирнути на ковзанку стадіону 
Вроцлав. Льодовий майданчик 
відчинений щодня від 9:00 до 
22:00, і у святкові дні, включаю-
чи польське Різдво. На відвідува-
чів чекатиме 150 метрова ковза-
нка — у формі петлі. На місці 
можна взяти напрокат ковзани, 
їх близько 400 пар — фігурні та 
хокейні, від 28 до 48 розміру. Для 
найменших доступні шоломи й 
так звані пінгвіни, які допома-
гають навчитися їздити, тому 
такий варіант чудово підійде для 
відпочинку з дітьми.

Виїхавши за межі міста, можна 
помилуватися парком ілюмінацій 
в Замку Топач. На гостей парку 
чекає мультимедійна прогулянка 
казковою країною, яка створена 
за допомогою мільйонів світло-
вих точок у поєднанні з музикою 
та звуковими ефектами. Завдяки 
новій світловій виставі можна пе-
ренестись в Африканську савану, 
Китайський квартал або ж казко-
вий замок.

Для прихильників світлових 
шоу залишається ще одне місце, 
яке можна відвідати в Нижній Сі-
лезії, а саме світлові сади в замку 
Ксьонж у Валбжиху. Королів-
ський бал, павичі, дикі тварини 
та світлові фонтани – це лише ча-
стина того, що там можна поба-
чити. В Нижній Сілезії не забрак-
не розваг ні для дорослих, ні для 
малих, тому святковий настрій 
гарантований кожному.+

Святий вечір

Різдвяні традиції поляків та українців
Однією з відмінностей між укра-
їнським та польським Різдвом є 
дата його святкування. Першими 
Святий вечір відзначають в Поль-
щі, а саме 24 грудня, згідно з  Юлі-
анським календарем. Цього дня 
заведено святкувати в сімейно-
му колі. Дочекавшись появлення 
першої зірки на небі родина сі-
дає вечеряти.

Перед трапезою один з членів 
сім’ї читає уривок з Євангелії, де 
описується народження Спаси-
теля. Перш ніж почати їсти вся 
родина ділиться облаткою, тобто 
тонким білим прісним коржиком 
з релігійним зображенням на ньо-
му, і обмінюється побажаннями.

Напередодні Різдва накри-
вають стіл білою скатертиною, 
що означає невинність момен-
ту. На столі має лежати сіно, а 
також стояти додатковий набір 
посуду, на випадок приходу не-
сподіваного гостя.

Традиційно на польському 
столі повинно бути 12 пісних 
страв. Кожна страва має осо-
бливе значення, так, напри-
клад, борщ з червоного буряка 
обов’язково має бути з „вушка-
ми”, тобто маленькими варе-
никами з грибами. До одного 
„вушка”господиня завжди кладе 
монету, щоб той, хто її знайде 
був багатий.

Не інакше, як королем різд-
вяного столу в Польщі можна 
назвати коропа. Кожна госпо-
диня готує його по-своєму, од-
на запікає, інша фарширує, чи 
смажить. На додаток до вище 
перечислених страв, на сто-
лі мають бути гриби, капуста, 
оселедець, вареники, маковий 
рулет та компот.

Цього ж дня поляки співають 
колядки, однією з найпопулярні-
ших вважається „Тиха ніч, свята 
ніч”. В той час, як зірка, чи святий 
Миколай приносить дітям пода-
рунки під ялинку. Після застілля 
родина йде на „Пастерку”, тобто 
Службу Божу в костелі.

В Україні ж Святий вечір від-
значають 6 січня. Традиційно на 
столі має бути 12 пісних страв. 
Королевою святкового столу 
вважається кутя — з медом, го-
ріхами, родзинка, маком, су-
хофруктами  тощо. Її вважають 
символом достатку і солодко-
го життя. Сівши за стіл родина 
промовляє молитву і смакує 
кутю. Як і у польських сусідів на 
столі можна знайти борщ, варе-
ники, гриби, капусту, узвар із су-
хофруктів.

