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Дорогі читачі!

Редакція нашої газети 
щиро вітає Вас 
із Новим роком 
та Різдвом Христовим. 
Нехай зірка, 
що запалає незабаром 
на нічному небі, 
возвістить Вам радість 
народження Спасителя, 
котрий несе надію 
на краще майбутнє!
Минулий рік був багатим 
на події, 
які ми намагались 
для Вас висвітлити. 
Це рік аболіції, що 
дозволила легалізувати 
перебування 
в Польщі частині наших 
співвітчизників. 
Це був рік «Євро-2012» 
– події, яка відкрила 
Україну й Польщу 
всьому світові. Будемо 
мати надію, що минулий 
рік дав нам досвід 
і сили, які зможемо 
використати у 2013 році. 
Нехай зневіра ніколи 
не торкнеться Ваших 
сердець, а тільки 
радість бринить 
у Ваших домівках!

Редакція «Нашого вибору»

країнські політики нас дещо 
розсмішили в 2012 р., впроваджуючи 
до своїх блискучих промов словоспо-
лучення «двадцять–дванадцять».

– Наші державні мужі – проєвропей-
ські, отож і говорять на західний лад, 
– лукаво коментували таке «нововве-
дення» одні.

– Та вони просто не вміють вимовити 
числівник «дві тисячі дванадцять», уже 
не кажучи про те, щоб його правильно 
провідміняти, – пояснювали другі.

Ось так і весь 2012 рік промай-
нув в Україні під знаком «двадцять–
дванадцять». За словами про «євро-
пеїзацію», «цивілізаційний вибір» та 
відкриття держави на світ українські 
політики намагалися приховати «марш 
на місці», цілковиту безпорадність та 
відсутність ідей.

«Євро–2012» відбулося, 
цивілізаційній стрибок – ні...
Новенький стадіон у Львові та від-

новлений НСК «Олімпійський» у Києві 
– може і страшенно дорого, але гарно 
і з розмахом. Автостради може й не 
перетнули України із заходу на схід, 
але нові дороги, поки що без тріщин 
та дірок, з’явилися. Нові термінали на 
модернізованих аеропортах, може і не 
до кінця продумані та зручні, але вбо-

Рік «двадцять–дванадцять»:

«Євро» пройшло,
Європа віддалилася. 
надія є!

лівальників прийняли й відправили. 
Швидкісні потяги «Hyundai», хоча і 
псуються в дорозі й квитки на них не 
кожний українець може собі дозво-
лити, але все ж таки якось там їздять. 
Українські готелі, хоч і мали, за слова-
ми президент УЄФА Мішеля Платіні, 
«злочинно високі ціни», але кого треба 
було – поселили. Ось і весь «цивіліза-
ційний стрибок» країни над Дніпром... 
І чого, питаємо, було так розпалювати-
ся ще п’ять років тому? 

Проте головний результат «Євро–
2012» в Україні – це враження європей-
ських вболівальників від української 
землі: а ці враження перевершили всі 
найоптимістичніші сподівання, вони 
переросли у казкові спогади та бажан-
ня повернутися в Україну та ще й дру-
зів із собою привезти...

Вибори–2012. Розвели як 
кошенят (за власним бажанням)
«Оцените красоту игры. Мы их раз-

вели, как котят». Ці слова депутата від 
Партії регіонів Михайла Чечетова піс-
ля прийняття Верховною Радою так 
званого «мовного закону» дуже влучно 
демонструють реалії політичного жит-
тя в Україні–2012. 
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У Вроцлаві 22–24 листопада 
пройшла VIII конференція «Польська 
східна політика». Експерти, дипломати 
та представники громадських органі-
зацій дали оцінку дотеперішній полі-
тиці Варшави щодо східних сусідів, а 
також обговорили ситуацію у відноси-
нах з окремими країнами. Віце-міністр 
закордонних справ Польщі Катажина 
Пелчинська-Наленч в інавгураційній 
промові позитивно оцінила польську 
східну політику: 

– Протягом двох десятиліть Польща 
мала добрі відносини з сусідами. Може, 
це не було сусідство наших мрій, і події, 
які відбувалися у цих країнах, не прохо-
дили за сценарієм Польщі чи Європи. Але 
це сусідство не принесло Польщі жодних 

загроз на рівні безпеки, що є безумовним 
успіхом, – сказала вона.

Серед панельних дискусій на конфе-
ренції на увагу заслуговували розмови 
про роль органів місцевого самовряду-
вання в налагодженні співпраці з краї-
нами Східного партнерства та Росією, а 
також обговорення стратегії польської 
культурної дипломатії на Сході. Уперше 
ситуація в Україні розглядалася на одній 
дискусії разом із Білоруссю. Експерти по-
годилися, що післявиборчі події викли-
кають занепокоєння, проте про санкції 
проти Києва не може бути й мови. Остан-
ні вибори, незважаючи на знані факти 
правопорушень, варто вважати радше 
чесними, ніж нечесними, що є підставою 
для продовження діалогу. Багато разів 
порушувалося питання лібералізації ві-
зового режиму. Учасники погодилися, 
що воно не має політичного характеру, і 
візи до ЄС для громадян України можуть 
бути скасовані раніше, ніж буде підписа-
на Угода про асоціацію. ■

столичному Центрі соціаль-
ної комунікації (вул. Сенаторська, 27), 
20 листопада відбулося засідання Комісії 
громадського діалогу у справах іноземців.

Комісії громадського діалогу є іні-
ціативно-дорадчими структурами, ство-
реними зацікавленими організаціями 
третього сектора в співпраці з міською 
владою Варшави.  Через таку співпрацю 
налагоджуються партнерські відносини, 
які допомагають знаходити спільні рі-
шення у різних суспільних сферах. 

До завдань Комісії належать співпра-
ця організацій з владою міста у творенні 
документів, правових актів, підтримці 
та фінансуванні громадських проектів, 
оцінці вже прийнятих постанов і рішень 
в обраній сфері; також призначення до-
тацій, визначення соціальних потреб та 
їхнє задоволення, активна співпраця з 
Варшавською радою діяльності громад-
ської користі, дільничними комісії соці-
ального діалогу і Форумом соціального 
діалогу та ін.

Створення нової комісії може ініцію-
вати щонайменше 10 громадських органі-
зацій, подаючи відповідну заяву до влади 

міста. Комісії – відкриті, у них беруть 
участь зацікавленні організації, які та-
кож добровільно можуть вийти з комісії 
в майбутньому. При виборі ради комісії 
кожна організація отримує по одному го-
лосі незалежно від кількості своїх пред-
ставників, які беруть участь у засідан-
нях. До кожної комісії призначений ком-
петентний представник від влади міста. 
Рада комісії зобов’язана виконувати свої 
обов’язки протягом року, визначаючи те-
матику, час та порядок засідань. 

На таких засадах  створили Комісію 
громадського діалогу у справах інозем-
ців. До її складу ввійшла 21 організа-
ція, серед них: Фонд «Африка інакше», 
Центр «Iqraa», Фонд для Сомалі, «Inna 
Przestrzeń», Фонд розвитку «Окрім кор-
донів» тощо.

Чергове засідання Комісії відбулося 
11 грудня, на ньому обговорювався Закон 
про іноземців та розроблялися рекомен-
дації щодо співпраці з іноземцями для 
презентації цих положень у парламенті. 
Обговорювалося призначення членів у 
Варшавську раду діяльності громадської 
користі. 

Додаткова інформація про Комісію: 
ht tp://ngo.um.warszawa.pl /komisje-

dialogu-spolecznego
ht t p://w w w.sejm.gov.pl /Sejm7.nsf /

PrzebiegProc.xsp?nr=206

До клубу на варшавській Празі-Південь 
у п’ятницю, 14 грудня, завітав святий Ми-
колай у товаристві Янгола й Чорта, щоб 
привітати польських та українських дітей 
зі святом. Оскільки цього разу Миколай 
завітав із України, то разом зі своїми по-
путниками він навчив дітей української 
пісні «Ой хто, хто Миколая любить» та 
представив український танець-боротьбу 
Гопак. Польські діти заспівали польські 
колядки. 

Виступ українських митців органі-
зовано в рамах проекту «Міжкультурна 
школа в мультикультурній спільноті» 
за підтримки Міжнародної організації у 
справах міграції та профінансованого з 
Європейського фонду для інтеграції гро-
мадян третіх країн (EFI).

Організатором свята був Фонд «Наш 
вибір» та Центр самодопомоги мешкан-
ців «Sami Sobie». ■

Конференція про польську східну політику
Ірина КРАВЕЦЬ

Комісія громадського діалогу
в справах іноземців у Варшаві
Ірина ПОЛЕЦЬ 

У

Святий Миколай завітав 
на варшавську Праґу

Олена ЛИТВИНЕНКО

Фото 
Бригіди 
Дудкєвіч
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Андрій ШЕРЕМЕТ

Принаймні хтось сказав або бовкнув 
правду, не прикриваючись високими 
словами про «подолання руїни» і нама-
ганнями «почути кожного». На україн-
ській політичній сцені, – хоча і не лише 
на українській, – дійсно один одного 
«розводять».

Навесні 2012 року опозиційні партії 
кинулися домовлятися про об’єднаний 
список на парламентські вибори. Хоча 
всі добре розуміли, що опозиція – чи то 
об’єднана, чи то роз’єднана, – програла 
вибори ще минулого року, добровільно 
голосуючи за змішану систему виборів 
народних депутатів. Саме ця система 
і в 1998 році, і у 2002 році дала вели-
чезну перевагу правлячій партії, адже 
дозволяла компенсувати невисокий 
«партійний рейтинг» провладними 
депутатами в одномандатних округах. 
Чим завершилися вибори–2012? Тим, 
що вперше від соціалістичних часів 
більшість в українському парламенті 
сформує одна політична партія. Решта 
депутатів та фракцій у новій Верховній 
Раді – це «кошенята», яких будуть на-
магатися креативно «розводити» чи то 
разом, чи то поодинці – аж до виборів 
президента у 2015 році. 

Зовнішня політика–2012. 
Не туди?
Україна розпочала 2012 рік із завер-

шеними переговорами щодо Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом. У 
березні тихо та непомітно цей документ 
було парафовано, а в липні ще непоміт-
ніше парафували економічну частину 
Угоди про асоціацію, яка передбачає 
створення між ЄС та Україною зони 
вільної торгівлі. Чому тихо? Бо мало хто 
в Європі нині хоче бачитися, розмовля-
ти та фотографуватися з українськими 
очільниками: через згортання демокра-
тії, через невиконання обіцянок, через 
політичних в’язнів. Київські очільники 
у відповідь говорять про «паузу у від-
носинах з Європою» та «будуванням 
Європи в Україні без інтеграції з ЄС». 

