
Петиція щодо перейменування частини вулиці Спацерової 

у Варшаві на вулицю Героїв Майдану 
 

Ми, жителі Варшави, що підписалися нижче, вважаємо, що на 

глибоку повагу заслуговують рішучість, сила духу і жертовність 

сотень тисяч українців та громадян інших країн, які в листопаді 

2013 року вперше вийшли на вулиці Києва та інших міст, 

розпочавши незламну боротьбу за вільну і проєвропейську 

Україну. Оскільки віддати честь кожному з героїв тих днів 

окремо неможливо, пропонуємо вшанувати їх пам'ять, 

посилаючись на назву великого громадського руху, названого 

Євромайданом. 

Найменування вулиць Варшави іменем битв, що відбувалися  

в сусідніх державах в ім’я загальних цінностей, описаних, 

зокрема, у польській конституції, є давньою традицією. Про це 

свідчить зокрема кільце ім. Угорського Повстання 1956 року  

в районі Урсинув. Київський Майдан як головний символ 

героїзму та боротьби за європейські ідеали (більше ста жертв, які 

увійшли в історію як Небесна Сотня), заслуговує на відзначення 

у Варшаві, тим більше, що Київ і Варшава – міста побратими,  

а польська столиця вже понад рік є центром солідарності та 

допомоги польської громади українцям й Україні. 

Багато жителів Варшави, зокрема, представники засобів масової 

інформації та неурядових організацій, члени парламенту  

і місцевого уряду були безпосередніми учасниками подій  

в Україні. Солідарність з Майданом і Україною об'єднала їх  

у цьому унікальному моменті в історії попри буденні політичні  

й світоглядні розбіжності. 

 

 

Великим виразом солідарності влади Варшави з українським 

народом було створення в лютому 2014 року на вул. Новий Світ, 

63 Інформаційного центру для громадян України, пізніше 

перетвореного в центр «Український світ». Відображенням 

реальної солідарності і підтримки з боку мешканців Варшави 

демократичних і європейських прагнень українського 

суспільства була численна участь місцевих жителів  

у демонстраціях підтримки, що відбувалися майже щодня біля 

Посольства України, а також в інших місцях столиці. 

Багато заходів розпочиналися або завершувалися біля пам'ятника 

Тарасу Шевченку та однойменного скверу. На нашу думку, 

понад стометровий відрізок вулиці Спацерової, що прилягає до 

скверу імені Тараса Шевченка між вул. Кльонова й Ґоворка,  

є ідеальним місцем для вшанування пам'яті Героїв Майдану. 

Його розташування біля найбільш «українського» елементу 

міської інфраструктури, тобто скверу ім. Тараса Шевченка, і той 

факт, що поруч не розташовані жодні житлові будинки чи 

установи, належним чином кваліфікує вищезгаданий фрагмент 

вулиці Спацерової для цієї мети. 

Петиція є ініціативою жителів Варшави та проектом, відкритим 

для усіх, кого вразила мужність Героїв Майдану, і хто вважає, що 

вони гідні, щоб вшанувати їх пам’ять у вищезгаданий спосіб. 

Невід'ємними елементами петиції є заява про зміну назви 

муніципального об’єкту разом з необхідним списком підписів 

мешканців Варшави, які підтримують ідею, і карта із 

зображенням запропонованого місця. 