Традиційно в хату приносили 
Дідух, тобто пшеничний, житній 
чи вівсяний сніп, який символізує 
дух предків і вважається за оберіг. 

Наступного дня звідусіль лу-
нають привітання „Христос На-
родився” і відповідь „Славімо 
його”. В цей день молодь ходить 
колядувати, традиційно співа-
ючи „Добрий вечір тобі, пане 
господарю”. Колядникам раді в 
кожному домі, тому в знак по-
дяки їм дають гроші та цукерки. 
Вважається, що чим більше ко-
лядників, тим кращий рік чека-
тиме на господарів. 

Між польськими та україн-
ським традиціями святкування 
Різдва можна помітити багато 
спільного: страви, молитва, ко-
лядки — це те, що нас об’єднує. +
Світлана Кучеренко

• Різдвяний Ярмарок у Вроцлаві FOT. TOMASZ PIETRZYK / AGENCJA WYBORCZA.PL

• Парк ілюмінації в Замку Топач FOT. MATERIAŁY PRASOWE
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Казка

Аліна та сніжинковий десант
5 річниця ЦУКРу 

Місця, 
котре єднає 

Колись домівка, 
сьогодні CUKR є 
багатофункціональним 
місцезнаходженням 
4 організацій. За 5 
років „солодкий” центр 
придбав репутацію 
мультикультурного 
простору і  першогомісця 
для мігрантів. 

Фундація Україна

У квітні 2016 року місто Вроцлав 
в рамках підтримки добрих іні-
ціатив надало Фундації Україна 
приміщення на вулиці Руській 
46а, яке було відремонтовано при 
сприянню Почесного консула 
України у Вроцлаві. 18 листопада 
2016 року відбулося його урочи-
сте відкриття. 

- Український центр культури 
і розвитку, відомий під абревіату-
рою CUKR/ЦУКР, є місцем, ство-
реним здебільшого мігрантами з 
України (але не тільки) для роз-
витку і культури у широкому ро-
зумінні. Ми не зосереджуємось 
тільки на українській культурі 
- ми даємо простір різним куль-
турним, розвивальним, інтегра-
ційним ініціативам. Тим самим 
ми сприяємо створенню відкри-
того, багатокультурного Вроцла-
ва. - розповідає голова правління 
Фундації Україна Артем Зозулія. 

У ЦУКРі говорять на різних 
мовах, зустрічаються різні поко-
ління. 

Інтенсивне життя ЦУКРу
Раніше приміщення служило 
простором для розвитку укра-
їнської культури за рахунок так 
званої  Домівки, місця зустрічі 
Вроцлавського кола Об�єднан-

ня українців у Польщі, котра 
працювала тут протягом бага-
тьох років. Нині, після ремон-
ту і 5 років діяльності Фундації 
Україна в ньому, CUKR є місцем 
мультикультурної діяльності. 

CUKR дуже швидко став куль-
турним центром і припав до 
смаку жителям Вроцлава. У його 
приміщеннях свою діяльність  ве-
дуть: Фундація Україна, Вроцлав-
ське коло Об�єднання українців у 
Польщі, Асоціація амазонок „Фе-
міна-Фенікс” Вроцлав. 10 грудня 
2020 року на базі юридично-ін-
формаційного відділу Фундації 
Україна свою діяльність розпочав 
також Інститут прав мігрантів.

- Однією зі статутних цілей 
Фундації  є підтримка цінних іні-
ціатив. Тому протягом 5 років ми 
неодноразово співпрацювали з 
неурядовими організаціями, не-
формальними групами, мігран-
тами та поляками, надаючи їм 
приміщення і підтримку в про-
веденні заходів та їх просуванні. 
Серед них фестиваль Brave Kids, 
майстер-класи від Фонду Wiwa, 
конференції мігрантів, адаптивні 
курси „Study in Wrocław”, заняття 
для дітей від Фонду Ptach - пояс-
нює Артем Зозулія. 