Наслідком паузи у відносинах з ЄС 
стало те, що у 2012 році найбільш за-
хідною європейською державою, яку 
відвідав президент України, була Гре-
ція (до того ж візит Януковича на гору 
Афон був приватним). А от до Росії 
український гарант від березня по жов-
тень встиг злітати чотири рази. На жаль, 
безрезультатно. А може і «на щастя». 
Дешевшого газу Владімір Путін Україні 
не подарував, проте і до Митного союзу 
затягнути Києва не вдалося (поки що). 
Кремль відверто роздратований укра-
їнським керманичем, але через відсут-
ність альтернативи мусить співпрацю-
вати саме з ним. Брюссель – не мусить, 
у нього свої проблеми... Тому в 2012-му, 
уперше за кільканадцять років, не від-
бувся традиційний саміт Україна – ЄС. 
Частина країн Західної Європи, втомив-
шись чекати, коли ж Янукович випус-
тить Ю. Тимошенко чи зробить україн-
ське законодавство більш європейським, 
дає чітко зрозуміти: без виконання у 
конкретному терміні конкретних вимог 
парафування та підписання Угоди про 
асоціацію України з ЄС не відбудеться. 
До того ж все більше європейських по-
літиків вживає словосполучення «санк-
ції проти України». Виняток – хіба що 
Польща, котра як адвокат Києва послі-
довно намагається «перевиховати» під-
опічного за будь-яку ціну. Тримати його 
може не в Європі, але близько Європи і 
принаймні якнайдалі від Росії. 

Рік–2012. Уперше...
Але годі нарікати. Були у 2012 році 

й приємні моменти. Рік, що минає, 
можна дійсно вважати початком маршу 
України в напрямку енергетичної не-
залежності. Київ не лише зменшив за-
купівлю занадто дорогого «братнього» 
російського газу на третину, а й запо-
внив українські трубопроводи перши-
ми партіями того ж російського газу, 
але купленому не в «Ґазпрому», а за 
нижчою ціною в німецького концерну 
RWE. Тобто ВПЕРШЕ блакитне паливо 
почало надходити до України не тільки 
зі Сходу, а й з Заходу. Українська влада 
обіцяє імпорт «німецько-російського 

газу» збільшувати, та ще й газ, скра-
плений в Азербайджані, Катарі та США 
купувати. А якщо до цього додати ще й 
початок реалізації проекту будівництва 
терміналу для прийому скрапленого 
газу під Одесою, то 2012 рік можна смі-
ливо зарахувати до вдалого. 

До українського парламенту ВПЕР-
ШЕ потрапили партія «УДАР» та ра-
дикальна права партія «Свобода». Ці 
політичні сили напевно внесуть нову 
енергію в стіни Верховної Ради.

На кордоні України та Росії у 2012 
році з’явився ПЕРШИЙ прикордонний 
стовп, тобто розпочався практичний 
процес демаркації кордону після кіль-
канадцяти років переговорів. 

Цього ж року в України прийняли 
закон про введення біометричних пас-
портів. Частина громадян із занепоко-
єнням сприймає це нововведення, не 
знаючи, чого від нього очікувати. Про-
те саме наявність в громадян України 
біометричних паспортів стане одним з 
ПЕРШИХ аргументів з боку ЄС до лі-
бералізації та скасування візового ре-
жиму з Україною.

Від політиків та чиновників ми, 
чесно кажучи, нічого приємного й не 
чекали. А от від спортсменів чекаємо 
завжди. Безцінними є перемоги й пе-
реможні танці українських боксерів на 
Олімпійських іграх у Лондоні. А чет-
верте загальнокомандне місце паралім-
пійської збірної України? Нагадаємо, 
що збірна України ВПЕРШЕ виступила 
у фінальній частині Чемпіонату Євро-
пи з футболу. А яку невимірну радість 
принесли нам голи Андрія Шевченка у 
ворота Швеції? А як українці дякували 
команді Олега Блохіна за «гідний ви-
ступ» на «Євро–2012», довівши всьому 
світові, що козаки вміють також і до-
стойно програвати. Варто теж загада-
ти, що наприкінці року українка Ганна 
Ушеніна ВПЕРШЕ стала чемпіонкою 
світу з шахів, чотирнадцятою за всю іс-
торію чемпіонатів серед жінок. 

Поп-діва Мадонна ВПЕРШЕ заві-
тала до України. А один український 
вокально-танцювальний гурт ВПЕР-
ШЕ знявся у відеокліпі цієї співачки, 
рекламуючи Україну у світі. 

А ще у 2012 році, завдяки таланту де-
сятирічної співачки Анастасії Петрик, 
Україна ВПЕРШЕ святкувала перемогу 
на дитячому пісенному конкурсі Євро-
бачення.

І останнє: у жовтні 2012 року в Укра-
їні ВПЕРШЕ за останні два десятиліття 
зросла кількість населення. І хоча гово-
рити про стійкі тенденції приросту ще 
дуже рано, проте слід радіти, що укра-
їнців у світі стало хоча й трішечки, але 
більше... ■

Рік «двадцять–дванадцять»:
«Євро» пройшло, 
Європа віддалилася. 
надія є!
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Ольга ПОПОВИЧ

Н аявність шенгенської візи в 
паспорті дає право безперешкодно по-
дорожувати територією 26 європей-
ських країн, але на практиці існують 
суттєві обмеження та застереження – 
оскільки кожна з країн-учасниць має 
ще свої додаткові внутрішні вимоги та 
власну міграційну політику.

Згідно з різними статистиками, най-
більшу кількість шенгенських віз наші 
співгромадяни отримують у польських 
консульствах. Прагнучи поїхати в ту-
ристичну подорож до Італії чи Франції, 
українці часто подають документи на 
шенгенську візу саме до консульства 
Республіки Польща: адже польські ди-
пломати, на відміну від своїх європей-
ських побратимів, найменше відмовля-
ють у видачі візи. 

Якщо ж Ви отримали багаторазову 
шенгенську візу в польському консуль-
стві з вказаною метою подорожі – пра-
ця, навчання, культурний обмін – і вирі-
шили поїхати у Німеччину, пам’ятайте, 
що у вас можуть виникнути проблеми 
з німецькою прикордонною поліцією. 
Хоч кордонів не існує, але прикордонна 
поліція часто зупиняє автомобілі, рей-
сові чи туристичні автобуси, заходить у 
потяги для перевірки документів подо-
рожуючих. Так, виявивши у Вас робо-
чу шенгенську візу, видану польським 
консульством, німецька поліція матиме 
підставу не впустити Вас на територію 
Німеччини, а ще – зробити відмітку у 
Вашому паспорті про нецільове ви-
користання візи. Мотивуватимуть це 
тим, що візу Вам відкрили з конкрет-
ною метою – праці в Польщі. У подаль-
шому це може стати Вам на перешкоді 
в отриманні наступної візи в польсько-
му консульстві чи будь-якому іншому 
консульстві держави-учасниці шенген-
ського руху. Хоч існують єдині прави-

ла Шенгенської угоди про скасування 
внутрішніх кордонів між країнами-
учасницями, однак кожна країна ще 
має власні правила, які в ширшому ро-
зумінні не суперечать угоді, але спря-
мовані на захищення національних ін-
тересів. Тому підставою для обмеження 
Вашого пересування для німецької сто-
рони буде формулювання: «нецільове 
використання візи». За це Ви можете 
навіть заплатити штраф. Зафіксовано 
випадок, коли особа з польською робо-
чою шенгенською візою майже весь пе-
ріод дії візи пробула в Італії, після чого 
знову подала документи на вироблення 
нової візи до польського консульства і 
отримала відмову з формулюванням: 
«нецільове використання першої візи». 
Інформацію про те, що особа перебу-
вала в Італії, до польської консульської 
служби передала поліція Італії, яка, 
перевіривши паспорт українки, пере-
писала всі дані, хоч тоді жодним чином 
не перешкодила її подальшому перебу-
ванню в Італії. Якщо у вас наукова віза, 
видана для прикладу, Чехією, Ви пови-
нні додатковим документом підтвер-
дити, що Ви дійсно маєте наукову під-
ставу для поїздки до тієї ж Німеччини: 
це може бути запрошення з німецького 
навчального закладу, бібліотеки, архіву 
тощо. Тим самим Ви зможете змістов-
но аргументувати свою поїздку за межі 
країни, яка видала вам візу.

Практично не виникають проблеми 
пересування з туристичною візою – не-
залежно від того, яке консульство її ви-
дало. З нею можна вільно подорожувати 
різними країнами Шенгену, адже осно-
вну увагу звертають на такі профільні 
візи: навчання, культурний обмін, на-
укове стажування, праця, бізнес.

Маючи польську шенгенську візу, 
варто перший раз перетинати кордон 

Польщі, а не їхати, наприклад, одразу до 
Угорщини. Бувають випадки, коли угор-
ці просто не пропускають українців з 
візами, виданими польською стороною: 
хоча зафіксовано й такі ситуації, коли 
вже з «апробованою» через польський 
кордон візою (тобто з першим в’їздом і 
виїздом з Польщі), угорські прикордон-
ники не пропускали власників таких 
віз, що подорожували до Франції чи Ав-
стрії, мотивуючи це тим, що Україна має 
спільний кордон з Польщею, тому нема 
потреби їхати через Угорщину. Такі дії 
угорських служб – протиправні, варто 
писати скарги: імовірно, при наявності 
великої кількості скарг і з’являться від-
повідні реакції угорського Міністерства 
закордонних справ (хоча така скарга 
одразу не «відкриє» угорського кордо-
ну для власників польського шенгену). 
Прикордонна служба може знайти де-
сятки пояснень, чому Вам було відмов-
лено у перетині кордону: «нецільове 
використання візи» – на жаль, поняття 
дуже широке. 

Найменше проблем з перевіркою 
«цільового використання візи» – в ае-
ропортах, хоча, якщо у Вас польська 
шенгенська віза, а Ви летите з України 
до Відня, у рідкісних випадках у Вас 
можуть попросити аргументовано по-
яснити, чому Ви прилетіли до Відня, а 
не поїхали до Польщі – країни, яка ви-
дала Вам візу? 

Жоден закон не заперечує вільного 
пересування з дійсною шенгенською 
візою  територією Шенгенської зони, 
але так само, як прикордонники в пунк-
тах перетину кордону ЄС мають право 
вимагати від подорожуючого докумен-
тів, що підтверджують ціль поїздки, 
так і прикордонна поліція в країнах 
Шенгенської угоди має право вимага-
ти документи, які підтверджують мету 
в’їзду до їхньої країни. Тому, перш ніж 
їхати з польськими шенгенами до Ав-
стрії чи Німеччини, потурбуйтесь про 
документи, які допоможуть Вам пояс-
нити мету вашої подорожі до цих країн. 
Загалом у таких випадках усе залежить 
від того, хто перевірятиме документи, 
– дуже часто головну роль відіграє осо-
бистісний чинник, а не норми законо-
давства. У таких випадках дуже важли-
во вміти аргументовано (з допомогою 
додаткових документів) відстояти своє 
право. ■

Обмеження для подорожуючих
з шенгенcькими візами
Отримати шенгенську візу тепер – 
уже не така проблема, як це було ще 
декілька років тому. Та власники шен-
генських віз далі стикаються з різно-
манітними перешкодами, подорожу-
ючи по країнах Шенгенської угоди.

Фото з 24tv.ua
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Почав діяти Закон про заборону 
паління в громадських місцях

Від 16 грудня в Україні заборонене 
куріння тютюнових виробів, а також 
електронних сигарет і кальянів у за-
кладах ресторанного господарства, 
на стаціонарно обладнаних зупинках 
маршрутних транспортних засобів, у 
підземних переходах, під’їздах житло-
вих будинків, на дитячих майданчиках, 
у ліфтах і в транспорті загального ко-
ристування. 

