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У
листопаді минулого року 

президент України підписав Закон «Про 
Єдиний державний демографічний ре-
єстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують 
особу чи її спеціальний статус». Відпо-
відно з ним, від 1 січня розпочинається 
впровадження в обіг документів, які 
містять електронні носії з біометрич-
ною інформацію про їхнього власника. 
Для чого ж потрібні такі документи, як 
вони виглядають та, найголовніше, де 
і як їх можна отримати? У цій статті 
намагатимемося дати відповідь на по-
ставленні запитання.

Перш за все наголосимо, що прийня-
тий закон не змушує громадян Украї-
ни негайно виробляти документи, які 
містять біометричні дані. Вироблення 
документів з біометричними даними є 
правом, а не обов’язком для українців, 
адже далі залишаються чинними поло-
ження про паспорт громадянина Укра-
їни та паспорт для виїзду за кордон, які 
були затверджені постановою Верхо-
вної Ради ще у 1992 р. 

Закон передбачає створення Єдино-
го державного демографічного реєстру, 
який міститиме електронну базу даних 
про мешканців України та про видані 
їм документи. До реєстру, зокрема, вно-
ситься така інформація:

● ім’я особи;
● дата народження/смерті;

● місце народження;
● стать;
● дата внесення інформації про осо-

бу до реєстру;
● відомості про батьків (усиновлю-

вачів), опікунів, піклувальників та ін-
ших представників;

● відомості про громадянство або 
його відсутність, підстави набуття гро-
мадянства України;

● реквізити документів, виданих особі 
(тип, назва документа, серія, номер, дата 
видачі та уповноважений суб’єкт, що ви-
дав документ, строк дії документа);

● відомості про документи, що під-
тверджують смерть особи або визна-
ння особи померлою чи безвісно від-
сутньою;

● відцифрований зразок підпису 
особи;

● відцифрований образ обличчя осо-
би;

● додаткова змінна інформація: про 
місце реєстрації, про сімейний стан, 
про відмову від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки платника 
податків, про видачу приватизаційних 
паперів, додаткові (факультативні) біо-
метричні дані, параметри;

● інформація з відомчих інформа-
ційних систем (відомчі інформаційні 
системи вестимуться відповідними ор-
ганами виконавчої влади).

Біометричний паспорт. Фото: uaport.net
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К

Від 1 січня пацієнти, які звертаються 
до польських медичних установ, уже не 
повинні представляти докази наявності 
страхування (донедавна лікареві треба 
було показувати посвідку RMUA – її за-
звичай видавав працедавець, вона під-
тверджувала перерахування медичних 
внесків до Національного фонду охорони 
здоров’я). Від початку цього року праців-
ники майже кожного польського шпиталя 
можуть перевірити наявність страхуван-
ня на основі номера PESEL – допомагає 
в цьому електронна програма Перевір-
ки правомочності застрахованих (поль-
ською мовою – elektroniczna Weryfikacja 

ілька років тому українці до-
рікали полякам, що ті не квапляться 
будувати кордонний перехід Збереже 
(Володавський повіт, Люблінське воє-
водство) – Адамчуки (Шацький район, 
Волинська область). А тепер поляки ка-
жуть, що не спішиться українцям. 

Обидві сторони почали переговори на 
тему майбутнього кордонного переходу 
ще на початку 90-х. Згадані села розта-
шовані неподалік польсько-білоруського 
кордону – тож у разі успіху проекту це 
був би найбільш північний польсько-
український кордонний перехід.

Місцеві жителі та органи самовряду-
вання – найбільші прихильники проек-
ту. Керівники Люблінщини та Волині 
також займаються лобіюванням ідеї у 
Варшаві й у Києві.

Справа міжнародного автопереходу 
обговорювалася на кількох міжурядо-
вих зустрічах, зокрема на Спеціальній 

українсько-польській комісії з питань 
пунктів пропуску та розвитку інфра-
структури, що діє в рамках Українсько-
польської міжурядової координаційної 
ради. Узгоджувалася, наприклад, справа 
розташування і здійснення кордонного 
контролю на території України. І поля-
ки, і українці вже давно розробили всі 
необхідні підготовчі роботи – створено 
технічну документацію, виділено землю 
тощо. Проте створення кордонного пере-
ходу затягується. Діє принцип «Іван ки-
ває на Петра»: то немає коштів, то з обох 
боків кордону знаходяться екологічні 
терени, то неузгодженості будівництва 
переходу з євросоюзними нормами... 