У ЦУКРі відбувались також 
спеціальні кінопокази та поетич-
но-музичні вечори. Крім того, 
приміщення виконує функцію 
офісу. Кожен день під його дахом 
співробітники Фундації планують 
і реалізують нові ініціативи. 

День відкритих дверей 
Неділя 21 листопада пройшла в 
ЦУКРі під гаслом відкритих две-
рей для вроцлав�ян - дітей і до-
рослих, які народилися у Польщі 
та за її кордоном. 

У програмі були танцювальні 
заняття для малюків, конкурси, 
фотозона, виставка художніх ро-
біт, театральні майстер-класи та 
ярмарок ремесел.  

- Ми були приємно здивовані 
кількістю гостей, наших постій-
них Цукрівців, які відвідували 
і спільно з нами створили наш 
осередок з нами протягом 5 ро-
ків. Саме їх зворотній зв’язок, їх 
потреби, ідеї є рушійною силою 
нашої діяльності. Speaking Clubs 
зародились колись саме з такої 
ідеєю. Щомісячні тренінги в рам-
ках курсу „Польща - моє місце” 
ми також створюємо, слухаючи 
нових жителів міста і воєводства, 
які приходять до нас. - ділиться 
враженнями спеціалістка з  пи-
тань просування і PR Фундації 
Україна Софія Баянова 

Коло друзів і партнерів
Побажання ЦУКРу висловив та-
кож засновник Фундації Украї-
на, Почесний консул України 
у Вроцлаві Гжегож Джік: „Я 
створював це місце з метою 
об’єднання українців різних по-
колінь, інтеграції їх між собою 
і в польське суспільство. Сьо-
годні це дійсно мультикультур-
не місце.”

Нижньосілезький воєвода 
підкреслив, наскільки важлива 
нині є відкритість до інших куль-
тур, до української культури, 
особливо враховуючи непрості 
часи, і підкреслював особливу 
роль Цукру. 

Новий генеральний консул 
України у Вроцлаві зізнався, що 
здивований і дуже радий, що у 
Вроцлаві є таке важливе місце 
для українців, що служить місцем 
підтримки, інтеграції, культурних  
заходів. 

Діяльність ЦУКРу
Український центр культури та 
розвитку запрошує на до участі 
у розвивальних, інтеграційних 
та культурних заходах, які про-
ходять на вул. Руській 46А/201 у 
Вроцлаві. Подробиці на fb: CUKR.
Wroclaw.+

FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Ярослава Литвин

— Я забула слова, — прошепоті-
ла Аліна.

— Впевнена, що ти знаєш 
їх краще за всіх, — усміхнула-
ся мама й обережним рухом 
поправила великий зелений 
шарф у Аліни на шиї. — Нати-
скай на дзвінок.

За кілька митей двері про-
чинилися, і на порозі великого, 
прикрашеного вогниками та 
гірляндами будинку з’явилася 
хрещена, як завжди усміхнена 
й діловита.

— Які чудові гості! Проходь-
те, мої любі.

— Ми принесли тобі вече-
рю, хрещена, — сказала Аліна, 
простягаючи тій горщик зі ще 
теплими варениками.

Мама й тато зайшли за 
Аліною і також вручили 
свої частунки.

—Але чогось бракує… — сум-
ним голосом сказала хрещена, 
зазираючи до пакунків.

—Чого ж? — занепокоїла-
ся мама.

—Чогось дуже важливо-
го, чогось такого, без чого 
Святвечір не такий святко-
вий… Чи то я вже глуха, — хре-
щена наставила долоню до 
вуха, — і не чую…

—Чого не чуєш? — здивува-
лася Аліна.