Штраф розміром від 1 тисячі до 10 
тисяч гривен передбачено за розміщен-
ня попільничок або куріння в примі-
щеннях закладів ресторанного госпо-
дарства. 
Український тиждень

Віктор Янукович підписав закон 
про біометричні паспорти

Президент підписав закон про вве-
дення біометричних паспортів. Від-
повідно до закону, посвідчення гро-
мадянина видаватиметься у формі 
пластикової картки з чіпом. Першими 
такий документ отримають немовля-
та, до досягнення дитиною 16-річного 
віку такий документ змінюватимуть 
кожні чотири роки. Після отримання 
паспорта в 16 років наступна його за-
міна відбуватиметься через 10 років. 
Запроваджуючи нові паспорти, усю ін-
формацію про громадян України зано-
ситимуть в єдину електронну базу. За-
кордонний паспорт українця має бути у 
вигляді книжечки із чіпом. На електро-
нний носій записуватимуть відбитки 
пальців. Від електронно-пластикових 
документів можна відмовитися, оскіль-
ки Закон дозволяє це робити вірянам, 
які виступають проти чіпів. 

Електронні паспорти будуть запро-
ваджуватись вже з 1 січня 2013 року.
ТВі, УНІАН

Нова Рада, нові історії

Верховна Рада України VII скликан-
ня 12 грудня розпочала свою роботу, 
але керівництво нового парламенту 
було обране лише наступного дня. Но-
вим спікером парламенту з 250 голо-
сами став регіонал Володимир Рибак, 
його перший заступник – комуніст Ігор 
Калєтнів (за його обрання проголосу-
вав 241 депутат) та заступник – свобо-
дівець Руслан Кошулинський, за якого 
проголосувало 305 народних обранців. 

Перші засідання українського парла-
менту не обійшлись без сутичок. Опо-
зиція блокувала трибуни і між депута-

тами з Партії регіонів та опозиційними 
депутатами відбулась бійка. 

Також двоє депутатів, які пройшли в 
парламент за списком партії «Батьків-
щина» – Андрій та Олександр Табалови 
– не увійшли до новоствореної фракції 
партії. А депутат Олександр Волков, 
який під час всієї своєї передвиборчої 
кампанії демонстрував свою відданість 
партії «Батьківщина», увійшов до фрак-
ції Партії регіонів.
Український тиждень, УНІАН

Азаров знову прем’єром

Верховна Рада України нового скли-
кання 13 грудня, за поданням пре-
зидента України Віктора Януковича, 
252 голосами обрала Миколу Азарова 
прем’єр-міністром України. Відповідно 
до внесених змін до Конституції, повний 
склад Кабінету Міністрів призначається 
президентом за поданням прем’єра.

Українського прокурора не пускають 
у США

Сполучені Штати Америки анулю-
вали п’ятирічну в’їзну візу першому 
заступнику Генерального прокурора 
України Ренатові Кузьміну. Як заявила 
американська сторона, візу саме скасу-
вали, а не відмовили в її видачі. 

Формальним приводом для анулю-
вання американської візи Рената Кузь-
міна стало порушення ним візового 
режиму та проведення слідчих дій на 
території США без дозволу відповід-
них органів. Згідно з інформацією ЗМІ, 
влада США отримала дані, що, всу-
переч задекларованій приватній меті 
візиту, Ренат Кузьмін, перебуваючи в 
Каліфорнії, намагався допитати Петра 
Кириченка – колишнього партнера екс-
прем’єра Павла Лазаренка і одного з 
ключових свідків у справі про вбивство 
народного депутата Євгена Щербаня. 
Радіо Свобода, Українська правда

Інтронізація Бориса Гудзяка

У Парижі 2 грудня в Соборі Паризь-
кої Богоматері відбулася урочиста це-
ремонія інтронізації владики Бориса 
Гудзяка як Апостольського екзарха для 
українців греко-католиків у Франції, 
Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та 
Швейцарії. Участь у святій літургії взя-
ли блаженнійший Святослав Шевчук, 
духовенство Католицької та Право-
славної церков, представники україн-
ського уряду, дипломати й українська 
громада. 
ТВі

Скандал навколо підписання угоди 
про будівництво LNG-терміналу 

Державне агентство з інвестицій 
та управління національними про-
ектами України (Держінвестпроект), 
очолюване Владиславом Каськівом, 
26 листопада підписало угоду з іс-
панською «Enagas SA», яка є дочір-
ною фірмою відомої в Іспанії компанії 
«Gas Natural Fenosa», на будівництво 
в Одесі LNG-терміналу для регази-
фікації скрапленого газу. Повстання 
такого терміналу мало б допомог-
ти Україні зменшити залежність від 
російського газу. Іспанську сторону 
представляв Жорді Сандра Бонвеї, 
який не мав права підписувати цей 
документ, оскільки є лишень про-
фесійним комерційним представни-
ком інтересів «Gas Natural Fenosa» та 
«Enegas». Гучний скандал розгорівся 
після того, як агентство «Reuters» 
розповсюдило заяву іспанської «Gas 
Natural Fenosa» про те, що компанія 
«не підписувала жодних контактів з 
інвестицій у LNG-термінал в Україні, 
також не очолює ніякого консорціуму 
для будівництва такого терміналу і 
навіть не вивчає таку можливість». 

Українська сторона заявляє, що такі 
переговори велись і угода, яка підпи-
сувалась у присутності посла Іспанії 
та прем’єр-міністра України Миколи 
Азарова, мала б бути легітимною. Од-
нак Жорді Бонвеї був посередником 
між іспанськими компаніями та укра-
їнською владою і йому справді ніхто не 
надавав повноважень для підписання 
таких угод. Раніше Жорді Бонвеї пра-
цював гірськолижним інструктором, а 
10 років тому, після одруження з укра-
їнкою, переїхав до України, де почав 
представляти інтереси іспанських фірм 
в Україні.
Український Тиждень, Українська Правда,
УНІАН, Радіо Свобода

Польща планує відкрити нові візові 
центри

До кінця року Посольство Республі-
ки Польщі в Україні планує відкрити 
пункти прийому візових анкет у Чер-
нівцях та Ужгороді. Таку заяву зробив  
Генеральний консул Республіки Поль-
щі у Львові Ярослав Дрозд.

Нині в Україні діє 14 польських 
пунктів прийому візових анкет. 
Дзеркало тижня, ЗІК
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Ігор ІСАЄВ, редактор Польського радіо

данськ – то насправді ви-
няткове місце: адже сюди, до відомого 
студентського осередку, приїжджають 
навчатися як громадяни України, так 
яі українські автохтони, переселені вна-
слідок акції «Вісла» в села й містечка 
навколишніх регіонів. Характерна осо-
бливість ґданських українців, незалеж-
но від їхнього походження, – це досить 
велика частина молодих людей.

На шпальтах «НВ» упродовж кіль-
кох номерів триває важлива дискусія 
на тему того, яким чином співпрацю-
вати мігрантам і автохтонам. Голова 
Об’єднання українців у Польщі Пе-
тро Тима, політолог Ольга Попович 
та правниця Івона Трохімчик-Савчук 
досить детально окреслили обидві 
громади. Що тішить – у думках цих 
людей більше спільного, аніж відмін-
ного.

Після огляду нашої генези в Польщі 
час на окреслення чіткої стратегії дій. У 
публіцистичній дискусії звучали тези, 
що дві спільноти мають відмінні пріо-
ритети (І. Трохімчик-Савчук: «типові 
проблеми для мігрантів – тобто лега-
лізація перебування, пошук легальної 
праці чи місця навчання – є чужими 
для меншини»). Важко не погодитися, 
проте інституціоналізації співпраці 
варто шукати деінде.

Українське мігрантство Польщі – 
різнорідна група. Велика частина цих 
людей приїжджає до Польщі в пошу-
ку праці (часто сезонної), однак част-
ка мігрантів, яка надовго зв’язала себе 
з новою країною, – хоч і менша, проте 
немала. Для цих людей проблеми пра-

цевлаштування так само актуальні, як 
і для представників автохтонної гро-
мади. Водночас виринають питання, 
пов’язані зі збереженням власної куль-
тури, пошуку шкільництва рідною мо-
вою. Виринають не в усіх мігрантів,  
але й автохтонна меншина змагається  
з асиміляцією і зниженням числа дітей 
в українських школах. 

Кількість мігрантів, що пов’язали 
себе з Польщею, що мають тут роботу, 
житло й шукають певної самореалізації 
поза рамками «легалізаційної» темати-
ки, – перевищила «критичну масу», що 
потрібна задля реалізації дієвої стра-
тегії. Юридичні питання переважали 
тематику шпальт «НВ» у перший рік 
його створення – однак тепер матеріали 
правничого характеру стали «одними 
з». І це добрий ключ, адже мігрантські 
організації – у силу певної спрямова-
ності європейських програм та через 
значну кількість мігрантів з правовими 
проблемами – тяжіли в бік юридичного 
усвідомлення мігрантів, «залишаючи 
на потім» проблематику мігрантської 
культури в Польщі, психосоціальних 
проблем людей, які оселилися тут на-
довго, зрештою, не задумуючись над 
політичним лобіюванням пріоритетів 
своєї спільноти.

А в цьому – наше майбутнє, бо якщо 
українські мігрантські організації 
Польщі масштабно не займуться цими 
питаннями, то вони залишаться такими 
ж «сезонними», як і галичанки, що при-
їжджають заробити на збиранні яблук. 
Умовна «галичанка», з одного боку, і 
«діяспорний переселенець з акції „Ві-
сла”» з іншого трохи заволоділи нашою 
свідомістю в дискусії. Дебатувати про 
першопошук їхньої співпраці – так само 

безглуздо, як і пропонувати розробити 
спільний проект Податкового кодексу 
шахтареві з Макіївки, підприємцеві з 
Києва та пенсіонерці з Тернополя.

Справді, збірні образи «галичанки» 
й «переселенця» становлять значний 
відсоток в обох громадах – та початок 
систематичної співпраці потрібно за-
кладати в інших групах. Уже згаданий 
приклад ґданського ярмарку показав, 
що є добрий ґрунт і чимало спільного в 
групі студентської молоді обох громад; 
бар’єрів між собою радше не відчува-
ють представники інтелігенції й бізне-
су; зрештою, спілкування й інтеграція 
українців з-за двох боків лінії Керзо-
на відбувається в священичих колах. 
Спільна, чи не найголовніша наша про-
блема – це асиміляція та негативний 
образ українця, що існує в Польщі: на 
жаль, як автохтони, так і мігранти, че-
рез «поганий імідж» свого походження 
намагаються якнайшвидше його по-
збутися. Розпочати спільні дії мають не 
«галичанка» й «переселенець», а еліта, 
що існує в обох громадах і яка вже дав-
но між собою співпрацює; лише після 
закладення ґрунтовних підвалин треба 
говорити про можливе приєднання до 
стратегії «галичанки» й «переселен-
ця».

Чергове, важливе питання – це по-
літичне лобі. Українські автохтони 
Польщі давно стали суб’єктом полі-
тичних відносин у Варшаві: у Сеймі 
та в муніципальних органах мають 
своїх депутатів, досить часто беруть 
голос у відносинах із офіційним Ки-
євом. Мігранти в Польщі не є навіть 
об’єктом на політичній сцені, що кон-
че треба змінити. Допомогти в цьому 
можуть автохтони, які знаються на 
політичних стратегіях, відчувають 
кон’юнктуру Польщі. Варто досягну-
ти введення в Польщі повсюдної єв-
ропейської практики, коли мігранти 
з правом перебування можуть голо-
сувати на муніципальних виборах і 
обиратися в місцеві органи. І тоді ро-
сійськомовна мігрантка з Донецька, 
яка шаліє від «Тартака» і яку я зу-
стрів у Ґданську, у Раді міста, спільно 
з онуком перемиського упівця, змогла 
б роздобути в бюджеті гроші на кон-
церт улюбленого виконавця. ■

Політичне лобі: напрямок до співпраці
«галичанки» й «переселенця»

У середині листопада мені довелося побувати в Ґданську, де відбувався Моло-
діжний ярмарок – найбільший український молодіжний фестиваль у Польщі. 
Одна з речей, що найбільше привернула мою увагу, – це вдала співпраця при ор-
ганізації цього сучасного й справді цікавого заходу представників мігрантського 
юнацтва й наймолодшого покоління автохтонів.