—Колядок від тебе не чую!
Аліна засяяла від щастя. До 

Святвечора вона готувалася 
цілий місяць! Забувши про усі 
сумніви, які мучили на її по-
розі будинку, дівчинка заспі-
вала.:

Тешуть теслі з срібла сани,
стелиться сніжиста путь.
На тих санях в синь незна-

ну
Дитя Боже повезуть.
—Як гарно, — хрещена ви-

терла сльозу, що блиснула 
на її щоці. А потім присіла та 
міцно-міцно пригорнула Алі-
ну. — У мене є до тебе важли-
ва справа. Сьогодні прийдуть 
мої нові хрещенички, двійнят-
ка Остап і Микита, принесуть 
вечерю вперше. Їм всього чо-
тири рочки.

Чи погодилася б ти взяти їх 
із собою колядувати до наших 
сусідів? Ті, до речі, тебе вже 
зачекалися і навіть телефону-
вали.

Аліна кивнула. Вона ніко-
ли не думала про те, що у її 
хрещеної можуть бути й інші 
похресники, крім неї. То ж як 
виходить, тепер вона мусить 
ділити Святвечір ще з яки-
мись малюками?

Остап і Микита виявили-
ся шалапутними, веселими 
хлопчиками, які не знали 
жодної колядки. Тож за них 
трьох співала Аліна і вона ж 
збирала у свій мішечок усі цу-
керки.

Коли діти повернулися в 
дім хрещеної, Аліна хотіла бу-
ло за звичкою скласти все на-

колядоване у свій наплічник, 
але її мама веліла розділити 
цукерки порівну між усіма, ад-
же вони заробили їх разом.

—Неправда! — обурилася 
Аліна, — не всі разом! Це я ви-
вчила гарну колядку, я її співа-
ла. А вони навіть не допомага-
ли!

—Але ж вони ще маленькі, — 
озвалася мама Остапа й Мики-
ти, — наступного року вони тобі 
допомагатимуть краще.

—Наступного року? Вони і 
наступного року прийдуть щоб 
забрати мої цукерки і мою хре-
щену?!

—Доню, подумай, це ж 
Святвечір і ми повинні бути до-
брими до своїх ближніх.

—І до того ж, це не лише твої 
цукерки, і не лише твоя хреще-
на, — втрутився тато.

—Мої! Мої! І це свято — моє! — 
не тямлячись від гніву й образи, 
Аліна підскочила й штовхну-
ла ялинку.

Та важко хитнулася і зава-
лилася набік. Погасли вогни-
ки, дзенькнули іграшки, вда-
рившись об підогу. Хрещена 
здивовано скрикнула.

Аліна вибігла у коридор і 
вхопила куртку, шапку й зеле-
ний шарф, які лежали на стіль-
ці біля дверей.

—Хіба чемно так поводити-
ся? — гукнув їй у спину тато.

—А мені все одно, я подару-
нок від Миколая вже отрима-
ла! А до наступного року він 
забуде! — Аліна гримнула две-
рима.

На подвір’ї приватного бу-
динку хрещеної було тихо, 
пухкими кучугурами лежав 
сніг. У повітрі пахло морозом 
і чимось дуже-дуже солодким.

Аліна стерла рукавом сніг й 
вмостилася на довгу гойдалку.

—Мене теж дуже дратує, ко-
ли до нас ставляться однаково, 
— раптом почула вона і стрепе-
нулася.

Озирнулася — жодної душі. 
На небі вже зійшла перша зоря, 
а це значить, що всі розійшли-
ся по затишних домівках та по-
сідали за святковий стіл. Лише 
вона самотня. Звісно, у хреще-
ної тепер є Остап і Микита. На-
віщо їй вона, Аліна? Навіщо во-
на щороку готує колядку, якщо 
цукерки й подарунки можуть 
дістатися просто так? О ні, це 
все несправедливо.

—Нас взагалі не розрізняють 
по іменах, — продовжив той 
самий дзвінкий голос.

—Ти хто-о-о? — Аліна роз-
зиралася сторонами, але так 
само нікого не бачила. Тут бу-
ли лише вона, сніг, гойдалка та 
яскраві вогники довкола бу-
динку.

—Я сніжинка Яринка. Я ви-
падково підслухала вашу роз-
мову, бо прийшла з тобою до-
дому на твоєму шарфі. Приди-
вися уважно, я зараз блимну.

Аліна здивовано кліпнула й 
поглянула на свій шарф. Голос 
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Аліна та сніжинковий десант
і справді лунав звідти. Врешті во-
на помітила крихітний спалах.

—Але я не знала, що сніжинки 
живі… і розмовляють.

—Деякі з нас дуже балакучі, а 
інші навпаки — мовчазні. Люди 
думають, що ми однаковісінькі. 
Та що, нас просто називають од-
ним словом — сніг. Але ж це не-
правильно! Кожен і кожна з нас 
— особливі й неповторні.

—Оце дива!
—А найбільший наш секрет в 

тому, що те, що ви називаєте сні-
жинками — це всього лише наші 
білі парашути!

—І ви на них спускаєтеся з не-
ба?

—Так! Ми — сніжинковий де-
сант, у нас особлива і надваж-
лива місія — встелити землю 
ковдрою зі снігу, аби дати всьо-
му живому перепочити. Перед 
стрибками ми багато тренує-
мося. Іноді стрибаємо групами, 
щоб допомогти освоїтися най-
меншим з нас. І тоді ви кажете, 
що йде лапатий сніг. Ось я, на-
приклад, вже стрибала більше 
тисячі разів!

—Ого! Це дуже багато! І вас 
ніхто ніколи не бачить?

—Побачити нас можна лише 
на Різдво, бо саме у цей день 
творяться дива.

—Я б дуже-дуже-дуже хотіла 
тебе побачити! — Аліна сплесну-
ла у долоні.

—Тоді потруси своїм шар-
фом, щоб я могла перелетіти на 
сусідню кучугуру, — засміяла-
ся Яринка.

Аліна зробила так, як попро-
хала її дивовижна нова знайома. 
Дівчинці здалося, що у повітрі 
враз зашурхотіло. Снігова кучу-
гура почала рости, неначе була 
зроблена з мильної піни. А потім 
тріснула, і з неї вийшла кришта-
лева дівчинка у білому спортив-
ному костюмі, з наплічником за 
спиною. Дівчинка була того ж 
зросту, що і Аліна, в руках вона 
тримала маленьке кругле дзер-
кальце.

—Це точно ти? — Аліна не йня-
ла віри своїм очам. Це все було 
схоже на дивовижний сон.

—Я!
—А навіщо тобі дзеркало? — 

Аліна посунулась на лавці, щоб 
сніжинка Яринка могла присі-
сти поряд.

— Це для того, щоб спілкува-
тися на відстані. За його допо-
могою ми сигналізуємо, що вда-
ло приземлилися.

—І як часто ви стрибаєте?
—Буває, що всю зиму. Але 

іноді зима буває теплою і ми не 
можемо стрибнути, бо наші па-
рашути розтануть і ми впадемо.

—А що ви влітку робите? Ці-
лими днями розважаєтеся? Ко-
ли у мене канікули, я малюю, 
читаю, граюся в настільні ігри, 
ходжу з батьками в парк, їжджу 
до бабусі в гості… — Аліна від-
чула сум, згадавши, що її батьки 
зараз у теплому домі з хреще-
ною, святкують Різдво без неї. 
Ніхто з дорослих так і не вий-

шов подивитися, як у неї спра-
ви.

—А влітку ми вчимося стриба-
ти на нашій тренувальній базі.

—Отакої! А де ваша база? Я 
стільки разів дивилася на небо 
й ніколи не помічала там нічого 
крім сонця, хмар, зірок і місяця.

—Високо-високо в небі, на Ди-
во-хмарі, — Яринка підвела голо-
ву і поглянула на небо. — Хочеш 
побувати там?