ксана є прикладом успішної 
української бізнес-леді, яка пройшла 
нелегкий кар’єрний шлях поза межами 
своєї країни. Саме у Варшаву вона при-
їхала на заробітки в кінці 90-х, а тепер 
може пишатися численними успіхами. 
Усі її здобутки – результат важкої праці, 
де в центрі завше залишалася людська 
гідність. Наша героїня готова поділити-
ся власним досвідом, адже переконана, 
що її приклад зможе надихнути людей, 
які приїхали до Польщі шукати кращого 
майбутнього для себе і своїх дітей.

«нв»: Скажіть, коли Ви вперше 
приїхали сюди, як доля привела Вас 
до Варшави?

оксана яРема: Я приїхала сюди в 
1999 році. Була одружена і мала сина. 
Сама я зі Стрия. У Львові закінчила 
«Політехніку» – факультет економіки і 
менеджменту. Проте в Україні з робо-
тою не щастило. Врешті позичила у по-
други 100 доларів, зробила закордонний 
паспорт і приїхала сюди на заробітки. 

Яка була Ваша перша робота? Як 
Ви починали? 

Я з жахом згадую свої початки у 
Варшаві (усміхається). Жили ми з 
товаришкою біля П’ясечна. Кожного 
ранку чекали там на місцевому ринку 
поки приїде мікроавтобус і забере нас 
на роботу. Так почала ходити на приби-
рання. Пощастило – мене почали реко-
мендувати заможним людям, і досить 
швидко в мене вже був повний робочий 
графік на весь тиждень. Мені вдавало-
ся заробляти чималі гроші. Мої робото-
давці мене шанували й поважали. Зго-
дом вдалося купити більшу квартиру 
на Україні. Так тривало десять років, 
поки все не змінилося. 

Що сталося, що змусило Вас офі-
ційно працевлаштуватися і змінити 
рід діяльності?

Мушу сказати, що мої працедавці по-
важали мене не лише за чесність і сум-
лінність, а також за те, що в мене була 
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вища освіта. Вони мене завжди питали: 
чому я з цим щось не зроблю у Польщі і 
не почну шукати роботу за фахом? Тоді 
я не вірила, що мої зв’язки, які я здобу-
ла за роки прибирань, допоможуть мені 
в майбутньому в бізнесі. Тоді я ще не 
знала як шукати роботу, на яких сайтах 
і навіть як елементарно написати своє 
резюме.

Однак у мене стався приступ апен-
дициту. Мене везуть у лікарню на опе-
рацію, а я дзвоню до свого тодішнього 
працедавця (заможного бізнесмена і 
порядної людини), літак якого якраз 
сів у Парижі. Я телефоную, пояснюю 
ситуацію і питаю про можливість мене 
працевлаштувати, щоб я могла мати 
медичне страхування. Я не знаю, яким 
чином, але за 2 години всі мої докумен-
ти були готові. Звісно, що в документах 
мені не вписали прибирання, а посаду 
з торговими зв’язками зі Сходом. Мене 
прооперували і з того часу все карди-
нально змінилося. Після того, як я ви-
дужала, мої знайомі бізнесмени допомо-
гли мені написати резюме. Кожен з них 
пише мені рекомендації, і я офіційно 
починаю шукати роботу вже за фахом. 
Особисте життя на Україні не склалося. 
Я хотіла знайти стабільну роботу, щоб 
мати можливість забрати сина до Поль-
щі. Розуміла, що можу розраховувати 
лише на себе.

Де і як шукали роботу? 
Спочатку мені допомогла подруга 

влаштуватися в «Nordea Bank», у від-
діл кредитів. Ви не повірите, проте, 
я все ще не відчувала себе в безпеці і 
продовжувала після робочого дня пере-
вдягатися, їздити на прибирання! Так, 
це були мої гроші, але чесно зароблені, 
власними руками.

Я продовжувала шукати роботу, 
оскільки прагнула кращого. Загалом 
весь процес тривав 3 місяці. Шукала 

через портал Pracuj.pl, ходила на спів-
бесіди. Врешті потрапила до банку 
«Polbank». Там відразу набрали групу 
нових працівників, і нам спершу про-
водили навчальні тренінги. Наприкін-
ці тренінгів потрібно було здати іспит. 
За результатами я набрала найбільший 
бал у групі. Мене призначили головою 
відділення по кредитах. За хороші ре-
зультати праці мене нагородили поїзд-
кою до Дубаю як найкращого кредит-
ного консультанта (з усієї Польщі було 
обрано 8 людей, яким присудили цю 
премію). 

Як сприйняли це Ваші польські 
колеги? 

Сприйняли по-різному. Усе залежить 
від людей, звісно деякі були обурені – 
як то так, що українці дали керувати! 
Проте я знала свою роботу і вміла її 
чітко та послідовно виконувати. Згодом 
я купила собі машину. Взяла кредит на 
квартиру в центрі Варшави в престиж-
ному будинку. Після розлучення сама 
виховую сина й роблю усе, щоб у Поль-
щі він отримав вищу освіту. Тепер мій 
син ходить тут до польсько-української 
школи. 

Я заснувала власну фірму, де раджу 
в справах кредитування. Тепер додат-
ково розпочинаю власну справу, спіль-
но з людьми, з якими я познайомилася 
під час своєї роботи в банку. Дивно: до 
мене тепер самі дзвонять з різних бан-
ків і пропонують роботу. Проте, своя 
справа мені цікавіша.

Хочу підкреслити, що інколи ми не 
віримо у власні сили. Мій досвід пока-
зує, що це не так! Важкою працею мож-
на влаштувати свій добробут. Я здобула 
чимало за останні 5 років від моменту 
легального працевлаштування. Дуже 
шкодую, що не подумала про це рані-
ше і не змусила себе піти десь вчитися 
ще у Польщі, щоб здобути додатковий 
диплом. Розвиватися і вкладати у зна-
ння варто, бо згодом це призводить до 
більших результатів.

Що би Ви побажали наостанок на-
шим читачам? 

Я б хотіла, щоб люди більше приді-
ляли увагу своїй освіті й освіті дітей. 
Також варто пильнувати офіційного 
працевлаштування, платити податки і 
внески на медичне страхування, бо це 
дає впевненість у тому, що в неперед-
бачуваних ситуаціях Ви матимете за-
хист. ■

Не казкова Попелюшка, 
а справжня сильна українська Жінка
Ірина ПОЛЕЦЬ
Важкою працею можна собі влашту-
вати життя і досягти успіху – пере-
конана сьогоднішня героїня нашої ру-
брики «Людські історії» Оксана Ярема. 

Фото власне
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Аболіція–2012

У 2012 році вступив в дію закон 
про амністію для мігрантів з нере-
гульованим статусом (т.зв. аболіція). 
Завдяки спрощенню процедури, по-
рівняно з попередніми законами про 
аболіцію, більше наших співвітчиз-
ників змогло скористатись цим за-
коном і легалізувати своє перебу-
вання у Польщі. Серед перших, хто 
отримав дозвіл на перебування в 
Польщі на основі цього закону, була 
Леся Костіна, яка разом із подру-
гою Олександрою Гусак і розпочала 
кампанію за аболіцію. Ці дві жінки 
написали відкритого листа до Пре-
зидента, прем’єр-міністра, Сейму й 
Сенату Польщі, звертаючи їхню ува-
гу на потребу такого закону. Завдяки 
їхній сміливості було створено коа-
ліцію громадських організацій «Ім-
мігранти за аболіцію», яка успішно 
лобіювала прийняття відповідного 
закону. У результаті його дії близько 
десяти тисяч осіб подали заявки про 
легалізацію перебування в Польщі.

на фото – Леся Костіна та її подруги  
з дитинства під час святкування при-
йняття закону про аболіцію та отри-
мання дозволу на перебування для 
Лесі Костіної.

«Євро–2012» 
і спільне вболівання 
за збірну України

Для українців у Польщі – як мігран-
тів, так і автохтонів, – «Євро–2012» 
стало доброю нагодою для спільно-
го вболівання за національну збірну 
України, незалежно від того, чи хтось є 
прихильником футболу, чи ні. Оскіль-

ки збірна України грала вдома, то у 
Польщі вболівали за неї переважно у 
фан-зонах або в різних барах по всій 
країні. Ця подія стала доброю наго-
дою для інтеграції української спіль-
ноти через спільне святкування пере-
мог або суму через програші. Триває 
відбірковий тур до чемпіонату світу у 
2014 році, тож весною знову буде наго-
да підтримати українську збірну, теж 
у матчі із збірною Польщі.

на фото українські вболівальники у 
фан-зоні у варшаві.

День незалежності України

Уже вдруге у 2012 році День неза-
лежності у Варшаві спільно святкують 
українці з України та Польщі. Завдяки 
гостинності оо. василіан святкування 
проходило у приміщенні їхнього мо-
настиря у Варшаві. Організаторами 
були Фонд «Наш вибір», Об’єднання 
українців у Польщі, Ініціатива «Солі-
дарні з іммігрантами» та Союз укра-
їнок. У святкуванні взяли теж участь 
представники Посольства України у 
Польщі. Хоч погода була й дощова, 
то настрій в учасників був сонячний, 
що дозволило їм попри негоду співати 
українські пісні в саду.

на фото урочитість до дня незалеж-
ності у варшаві.

З життя української громади          у Польщі у 2012 році
Мирослава КЕРИК

Пропонуємо Вашій увазі короткий фоторепортаж про деякі події 2012 року, 
які або стосувалися українських мігрантів, або ж вони самі стали їхніми 
творцями. Минулий рік можна вважати роком збільшення активності укра-
їнських громадян, які інтегруються в польське суспільство та починають 
бути активними в громадському житті. Надіємося, наступний рік стане ще 
багатшим на українські ініціативи в Польщі.

22 жовтня 2010 року. складення звернення у справі 
аболіції до сейму РП. Фото Фонду розвитку «Окрім кордонів»
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Поява ряду молодіжних
ініціатив у Польщі

У Польщі зростає кількість моло-
дих українців та українок, які при-
їжджають сюди або вчитися, або пра-
цювати. Вони все активніше вклю-
чаються в громадське життя. Можна 
відзначити ініціативну групу, яка 
збирається щонеділі у приміщення 
Монастиря оо. василіан у Варшаві. Ці 
молоді люди організовують регуляр-
ні зустрічі, на яких обговорюють пи-
тання буденного та духовного життя, 
намагаються активізувати українську 
молодь Варшави, залучаючи її до різ-
ного роду діяльності чи спільного 
відпочинку. Детальніша інформація 
про цю ініціативу – у групі «Моло-
діжні зустрічі у Варшаві» на порталі 
facebook.com

Також активно діють молоді укра-
їнці в інших куточках Польщі. Зокре-
ма, у 2011 році у Бидґощі утворилася 
Асоціація міжнародних студентів, 
членами якої є українські студенти 
Вищої школи економіки (WSG). Вони 
активно діють на площині пропагу-
вання України у Польщі. Детальніше 
про цю організацію читайте на ст. 12 
цього номера «НВ».

на фото спільне приготування варе-
ників молоддю у приміщенні монас-
тиря оо. василіан у варшаві.

«Європейські дні 
добросусідства–2012»

Минулого року вже вкотре прохо-

З життя української громади          у Польщі у 2012 році
див фестиваль «Європейські дні до-
бросусідства», що його організовує 
Фонд духовної культури пограниччя 
з Любліна. Мета цього фестивалю – 
вказати на потребу співпраці понад 
межами, щоб кордон не став «заліз-
ним муром або другою Берлінською 
стіною». Програма цього фестивалю 
включала проведення ряду зустрічей 
на польсько-українському кордоні, 
виступи гуртів, дебати про потребу 
співпраці, урочисте вручення нагород 
українсько-польського поєднання, 
екуменічні молитви за добре сусід-
ство, транскордонні ярмарки, вистав-
ки регіонального мистецтва, зустрічі 
представників неурядових організа-
цій, влади та місцевого самоврядуван-
ня різного рівня.

Вперше в рамках цього фести-
валю проведено «Біг по лісі», пер- 
ший польсько-український транскор-
донний біг на бл. 21 км. Мета бігу 
– долати кордони й рекламувати 
польсько-українсько-білоруське По-
лісся. Біг почався з почесного старту 
в Польщі, в околиці переправи у Збе-
режі. Учасники бігли від озера Світязь 
та через ліси Шацького національного 
парку до Адамчуків, через понтонний 
міст до Польщі і фінішували через 100 
метрів від кордону. Учасниками забігу 
були громадяни України та Польщі. 
Детальніше про забіг та фоторепортаж 
з нього можна знайти на веб сторінці: 
www.biegpolesie.pl

на першому фото старт бігу на понтон-
ному мості через річку Західний Буг,  
а на другому вернісаж організований 
в рамках фестивалю. Фото Йоля вєль-
гус, www.biegpolesie.pl 

І нарешті, продовження
проекту щомісячника
для мігрантів Фондом 
«Наш вибір». 

Результат цієї події ти, дорога чи-
тачко (дорогий читачу), саме трима-
єш у руках. У 2012 році в нашому 
часописі збільшилася кількість сто-
рінок, урізноманітнено тематичні 
рубрики, на шпальтах нашого ви-
дання ми пишемо не тільки про ле-
галізацію чи поточні події в Польщі 
й Україні, – у цьому році розпоча-
лася серйозна й важлива публіцис-
тична дискусія стосовно співпраці 
автохтонної української громади 
й мігрантів. Але не тільки вона: на 
останніх сторінках видання наш 
колега Юрій Герасимчук, зокрема, 
став відкривати для вас (а часто й 
для нас, тобто редакції «Нашого ви-
бору») таїни польської кухні.

на фото Юрій Герасимчук.
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Григорій СПОДАРИК

П івденно-східна частина 
Підляського воєводства є водночас 
північно-західним кордоном україн-
ської етнічної території. У селах і міс-
течках регіону можна досі почути укра-
їнську говірку, побачити величезну 
кількість традиційних дерев’яних цер-
ков, а під час Різдва Христового, Вели-
кодня й інших важливих дат юліансько-
го календаря, можна відчути справжню 
атмосферу українського свята.

Підляшшя – це такі старі городища, 
як Дрогічин, Мельник і Більськ: вони 
в давнину були осередками Галицько-
Волинського князівства. Хоча, якщо 
запитати пересічного православного 
мешканця про його національність, то 
він, скоріше за все, скаже, що є пра-
вославним, місцевим, «тутейшим», 
«руським» або ж назве себе білорусом, 
незважаючи на те, що скаже це україн-
ською мовою. Парадоксально, але брак 
чіткої національної свідомості, а також 
«велика політика» врятували місцеве 
україномовне населення від операції 
«Вісла». Після початку Другої світової 
війни цю територію було приєднано до 
Білоруської Радянської Соціалістич-
ної Республіки, а місцеве православне 
населення записано білорусами. Ту ж 
саму політику ставлення до «тутей-
ших» продовжувала і влада Польської 
Народної Республіки. Завдяки цьому 
мешканці Підляшшя на північ від Бугу 

уникли долі подібних їм українців, які 
проживали на південь від історичної 
ріки.

Хоча нічого не минає безслідно. За-
лишившись на рідних землях, право-
славні цього регіону були переконані 
в тому, що вони білоруси – і для цього 
були створені білоруські школи, газети 
і організації. Мізерні ж потуги україн-
ського національного руху постійно на-
тикалися на спротив влади. 

І тільки вже в 80-і роки ХХ століття, 
на хвилі соціальних і політичних змін 
в Польщі, а також завдяки дозріванню 
серед молодої підляської інтелігенції 
свідомості того, що вони все-таки гово-
рять і співають українською, а коріння 
їхньої осілості тягнуться з поліських і 
волинських земель, нарешті народився 
український національний рух.

Сьогодні українці Підляського воє-
водства є однією з найбільш динаміч-
них груп серед української меншини 
в Польщі. З року на рік збільшується 
кількість дітей, які вчаться українською 
мовою в Більску-Підляскому, Черем-
ші й Білостоці. У Більську діє один із 
кількох українських дитсадків, де май-
же сотня дошкільнят відвідує заняття з 
української мови.

Головним осередком української ді-
яльності є Більськ-Підляський, де зна-
ходиться осідок Об’єднання українців 
Підляшшя. Там також друкується жур-
нал «Над Бугом і Нарвою». Підляшшя 
– це співочий регіон, а доказом цього є 
відомі фольклорні колективи «Ранок», 
«Родина», «Гілочка» або ж гурти «Че-
ремшина», «Позитив», «Хойраки». Ці 
колективи можна послухати на кон-
цертах, які організовуються місцевими 
українцями. Зокрема, такими культур-
ними подіями є фестин «На Івана, на 
Купала», який збирає тисячі глядачів 
в Церковних Дубичах, чи фестиваль 
«Підляська осінь», що проводиться од-
разу в кількох місцях.

Люди, природа, традиція – завдяки 
всьому цьому багатьом громадянам 
України, які прибули до Польщі, цікаво 
буде відвідати Підляшшя. ■

Незнане Підляшшя
Славомір САВЧУК
У нашій подорожі до найважливіших осередків життя української меншини 
у Польщі ми повертаємося на схід країни. Цього разу це буде Північне Під-
ляшшя – регіон, де українці з Польщі, порозкидані по всій країні після акції 
«Вісла», можуть відчути відлуння атмосфери, яка панувала на їхніх рідних 
землях до 1947 року.

Важливі адреси 
установ та організацій 
на Підляшші
Об’єднання українців Підляшшя
Адреса:
17-100, Bielsk Podlaski,
Ul. Widowska 4, skr. Poczt. 77
Тел./факс: (85) 730 89 29
Голова: Андрій Артемюк
Веб-сторінка: 
www.zup.org.pl

Православний кафедральний собор 
св. Миколая Чудотворця
Адреса:
15-424, Białystok
Ul. Lipowa 15
Тел.: (85) 742 33 10
Веб-сторінка:
www.soborbialystok.pl
Настоятель: о. Ян Фєдорчук

Адреса канцелярії:
15-424, Białystok
Ul. Św. Mikołaja 4a
Тел.: (85) 742 07 80
Ел. пошта: 
kancelaria@soborbialystok.pl

Podlaski Urząd Wojewódzki, 
Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców
Адреса:
ul. Mickiewicza 3
15 -213 Białystok
Тел.: (085) 743 93 80
Веб-сторінка: 
www.bialystok.uw.gov.pl

Церква св. миколая
Фото: www.panoramio.com/photo/7173928

«Ранок»
Фото: festiwal.ukraina.com.pl
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Юлія ГОГОЛЬ

Українці у Польщі – Підляшшя

Основні документи

Клопотання про громадянство мож-
на подавати до воєводи або президен-
та. У воєводи – з огляду на довголітнє 
проживання в Польщі або стосовно від-
новлення втраченого громадянства; на-
томість президент може надати грома-
дянство будь-кому, без обґрунтування 
рішення. Особливих умов немає, слід 
довести, що Ви – відповідна людина: 
тому варто приділити час і увагу при-
готуванню документів. Документи не 
можуть бути суперечливими. У випад-
ках заяви до президента чи воєводи є 
перелік необхідних документів. Серед 
них:

1. Заявка, вона міститься на 10–15 
сторінках і в ній, крім основної інфор-
мації, слід подати вичерпну мотивацію 
про клопотання громадянства. Заявку 
слід заповнити власноручно. Крім пер-
сональних даних, слід указати родичів, 
які мають або мали польське громадян-
ство, місце проживання й роботи тощо. 
До заявки слід додати біометричне 
фото. 

2. Свідоцтво про народження. Сві-
доцтво про народження, незалежно від 
того, де ви народилися, мусить бути ви-
дане польським РАГСом. Тобто необ-
хідно легалізувати в Польщі своє свідо-
цтво про народження. Оскільки, згідно 
з вимогами, у свідоцтві обов’язково 
повинно бути дівоче прізвище мате-
рі (в українських і радянських свідо-
цтвах такої інформації немає), то до 
місцевого РАГСу треба подати: власне 
свідоцтво про народження (найкраще 
дублікат, бо оригінал залишається в 
урядовців), присяжний переклад влас-
ного свідоцтва; свідоцтво про шлюб 
батьків, а також свідоцтво про наро-
дження матері (щоб надати інформацію 
про дівоче прізвище матері). Щоб не 

віддавати оригіналів документів, до-
кументи батьків можна подати в формі 
нотаріальних копій, присяжні перекла-
ди документів батьків повинні бути в 
оригіналі. А тепер увага до присяжних 
перекладів: усі імена й прізвища, які 
з’являються в офіційних документах, 
повинні бути написані так само (тільки 
в одній єдиній транскрипції – так, як у 
паспорті). Перекладач навіть не може 
написати польську версію, а в дужках 
подати написання з паспорту. Це пра-
вило стосується всіх імен, не тільки 
Вашого. Імена батьків на посвідці пере-
бування, у свідоцтві про народження і 
в присяжних перекладах мусять збіга-
тися! Через різницю в написанні навіть 
імен батьків (IWAN – IVAN) без спрос-
тування в суді ваші документи просто 
не приймуть! А що робити, якщо є дві 
версії написання і цього вже не можна 
змінити? Тоді в судовому адміністра-
тивному порядку треба спростувати 
одне з написань. Простіше кажучи, суд 
підтверджує, що IWAN – це IVAN. 

У РАГСі процес легалізації свідоцтва 
(коли вже зібрані всі документи) триває 
близько місяця й коштує майже 90 зл. 
Увага: зазвичай є тільки один РАГС у 
місті, який надає такі послуги. 

3. Крім свідоцтва про народження, 
слід подати інші документи, які стосу-
ються цивільного стану – свідоцтво про 
шлюб, про народження дитини, про 
смерть чоловіка тощо. Усі ці документи 
повинні бути видані або легалізовані 
польським РАГСом і не повинні бути 
старші, ніж 3 місяці. У випадку шлюбу 
з громадянином Польщі слід подати та-
кож копії його документів.