Аліна підскочила на місці.
—А можна?
—Запросто! — Яринка взяла 

своє дзеркальце і почала відби-
вати ним світло ліхтарів. Тисячі 
сніжинок зблиснули їй у відпо-
відь — все довкола засяяло, за-
сліпило очі дивовижною красою.

Сніг ожив, почувся тихий ше-
піт, сніжинки заворушилися й 
почали з’єднуватися з іншими. 
Спершу з’явився одна снігова 
мотузочка, за нею виросла інша. 
Вони були не товстіші за стебла 
маминих орхідей. Потім між мо-
тузочками з’явилася перетин-
ка. І врешті Аліна збрагнула, що 
всі вони утворюють драбинку. 
Спершу вона була трохи вищою 
за Аліну, але випростовувалася 
просто на очах. І ось, за кілька 
хвилин витягнулася так високо, 
що сягнула небес.

Сніжинка Яринка поставила 
ногу на першу сходинку і озир-
нулася до Аліни.

—Ну що? Вперед до пригод! І 
раджу тобі одягнути рукавички 
й капюшон, бо на тренувальній 
хмарі буде прохолодно!

—А я не впаду? Драбина міц-
на?

—Звісно не впадеш! Мої друзі 
й подруги хоч і крихітні, та вмі-
ють міцно триматися одне за од-
ного!

Аліна незчулася, як сніжинка 
Яринка вже здійнялася вище да-
ху. Дівчинка поспішила за своєю 
новою подругою.

—А якщо мене будуть шукати?
—Не будуть, — голос Ярини 

лунав уже дуже здалеку. — Ми 
заморозили час. Коли ти повер-
нешся, він розмерзнеться і піде 
знову. Тож наздоганяй!

Варто було Аліні ступити на 
снігову драбину, як та миттю 
подалася угору — і ось будинок 
хрещеної з висоти здавався не 
більшим від її шкільного пена-
лу. Ще секунда — і вся вулиця, 
по якій вона сьогодні ходила ко-
лядувати з Микитою і Остапом, 
стала немов іграшкова — будівлі 
як кубики лего, а між ними ко-
льорові цяточки машин. Дерева 
зверху нагадували білі тістечка.

А потім Аліна незчулася, як 
опинилася у густому тумані, в 
якому не було видно ані землі 
унизу, ані зірок угорі.

—Де я? — злякалася дівчинка.
—Все добре, ти у хмарі. Висо-

лоп язик і спробуй, хмара на смак 
як цукрова вата! — Голос Яринки 
лунав десь поряд. Аліна вхопила 
оберемок хмарини, який одра-
зу ж прилип до рукавички, й 
обережно скуштувала його. А й 

справді! Як солодка-пресолодка 
цукрова вата!

—А ось зараз будь обережною, 
тут прошарок мильних бульок, 
— попередила Яринка, — Їх кра-
ще не їсти, від них болить живіт. 
А от одразу за ними ти побачиш 
море з молочного смузі, в якому 
безліч острівців, кожен з яких — 
дріжджова булочка з різною на-
чинкою. І все, ми на місці. Он та 
паляничка з рум’яним бочком — 
наша тренувальна база!

Снігова драбина сама вигну-
лася місточком так, щоб Аліна 
могла зійти прямісінько на па-
ляничку. Та одразу ж просіла 
під ногами. Він несподіванки ді-
вчинка ледь не впала.

Сніжинка Яринка усміхнула-
ся.

—Ти звикнеш, — сказала вона, 
допомігши Аліні втримати рів-
новагу. А тоді заходилася під-
стрибувати на булочці, немов 
на величезному батуті. Малень-
ке дзеркало у її руках яскраво 
блистіло. — Це дуже весело!

Аліна спробувала — і дійсно, 
хмарка-паляничка була настіль-
ки пружною, що підкидала висо-
ко угору.

—Можеш відштовхнутися 
щодуху і потанцювати у пові-
трі! — сказала Яринка. Вона сама 
підскочила й перекинулася че-
рез голову.

—Це та-а-а-ак незвично! — 
кричала Аліна, розмахуючи у по-
вітрі руками. — Мені здається, я 
вмію літати!

Приземлившись, Аліна помі-
тила юрбу хлопчиків і дівчаток, 
що зібралися біля ніг. Діти були 
такі ж кришталеві й прозорі, як і 
сніжинка Яринка.

—Хто це? — спитав маленький 
хлопчик у білому комбінезоні, 
показуючи пальчиком на Аліну.

—Це дівчинка Аліна, вона із 
землі, наша нова подружка, — по-
яснила Яринка.

—А якщо її обійняти, то я не 
розтану? — поцікавилася інша 
кришталева дівчинка, теж вбра-
на у білий спортивний костюм.

—Ні, не розтанеш! — засміяла-
ся Яринка. — Давайте усі гуртом 
обіймемо Аліну, у неї сьогодні 
був непростий вечір. Вона зіпсу-
вала Різдво.

—Як зіпсувала? — здивувалися 
кришталеві діти. — Хіба можна зі-
псувати Різдво?

—Можна, — похнюпилася 
Аліна. — Я перекинула ялинку... 
бо образилася.

Діти співчутливо пригорну-
лися до дівчинки з землі. Хлоп-
чик у комбінезоні погладив її 
по голові.

—Але і не тільки я в цьому 
винна, — додала Аліна. — Так, я 
перекинула ялинку, але в усьо-
му винні ці нові похресники мо-
єї хрещеної.

—Чому?
—Вони не знали жодної ко-

лядки. Тому я не хотіла з ними 
ділитися цукерками.

—А з нами ти б поділилася? — 
спитала маленька кришталева 

дівчинка, з надією зазираючи в 
очі Аліні.

Вона відчула, як червоніє.
—Ну все, годі бавитися, вас 

чекають тренування, — озвалася 
сніжинка Яринка.

І коли всі кришталеві діти, ку-
медно підстрибуючи й збиваючи 
одне одного з ніг підніжками, 
зникли у хмарі, Яринка поясни-
ла Аліні:

—Це мої учні.
—Твої учні? Я думала, ти тако-

го ж віку, як і я.
—Ну, якщо небесні роки пе-

ревести у земні, то так, мені теж 
вісім років. І я теж навчаюся у 
школі, але це школа сніжинко-
вого десанту. Та у мене є ма-
ленькі учні, яких навчаю того, що 
знаю сама.

—І тобі подобається? Тебе не 
дратує, що молодші діти нічого 
не вміють і не знають? — здиву-
валася Аліна.

—Іноді дратує, але я згадую, 
що теж колись була маленькою. 
І старші сніжинки мене навчали 
робити перші кроки. Всі ми ко-
лись не вміли стрибати… чи не 
знали колядок.

Алінині щоки пекли ще дуж-
че. Сніжинка Яринка зліпила з 
хмариного пуху кульку, яку лег-
ко підкинула угору, та повільно 
попливла небом.

Аліна захотіла і собі зліпити 
пухову кульку, але та розпада-
лася у її руках. Яринка показала, 
як потрібно тримати хмариний 
пух пальцями.

—Всі ми буваємо новенькими 
і чогось не знаємо, але ж це не 
робить нас поганими, правда? — 
підморгнула сніжинка.

Аліна кивнула і усміхнулася їй 
у відповідь.

—Я зрозуміла про що ти. Я хо-
чу ще трохи погратися з тобою, 
а тоді повернуся і врятую наше 
Різдво, — сказала вона і почала 
очима шукати драбинку. Але тієї 
не було.

—Як же я спущуся?! — спитала 
вона у Яринки. — Драбина зни-
кла!

Яринка підкинула у повітря 
ще одну кульку з хмариного пуху 
і простежила за її польотом.