4. Посвідка на перебування в Поль-
щі, а також рішення про тимчасовий 
або постійний дозвіл на проживання, і, 
звичайно ж, копія паспорту. 

5. Слід показати джерела доходу 
(трудові контракти, податкова деклара-

ція за минулий рік). Навіть якщо Ви за-
ймаєтеся громадською діяльністю, слід 
подати її підтвердження. Вимагаються 
документи власності або оренди квар-
тири, у якій ви перебуваєте. 

6. До заявки до воєводи вимагається 
актуальна прописка. 

7. У випадку подання заяви до во-
єводи є вимоги щодо перебування на 
території Польщі. Слід довести, що Ви 
перебуваєте на території Польщі згідно 
з вимогами (три або два роки на підста-
ві постійного дозволу на перебування). 
Слід зазначити всі виїзди і місця пере-
бування в той час. До цього можуть 
бути корисними печатки в паспорті і 
старі квитки. 

8. В обох випадках слід подати доку-
менти про професійні та наукові досяг-
нення (дипломи, нагороди, відзнаки).

Додаткові документи

1. Якщо заявка стосується повноліт-
нього і неповнолітнього, то слід додати 
свідоцтво про народження дитини, до-
кументи про перебування дитини, а та-
кож згоду другого з батьків, якщо він не 
є громадянином Польщі, на отримання 
польського громадянства.

2. У випадку відновлення громадян-
ства слід подати дані про попередні 
зміни громадянства.

3. У випадку, якщо у Вас були або 
є родичі з польським громадянством, 
слід подати документи родичів (мо-
жуть бути ксерокопії).

4. У випадку подачі документів до 
президента представте все, що може 
Вас зарекомендувати з позитивної сто-
рони (наприклад, рекомендаційні лис-
ти).

5. Заявка до президента – безплат-
на, до воєводи коштує 210 зл. Надання 
громадянства – це привілей президен-
та, його рішення не можна оскаржити. 
Рішення воєводи в разі відмови можна 
оскаржити.

Усі документи подаються особисто. 
Якщо іноземець перебуває на території 
Польщі на підставі дозволу на перебу-
вання, то подає заявку за місцем про-
живання. Якщо ж іноземець перебуває 
на основі візи, то це можна зробити 
тільки в консульстві згідно з постійним 
місцем проживання. ■

Приготування документів на польське
громадянство: крок за кроком

У №11 та №15 «Нашого Вибору» ми детально опи-
сали зміни, які відбулися цього року в законі про 
польське громадянство. У нинішній статті мо-
жемо зупинитися детальніше на документах, які 
слід приготувати, щоб подати таке клопотання.
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Ірина КРАВЕЦЬ

а час існування членам нашої 
спільноти вдалося зробити чимало ко-
рисних справ, якими ми підтримуємо й 
одночасно розвиваємо рідну культуру в 
Польщі. За приблизно півтора року наша 
організація втілила в життя майже 20 різ-
них проектів. 

Перший наш концерт під назвою 
«Czarujący świat Ukrainy» (Чаруючий світ 
України) влаштовано 5 квітня 2011 року. 
Члени AIS-у показували свої таланти, од-
ночасно відкриваючи чаруючий світ Укра-
їни викладачам, студентам нашого універ-
ситету та просто всім бажаючим. Гадаю, 
що нашим співом, танцями, грою на му-
зичних інструментах та й взагалі україн-
ською атмосферою, яка в той день пере-
повнювала вуз, ми зачарували присутніх 
і подарували їм масу вражень та позитив-
них емоцій. До того ж, усе доповнювали 
фірмові канапки зі справжнім українським 
салом, які кожен міг скуштувати. 

За рік відбулися Ювеналії в україн-
ському стилі в Іновроцлаві, які включала 
в себе дводенну програму з концертом, 
товариським футбольним матчем між 
Україною і Польщею, українською їжею 
й забавою. На зустрічі двох команд були 
присутні представники українського кон-
сульства у Бидґощі. Щодо концерту – з 
упевненістю можу сказати, що він був не 
менш яскравим за попередній. Ми зрозу-
міли це з радісних усмішок глядачів та 
їхніх овацій. Смачна українська кухня не 
оминула й цього заходу. Стало традиці-
єю нашої організації – пригощати гостей 
українськими стравами.

Не менш важливими були заходи на 
відкритті Почесного консульства Украї-
ни в Бидґощі, на Дні шоколаду, допомо-
га в організації Бидґоського фестивалю 
науки, проведення  благодійних акцій 
«Moment for Emotions» і «Zupki świata», 
проведення лекцій про Україну в почат-
ковій школі та в ліцеї англійською мо-
вою. 

Також для студентів з України ор-
ганізовуємо вечірки в клубах, зі зниж-
ками на барі та безкоштовним входом. 
У Бидґоські українські дні, присвячені 
«Євро-2012», відбувся товариський матч 
Україна–Польща. Під час проведення 
Чемпіонату 2012 року у фан-зоні вболі-
вальники підтримували нашу збірну з 
плакатами та українською символікою, 
також  брали інтерв’ю для телебачення. 
Зараз охочі з нашої асоціації мають змо-
гу щотижня виступати  в прямому ефірі 
у радіопередачі «Strefa rożnorodności». 
Згодом наша команда братиме участь у 
змаганнях із волейболу в Торуні. 

Ще хочу поділитися з читачами пла-
нами, які мріємо здійснити найближчим 
часом. Це, знову ж таки, організація Бид-
ґоських українських днів навесні, концер-
ти й вечірки з участю українських гуртів, 
кулінарні курси та курси української 
мови, день економіки з представленням 
різних фірм та організацій з України та 
Польщі. Прагнемо теж представити пре-
красний мюзикл під назвою «Вечори на 
хуторі поблизу Диканьки». 

AIS – перспективна організація, ме-
тою якої є об’єднання земляків, розвиток 
української культури закордоном, осо-
бистої культури й підтримка один одно-
го. Тому ми завжди раді тим, хто бажає з 
нами співпрацювати, а можливо й допо-
могти. Чекаємо на Вас! ■

имало українців, спробу-
вавши сили на навчальних програмах у 
Польщі, має бажання продовжити студії 
в іншій європейській країні. При виборі 
місця навчання не останню роль відіграє 
фінансове питання: чи треба платити за 
курси і чи є можливість отримати сти-
пендію? Якщо в Польщі безкоштовних 
освітніх та стипендіальних програм для 
українців – доволі багато, то в інших єв-
ропейських країнах їх менше, до того ж, 
часто вони не так розрекламовані. У цьо-
му випуску пропонуємо інформацію про 
можливості навчання у Швеції.

В Україні рідко цікавляться шведською 
історією, культурою та політикою, хоча 
шведи часто звертають увагу на Схід Єв-
ропи – саме Швеція є однією з країн, що 

стоять біля витоків програми Східного 
партнерства. Уже декілька років Швед-
ський інститут пропонує стипендії на на-
вчання громадян країн Східної Європи, у 
тому числі України. Стипендії програми 
«Вісбі» (Visby Program) надаються для 
проходження магістерських або докто-
рантських студій в державних універси-
тетах Швеції. Каталог можливих спеціа-
лізацій є дуже широким: філологія, при-
родничі науки, політологія, соціологія та 
медицина. 

Для участі в магістерській програмі 
немає вікового ліміту. Єдине обмеження 
– не бути резидентом Швеції та не мати 
диплому шведського вищого навчально-
го закладу. Мінімальна освітня вимога – 
диплом бакалавра. Обов’язковим є також 
високий рівень володіння англійською 
мовою. Специфіка програми у тому, що 
треба спочатку подати документи до кон-
кретного університету (або університетів 
– до 4 за одниз раз), а вже потім, запла-
тивши вступний внесок, зареєструвати 

подання на стипендію. Перший термін 
– 15 січня 2013 р., другий – 11 лютого. 
Стипендія складає близько 4500 зл. на мі-
сяць, надається на рік з можливістю про-
довження. Конкурс – 10 чоловік на місце.

Стипендії для докторантів надаються 
тим людям, які вже навчаються на PhD-
програмі і хочуть приїхати до Швеції з 
одним довгим (до 12 місяців) або кілько-
ма короткими дослідницькими візитами. 
Обмеження для аплікантів – ті самі, що 
й на МА-курсах. При розгляді проекту 
комісія оцінює академічні досягнення 
кандидата, оригінальність концепції, 
інтердисциплінарний характер дослі-
дження. До уваги також береться... стать 
кандидата чи кандидатки: гендерна рів-
ність у Швеції дає про себе знати скрізь. 
Стипендія складає 7500 зл. на місяць. 
Термін подачі проектів – 31 січня 2013 р. 
Щороку Шведський інститут визначає 
пріоритетні теми докторантських дослі-
джень. Їх, як і інформацію про всі про-
грами «Вісбі», можна знайти на сторінці 
http://www.studyinsweden.se/Scholarships/
SI-scholarships/Visby-Program/ ■

Асоціація міжнародних студентів у Бидґощі – AIS
Михайло ВІВСЯНИЙ, 
студент Вищої школи економіки м. Бидґощ, розповідає про діяльність асоціації

AIS – Association of international students, тобто 
Асоціація міжнародних студентів – це організація 
закордонних студентів Вищої школи економіки 
(WSG) в місті Бидґощ. Вона є наймолодшою чин-
ною організацією при WSG, яка офіційно розпочала 
свою діяльність під кінець березня 2011 року.

Напрямок – Скандинавія



№
 1

7

13

ПорадиОсвіта і навчання

У країнці за кордоном, на жаль, 
нерідко стикаються з порушенням своїх 
прав у трудових відносинах. Це стосу-
ється рівною мірою як власників трудо-
вих віз та дозволів на проживання, так 
і неурегульованих мігрантів, котрі пра-
цюють «на чорно». У Польщі не ведеть-
ся офіційна статистика щодо порушен-
ня прав іноземних громадян у трудових 
відносинах. Своєрідним орієнтиром 
є дані від Державної інспекції праці, 
але вони стосуються тільки порушень 
контрактів та й тільки в тих фірмах, які 
інспекція встигла проконтролювати.

Проблеми, з якими стикаються іно-
земні працівники, умовно можна по-
ділити на дві категорії: 1) ситуації по-
рушення прав працівників, характерні 
для всього ринку праці в країні; та 2) 
дискримінація за ознакою національ-
ності чи громадянства. Що стосується 
першої категорії, то тут все більш-менш 
ясно: якщо Ви працюєте у Польщі на 
основі дозволу на працевлаштування 
чи інших документів, які дозволяють 
це робити, плюс маєте дійсний контр-
акт, то Ви можете відстоювати свої 
права у конфліктній ситуації (як-от 
безпідставне звільнення, відмова на-
дати відпустку, неоплачувана понад-
нормова праця тощо) на тих же засадах, 
що й громадяни країни. Ви маєте право 
звернутися до Державної інспекції пра-
ці або до Суду праці зі скаргою, і після 
відповідної перевірки держава може 
зобов’язати працедавця виплатити Вам 
відшкодування.

Щодо проблем, які належать до 
другої категорії, справа виглядає не 
так ясно. Польське законодавство од-
нозначно забороняє прояви будь-якої 
дискримінації в праці. Але довести, що 
Вам платять, наприклад, на 20% мен-
ше, ніж Вашим польським колегам, че-
рез брак євросоюзного паспорту – дуже 
важко. Особливо вразливими щодо 

проявів дискримінації є неурегульова-
ні мігранти, які наважились працювати 
без офіційного дозволу. Вони залиша-
ються фактично на ласці працедавця.