—Ти опинишся на землі так 
само як і ми, сніжинковий де-
сант! — сказала сніжинка, —
Стрибнеш із диво-хмари з пара-
шутом! Це різдвяний подарунок 
від усіх нас.

—Стрибну?! — ще дужче зляка-
лася Аліна. — Але ж я не вмію!

—Не бійся, я буду з тобою. А 
мої друзі та подруги сніжинки 
візьмуться за руки і сплетуть для 
нас найміцніші парашути так са-
мо, як сплітали драбинку.

Яринка зблиснула дзеркаль-
цем, і простір довкола засяяв ти-
сячами крихітних кришталиків. 
Не встигла Аліна оговтатися, як 
над її головою розквітнув над-
звичайної краси напівпрозорий 
купол, схожий на кришталеву 
павутинку. Яринка обережно 
згорнула його і склала у напліч-
ник, який подала дівчинці.

Дівчата взялися за руки, розі-
гналися, підстрибуючи на хмарі, 
й за секунду опинилися на са-
мому краєчку хмари-палянички. 
Ще мить — і вони вже стрімголов 
мчали униз.

—Смикни за кришталик одно-
часно зі мною! — сказала Яринка.

Аліна послухалася. Оп — і па-
рашути розкрилися. Це були дві 
гігантські сніжинки небаченої 
краси. Аліна не могла відвести 
погляду, заворожено спостері-
гаючи, як ті зблискують, перели-
ваються у небесній синяві.

Внизу палахкотіли вогники 
міста, а за хвильку вже почали 
промальовуватися вулиці й ок-
ремі будинки.

—Ось він, будинок хрещеної, 
— впізнала Аліна знайомі обриси.

—Точно, він!
—Як ти знала, що ми потрапи-

мо саме сюди?
—А я і не знала. У нас, у сніжи-

нок є такий талант — ми потра-
пляємо саме туди, куди потріб-
но. І саме тоді, коли це потрібно.

Аліна і сніжинка Яринка при-
землилися біля гойдалки, де і 
почалося їхнє знайомство. Па-
рашути впали на сніг і розчини-
лися у ньому.

—Це найкраща пригода з усіх, 
що зі мною ставалися! — вигук-
нула Аліна. Її кіски розтріпалися, 
очі блистіли від захвату.

—Наступного разу я можу 
навчити тебе перекидатися у 
повітрі через голову, — пообіця-
ла Яринка. — Це теж дуже весе-
ло! Побачимося за рік на цьому 
ж місці?

—Побачимося наступного 
Святвечора, — відказала Аліна. 
Вона поглянула на затишні вікна 
будинку хрещеної, а коли повер-
нулася до сніжинки, та зникла — 
немов і не було.

+++

Коли Аліна повернулася у 
дім, ялинка вже стояла на своє-
му місці й палахкотіла вогника-
ми. Всі сиділи за столом і лише 
один стілець був вільний. Також 
порожніла її улюблена тарілочка.

Аліна набрала повні леге-
ні повітря.

—Вибачте будь ласка, — сказа-
ла вона. — Я не хотіла зіпсувати 
Різдво. Можна я навчу Остапа і 
Микиту колядок?

—Звісно! — мама малюків за-
сяяла від щастя. — Чудова ідея!

—Все добре, Аліночко, — від-
повіла хрещена, — Святвечір 
неможливо зіпсувати, бо це ди-
во-вечір. Саме сьогодні стають-
ся речі, у які ніхто б не повірив! 
Наприклад, можна скуштувати 
хмаринку, і на смак вона ви-
явиться як солодка вата.

Аліна з подивом поглянула 
на хрещену, а та підморгнула й 
притиснула палець до вуст.

За вікном посипав рясний 
сніг. Сніжинки, міцно тримаю-
чись за свої крихітні парашутики, 
повільно сідали на землю. Вони 
зазирали до вікна і блимали сво-
їми дзеркальцями, передаючи їй 
привіт. +
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