Проблеми, з якими «неофіційні» іно-
земні працівники найчастіше зустріча-
ються, працюючи в Польщі, це: неви-
плата працедавцем зарплатні, дуже по-
гані – на межі з експлуатацією – умови 
праці, небажання фірми підписувати 
контракт у тій ситуації, коли є нагода 
це зробити.

Петро вперше приїхав до Польщі 
2 роки тому. Мав гостьову візу, але 
не збирався відпочивати у знайомих 
– треба було заробити копійку для ро-
дини, яка лишилася в Україні. Коли 
знайшов працю на будівництві, праце-
давець одразу сказав, що теоретично 
можна зробити дозвіл на працевла-
штування й підписати умову, але ж 
тоді треба відрахувати податки, стра-
хування... Одним словом, Петро пра-
цював без документів, але протягом 
3 місяців вчасно отримував свої гро-
ші. Коли знову приїхав до Польщі за 
рік, знайшов іншого працедавця і, не 
вагаючись, погодився на стару схему 
оплати. Натомість зарплатні не було 
і один місяць, і другий... Коли Петро 
прийшов відстоювати свої права, шеф 
сказав, мовляв, він тут – ніхто, хай ті-
шиться, що той його не заявив на ньо-
го до поліції як «нелегала». Довелося 
повертатися в Україну ні з чим.

У такій ситуації допомогу мігрантам 
надають громадські організації. Зокре-
ма, Товариство правового втручання 
(пол. Towarzystwo Interwencji Prawnej, 
скорочено SIP), що знаходиться у Вар-
шаві, зараз реалізує проект «На захист 
прав неурегульованих мігрантів у Цен-
тральній Європі». Подібна кампанія 
проходить також в Угорщині, Чехії, 
Словаччині та Румунії. Як говорить 
Кароліна Мазурчак з цієї організації: 
«Проект спрямований як до іноземців, 
які почали працювати у Польщі, не ма-
ючи відповідних документів, так і тих, 

які працюють на основі належних до-
зволів. Ми надаємо юридичну допомо-
гу всім, чиї права були порушені, хоча 
особливий акцент робимо саме на під-
тримці тих людей, які перебувають у 
Польщі без дійсної візи чи дозволу на 
проживання», – говорить вона. 

Уся допомога, яку надає SIP, без-
коштовна. Тут можна отримати як 
усну пораду юриста, так і допомогу в 
приготуванні листів, скарг, інших по-
трібних документів. Якщо справа буде 
цього вимагати, фахівці можуть взяти 
участь у судовому процесі. Як зазна-
чає К. Мазурчак, зараз для Товариства 
важливо поширити інформацію про 
цей проект та донести до іноземців: 
вони мають куди звернутися у кри-
зовій ситуації: «Ми розповсюджуємо 
листівки з інформацією про наш про-
ект, закликаємо клієнтів Центру ін-
формації для іноземців переказувати 
це далі. 26 листопада ми провели се-
мінар „Межі гідності у праці закордо-
ном”», – наголошує вона.

Громадські організації, що займа-
ються допомогою мігрантам у Польщі, 
підкреслюють: для тих, хто розпочинає 
життя в новій країні, дуже важливо 
знати свої права. Про юридичні рамки 
трудових відносин, у яких задіяні іно-
земці, можна дізнатися сторінці Дер-
жавної інспекції праці www.pip.gov.pl, 
у вкладці «Інформація для іноземців». 
Поради того, як відстоювати свої права 
у трудових відносинах та як боротися 
з дискримінацією на місці праці, мож-
на знайти на сайті www.migrant.info.pl. 
Психологи підтверджують: якщо Ви 
відчуваєте, що Вашу гідність у праці 
порушують – краще реагувати опера-
тивно. Чим швидше Ви покажете, що 
не бажаєте проходити через певні ситу-
ації, тим більше вірогідність не потра-
пляти у них в майбутньому. ■

Детальніше про консультації, які надає 
Товариство кризового втручання,  
та адреса Товариства – на ст. 14 «НВ».

Право до праці
Ірина КРАВЕЦЬ
Як у Всесвітній декларації прав людини, так і в конституціях більшості країн 
світу прописано, що кожен має право на працю. Це передбачає не тільки право 
робити щось з метою заробляння грошей, але й право виконувати свою роботу 
в гідних умовах. У наш час, коли все більше людей виїжджає в пошуках праці з 
рідної країни, питання дотримання букви закону у трудових відносинах стає 
все більш актуальним. Іноземні працівники не завжди добре знаються на за-
конодавстві держави, куди вони приїхали шукати роботу, плюс статус інозем-
них громадян робить їх апріорі більш вразливими, ніж решту працівників. Фото: gcp.info.pl
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Реклама в газеті «Наш вибір»!
У нашій газеті та на порталі є можливість розмістити рекламу за окрему платню. 
Кошти від реклами підуть на реалізацію проекту, тобто видання газети. 
За детальною інформацією просимо звертатись до редакції: redakcja@naszwybir.pl

С і ч е н ь  2 013  р о к у

НАВЧАННЯ/кОНСУльтАцІї

► Безкоштовні юридичні поради для 
іноземців в Товаристві юридичного втру-
чання (пол. Stowarzyszenie Interwencji 
Prawnej – SIP)
SIP пропонує безкоштовні юридичні по-
ради для іноземців – громадян третіх 
держав – у рамках проекту «У захисті 
прав недокументованих мігрантів у Цен-
тральній Європі». 

Якщо Ви:
● жертва експлуатації з боку роботодав-
ця;
● у Польщі без дійсних документів і Ваші 
права працівника порушено;
● працюєте в Польщі й у зв’язку з цим 
маєте проблеми з легалізацією свого пе-
ребування;
● упродовж Вашого дотеперішнього пе-
ребування в Польщі без дійсних доку-
ментів роботодавець порушив Ваші пра-
ва працівника;
тоді варто звернутись по допомогу до То-
вариства юридичного втручання. 
Поради можна отримати в офісі SIP за 
адресою: Warszawa, Al. 3 Maja 12, lok. 510.
Чергування радника (польська, російська, 
англійська мови):
вівторок, середа, четвер: 10:00–16:00 год.
Чергування юриста (польська, російська, 
англійська мови): середа: 10:00–16:00 год.
Детальніше про проект можна дізнатися 
за номером тел.: (22) 629 56 91 
та ел. адресою:
k.mazurczak@interwencjaprawna.pl
Веб-сторінка: interwencjaprawna.pl

► Безкоштовні курси для іноземців 
від Польської гуманітарної акції (пол. 
Polska Akcja Humanitarna – PAH) у Вар-
шаві та Торуні
PAH здійснює проект «Працюй в Поль-
щі. Підтримка іноземців на ринку праці» 
і пропонує безкоштовні курси для тих, 
хто:
● подав заявку на аболіцію;
● проживає на території Республіки 
Польща і має документи, що дозволяють 
перебувати тут принаймні 12 місяців;
Пропонуються:
 курси польської мови;
 професійний консалтинг;
 юридичні поради;
 тренінги з ефективного пошуку пра-
ці та функціонування на ринку праці у 
Польщі, зокрема початок власної підпри-

ємницької діяльності;
 інформація про права іноземців у 
Польщі;
 професійні курси.
Курси будуть проводитися польською мо-
вою.
Заявки приймаються в офісах Польської 
гуманітарної акції у Варшаві та Торуні.
Курси в рамках проекту «Працюй у Поль-
щі» фінансуються Європейським фондом 
біженців та з державного бюджету.
Проект реалізується до грудня 2014 року.
Контакт: 
Polska Akcja Humanitarna
Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom 
im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 18
tel. (22) 828 88 82, e-mail: ucho@pah.org.pl
Biuro Regionalne w Toruniu
Polska Akcja Humanitarna
87-100 Toruń, ul. Wita Stwosza 2
Tel. (56) 65 21 368, e-mail: torun@pah.org.pl

кУльтУРА

► Українська новорічна забава 
«МАЛАНКA» у різних містах Польщі

Вроцлав, 11 січня 2013 р. о 20:00
Новорічна забава відбудеться за участю 
гурту «Клюб 46».
Місце: Centrum Gastronomiczne Nelson
Ul. Komandorska 118-120
будинок D економічного університету
Квитки можна замовити за телефонами:
695 671 597 (Мілена), 889 443 322 (Ярос-
лав, дзвонити після 17:00).
Ціна квитка включає гарячі страви, хо-
лодні закуски, шампанське, безалкоголь-
ні напої.

Ґданськ, 11 січня 2013 р. о 20:00
Місце: Dom Kultury MŁYNIEC, 
Gdańsk – Zaspa, ul. Pilotów 3
Гратиме ансамбль «The Ukrainian Folk» 
з Ґурова-Ілавецького. Будуть теплі й хо-
лодні страви, тістечка, фрукти, кава, чай, 
безалкогольні напої та шампанське.
Квитки можна замовити до 30.12.2012 за 
телефонами: 
(58) 302 34 07, 601 532 455, 509 583 121
Ел. пошта: 
ela.krzeminska@interia.pl
komaryxa@gmail.com

Перемишль, 12 січня 2013 р. о 20:00
Місце: Народний дім, вул. Костюшка, 5
За детальною інформацією звертайтесь 
до Перемиського відділу Об’єднання ук-
раїнців у Польщі

Адреса: ul. Kościuszki 5, 7-700 Przemyśl
тел. (16) 6786039
Відділ працює кожного четверга від 
17:00.

Варшава, 2 лютого 2013 р. о 20:00
Місце: Klub Studencki «Karuzela»,
ul. St. Konarskiego 85
За детальною інформацією звертайтесь за 
телефоном: 503 074 891 (Тарас)

► Концертний тур по Польщі київсько-
го етногурту «ТаРута»
У січні 2013 року пройде кон-
цертній тур по Польщі київсько-
го гурту «ТаРута» (www.taruta.
com.ua) організований фірмою 
«IdealCo».
Концерти:
31.01.2013 – спільний концерт з 
гуртом «Горпина» в Ольштині 
(www.horpyna.pl)
1.02.2013 – Білосток
2.02.2013 – Варшава
Квитки можна придбати на сайті:
http://olsztyn.internet-bilet.pl/events/268/
TaRuta-razem-z-Horpyn/
Запрошуємо на концерти!

кОНкУРС

► Конкурс «Пригоди іноземців на поль-
ському ринку праці – 2012»
Фонд розвитку «Окрім кордонів» запро-
шує всіх іноземних працівників та людей, 
які працевлаштовують мігрантів, взя-
ти участь у конкурсі! Варто поділитися 
своєю історією і досвідом: таким чином 
можна виграти цінні нагороди – нетбук, 
фотоапарат та мобільний телефон.
До конкурсу можна подати есе, щоден-
ники, блог, фотографії, картини, короткі 
фільми, листи, анекдоти, вірші, пісні, які 
стосуються ситуації іноземців на поль-
ському ринку праці, відносин на місці 
праці, труднощів та успіхів, пов’язаних з 
існуванням на польському ринку праці, 
зокрема в контексті відносин з робото-
давцем і співпрацівниками, будування 
кар’єри, пристосовування до умов праці, 
контактів з держустановами стосовно ле-
галізації праці і перебування.
Увага: конкурсні роботи повинні бути на-
писані польською мовою!
Конкурсні роботи будуть розміщені на 
Інтернет-сайті. Усі бажаючі зможуть 
проголосувати. 
Роботи можна надсилати від 1 листопада 
2012 до 1 травня 2013 р. включно на адре-
су: konkurs@mip.frog.org.pl або на тради-
ційну поштову адресу: 
Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, 
ul. Górskiego 3/17, 00-033 Warszawa
з припискою «Konkurs 2012».

Детальніше про конкурс – на веб-
сторінці: www.mip.frog.org.pl
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Юрій ГЕРАСИМЧУК

има запорошила снігом 
подвір’я, вітер намагається залізти 
холодними пальцями під одяг, рано 
темніє, але в повітрі починає пахнути 
святами і в душу вкрадається радість 
і теплі спогади... У дитинстві запа-
хом Різдва був запах ялинки, манда-
ринів та гарячого тіста в кухні бабці, 
де стояла велика хлібна пічка, на якій 
ми дітьми спали, коли приїжджали до 
бабусі на зимові канікули. І після дня 
снігових забав, вечірнього колядуван-
ня по родичах і знайомих та, звичайно 
ж, святкової вечері в родинному колі 
з традиційними 12 стравами, ми за-
синаючи під звук сухого потріскуван-
ня дров, намагаючись уявити: які ж 
різдвяні подарунки нас будуть чекати 
завтра під ялинкою? Я виріс, і Різдво 
тепер має інші запахи, але ці дитя-
чі спогади продовжують гріти душу 
довгими зимовими вечорами. Проте, 
повернімося до головної теми наших 
зустрічей на шпальтах газети – а саме 
до готування. Сьогодні спробуємо це 
зробити в ключі свят, які наближа-
ються великими кроками.

Головними стравами на різдвяно-
му столі завжди були овочеві, рибні, 
борошняні та з круп. І сьогодні я під-
кину вам ідею для однієї з 12 тради-
ційних страв, яка немовби об’єднає всі 
ці складові й неодмінно прикрасить 
святковий стіл.

Хоча вона й не є типовою і тради-
ційною, але всім канонам різдвяного 
кулінарного мистецтва відповідає. 
Дехто зі знавців польської кухні ствер-
джує, що Кулєбяка (Kulebiak) – це 
традиційна страва зі східної Польщі. 
Решта світу переконана, що це страва 
північних народів Росії. Але ми не бу-
демо сперечатися щодо назви й охрес-
тимо його нейтрально: рибний пиріг  
з овочами. 

Рибний пиріг з овочами
– «Кулєбяка» (Kulebiak)

Замісити тісто з 150 г натертого мас-
ла чи маргарину, 300 г борошна, 3 жовт-
ків та по ½ ч.л. солі й цукру, завернути 
в плівку й покласти в холодильник. Для 
начинки: у велику сковорідку влити  
2 ст.л. олії та покласти 300 г замороже-
ного філе морської риби (поламаного 
на менші шматки), потримати 15 хв. на 
середньому вогні під кришкою, після 
чого додати дрібно порізані: 1 цибулю, 
1 болгарський перець, 100 г печериць; 
протушити, поки цибуля й перець не 
будуть м’якими. Додати склянку відва-
реного рису, посічені 1 яйце та петруш-
ку, сіль і перець за смаком, перемішати. 
Тісто розкачати на 2 пласти: один біль-
ший, а другий менший. Дно й стінки 
форми намастити олією та викласти 
більшим пластом тіста. Виложити й 
розрівняти начинку, накрити другим 
пластом, а краї защепити. Змазати звер-
ху збитим яйцем і запікати в розігрітій 
до 200°С духовці, поки тісто не стане 
рум’яним.

Мигдальні тістечка
І, як бонус, швиденько зробимо мої 

улюблені мигдальні тістечка й пора-
дуємо не тільки малечу, а й дорослих. 
Тож змішуємо банку солодкого згуще-
ного молока, 2 яйця та чайну ложку 
порошку для печення збиваємо до піни 
білого кольору, додаємо склянку бо-
рошна, жменю підсмаженого мигдалю 
або лісових горіхів (або і того, і друго-
го), перемішуємо та викладаємо масу в 
змащену маслом форму або вистелену 
папером для запікання, розрівнюємо й 
печемо. Секрет цього тістечка – у тому, 
що зроблене за рецептом, воно являє 
собою ніжний кекс... Але якщо дати 
трошки більше борошна, а після того, 
як воно вихолоне, порізати на скибочки 
в палець завтовшки і підсушити – то у 
Вас вийдуть справжнісінькі сицилій-
ські сухі мигдальні тістечка до чаю.

веселого Різдва!     Христос народився!

Запах і смак 
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Культура і спорт

Матеріали підготував Павло ЛОЗА

«Рокаш» – це слово в закарпатській 
говірці означає «гурт». Так назвали себе 
артисти з Мукачева, що свій стиль харак-
теризують як рок з елементами академіч-
ної музики і закарпатського фольклору. 
Колективові чотири роки, проте він уже 
був півфіналістом проекту «Свіжа кров» 
на телеканалі М-1, став лауреатом фес-
тивалю «Червона рута», а в листопаді 
завітав з концертами до Польщі. «Тепер 
наша аудиторія – українська, у тому чис-
лі мігранти, теж діаспора та люди, які 
розуміють наші тексти, проте ми хочемо 
розширювати аудиторію на всю польську 
державу», – говорить менеджер гурту 
Ірина Янцо.

Павло лОЗА: Здається, ви не вперше у 
Польщі? 
Ірина ЯНцО: Дійсно, бо влітку виступали 
на «Лемківській ватрі» у Ждині. Коли зі 
Ждині повернулись в Україну, люди за-
прошували нас взяти участь у концертах, 
оскільки знали, що ми виступили на «Ва-
трі», де, як відомо, багато слухачів. 

Українська команда 
– в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів...

Донецький «Шахтар» пройшов до 1/8 
фіналу Ліги чемпіонів (ЛЧ). Щоправда,  
у заключних турах групової стадії ЛЧ, 
які пройшли 4–5 грудня, чемпіони Украї-
ни програли в себе з «Ювентусом» Турин 
(0:1), проте вже раніше мали забезпечену 
щонайменше другу сходинку групи «Е», 
у якій, крім українців та італійців, висту-
пали ще англійська «Челсі» та датський 
«Нордшелланд». «Шахтарі» набрали 
всього 10 очок, таким чином зайнявши 
друге місце в групі. У четвер, 20 грудня, 
відбулося жеребкування до плей-офф ЛЧ. 
У 1/8 головного європейсього чемпіону 
«Шахтар» зустрінеться з Борусією Дорт-
мунд (Німеччина). Перші матчі пройдуть 
у лютому 2013 р.

...та Ліги Європи
Київське «Динамо», займаючи третю 

сходинку групи «А» Ліги чемпіонів, роз-
прощалося з мріями про плей-офф цього 
турніру й уже вкотре в своїй історії ви-
ступило в 1/16 фіналу Ліги Європи (ЛЄ). 
Саме в ЛЄ цієї ж осені в груповому ета-

На теперішні концерти у Познань, 
Варшаву та Ольштин ми були запрошені 
організатором, який задумав серію кон-
цертів українських гуртів у Польщі під 
назвою «Вишиванка-фест». Розумію, що 
наш гурт став першим. Думаю, у Польщі 
буде представлений фольк-рок з України. 

Однак цього разу вам не вдалося ви-
ступити згідно з запланованим туром.

Заплановано три концерти, але оскіль-
ки ми раніше не помітили, що 24 листо-
пада – це День пам’яті жертв Голодомору 
й призначили тоді концерт у Варшаві, то 
перенесли його на день пізніше. Через 
це в Ольштині ми відмінили концерт. 
Отже, поки що були Познань та Варшава, 
але в Ольштині, маю надію, ми концер-
ту не відмінили, а перенесли на пізніше.  
У грудні у нас ще концерт у Любліні.

Коли йдеться про Познань, то там було 
менше слухачів, ніж у Варшаві, бо й на-

селення там менше, а ті, які прийшли на 
концерт, розумію, були українцями. 

Думаєте, ваша аудиторія – лише 
українська чи, може, поки що україн-
ська? 

Сподіваюсь, поки що. Тепер вона укра-
їнська, у тому числі емігранти, теж діа-
спора та люди, які розуміють наші тексти, 
проте ми хочемо розширювати аудиторію 
на всю польську державу. Таж є «Гайда-
маки» чи «Los Colorados», які вже стають 
популярними й серед поляків. 

Розумію, що до туру ви цікавилися 
питанням попиту в Польщі на україн-
ську музику? 

Ми бачили, що «Гайдамаків» запро-
сили на відкриття Національного стадіо-
ну у Варшаві. Це означає, що українська 
фольк-рок музика потрібна. Але до цього 
нам потрібно популяризувати гурт різни-
ми шляхами, тому самі звертаємося до ра-
діо, сайтів, організацій, які влаштовують 
концерти, бо хочемо просуватися на поль-
ський ринок. Поки що ми видали альбом  
і завершуємо другий, однак на їхнє ви-
дання та на життя не заробляємо музикою. 
Отже, у нас на вихідні концерти, а в тижні 
– нормальна робота. Інакше не можна. ■

Закарпатський рокаш 
у варшаві

пі грали дві українські команди. Після 
вдалого старту на цьому етапі «Дніпро» 
Дніпропетровськ та «Металіст» Хар-
ків зайняли перші місця в своїх групах, 
що дозволяє вірити у більш сприятливе 
жеребкування в раунді плей-офф, адже 
обидві команди будуть «сіяними» під 
час проведення жеребкування. Варто зга-
дати, що «Дніпро» увійшов до четвірки 
європейських клубів, які, за підсумками 
першої половини поточного футбольного 
сезону, виграли всі офіційні поєдинки на 
своїй арені, завдяки чому їх визнано най-
кращим клубом Європи у домашніх по-
єдинках.  

За результатом жеребкування до плей-
офф ЛЄ, яке пройшло 20 грудня, «Мета-
ліст» у цій стадії зустрінеться з Ньюкасл 
Юнайтед (Англія), «Дніпро» з ФК Базель 
(Швайцарія), а «Динамо» з Жиронден де 
Бордо (Франція).

Жіночий футбол 
стане престижнішим?

В експериментальному Чемпіонаті сві-
ту з футзалу, який пройшов 9 грудня у 
Португалії, українська жіноча збірна ви-
борола п’яте місце. У своєму останньому 

матчі на турнірі українки перемогли збір-
ну Японії з рахунком 4:0. Титул чемпіонів 
світу виграла збірна Бразилії. Крім неї, у 
загальному розподілі місць українок ви-
передила теж команди Португалії, Іспа-
нії та Росії. Невідомо, чи збірна України 
у Чемпіонаті виступила б взагалі, якби не 
важливі кроки нового керівництва Феде-
рації футболу України в напрямку розви-
тку жіночого футболу. Крім збільшення 
фінансування, на наступний рік вирішено 
збільшити кількість внутрішніх змагань 
з жіночого та дівчачого футболу. Таким 
чином, уперше в Україні буде розіграно 
жіночий Суперкубок держави. Черговим 
важливим стимулом для популяризації й 
розвитку жіночого футболу в Україні має 
стати проведення змагань європейського 
рівня з дівочого фут-
болу у 2013 році. 
ФФУ розраховує, що 
через ці дії протягом 
найближчих 2–3 ро-
ків українські жіночі 
та дівочі збірні досяг-
нуть успіхів на між-
народній арені. ■ Фото з: www.ffu.org.ua