Останні три роки, у рамках літніх 
святкувань Європейських днів добро-
сусідства, кордонний перехід Збереже–
Адамчуки діє протягом кількох днів.  
І мешканці з обох боків дуже задоволе-
ні: відвідують сусідів, роблять покуп-
ки, прогулюються і знайомляться.

Але напередодні Нового року старо-
ста Володавського повіту В’єслав Голя-
чук після зустрічі у Варшаві з держав-
ним секретарем Міністерства внутріш-
ніх справ Польщі Пйотром Стаханчи-

ком заявив, що Польща будуватиме 
кордонний перехід Збереже–Адамчуки. 
Та, мовляв, є проблема з інфраструкту-
рою з українського боку: українці ма-
ють неабиякі фінансові проблеми і не 
виконують своїх зобов’язань.

Тому тимчасовим рішенням є від- 
криття поромного (через Буг), велоси-
педно-пішого  переходу, який би обслу-
говував туристичний рух. 

Таку концепцію підтримує Надбу-
жанський відділ прикордонної служби 
м. Холма. Прикордонники пропонують 
відкрити поки що пішо-велосипедний 
перехід, який би діяв з травня до ве-
ресня. «Це підготує ґрунт для будівни-
цтва постійного пропускного пункту в 
цьому місці», – вважають прикордон-
ники. ■

◄ тут має бути 
кордонний 
перехід. 
Фото 
Йоля Вєльгус. 
www.biegpolesie.pl

Збереже–адамчуки: 
як не машиною, то пішки!

Uprawnień Świadczeniobiorców, від чого 
скорочена назва системи: eWUŚ). Про-
грама використовується в лікарських 
кабінетах, клініках і лікарнях, які мають 
контракти з Національним фондом охо-
рони здоров’я (NFZ). Якщо електронна 
система помилково покаже, що людина 
незастрахована, можете написати заяву 
про помилку в eWUŚ.

При всіх проблемах із державною сис-
темою охорони здоров’я в Польщі уряд 
вважає введення eWUŚ одним зі своїх до-
сягнень. Проте це не означає, що довідки 
типу RMUA скасовано: їх потребують 
хоча б мігранти, які, подаючи документи 
на перебування в Польщі в воєводському 
управлінні, повинні представити докази 
наявності медичного страхування.

Однак, відомство охорони здоров’я 
не стоїть на місці. Після успіху першого 
проекту починається наступний. Протя-
гом 3 років кожен із мешканців Польщі, 
як планується, має отримати особисту 
електронну карту пацієнта: вартість 
усього проекту оцінюється в 350–500 
млн. злотих. Тим не менш, як повідо-
мляє шановане економічне видання 
«Dziennik Gazeta Prawna», проект елек-
тронних карт пацієнта на самому почат-
ку може опинитися під загрозою.

Чому? Річ у тім, що реалізацією про-
екту займається штаб-квартира На-
ціонального фонду охорони здоров’я. 
А згідно з реформою міністра охорони 
здоров’я Бартоша Арлуковича, до кінця 
року штаб-квартира має бути ліквідо-
вана, натомість її повноваження отри-
мають регіональні відділи Фонду. Це 
може призвести до хаосу – наголошує 
«Dziennik Gazeta Prawna» – а відтак па-
ралізувати весь проект. ■

відтепер до лікаря 
– без папірців

Фото: www.gazetakrakowska.pl
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Теоретично така база даних у 
майбутньому має спростити та при-
швидшити процес видачі різного 
роду документів мешканцям України, 
але практично це також призведе до 
більшого контролю з боку держави за 
людьми, які проживають в Україні. 
Якщо держава сповідуватиме демо-
кратичні принципи, то в цьому немає 
нічого трагічного, однак якщо ж де-
мократичні принципи не будуть збе-
режені, то існування такого єдиного 
банку даних дає можливість державі 
здійснювати контроль і влаштовувати 
тотальне стеження за людиною.

До біометричних даних про особу 
відноситься відцифрований підпис 
людини, відцифрований образ об-
личчя особи, відцифровані відбитки 
пальців рук. Що ж до самих докумен-
тів з біометричними даними, то таки-
ми є документи, що посвідчують осо-
бу та підтверджують громадянство 
України (паспорт громадянина Укра-
їни; паспорт громадянина України 
для виїзду за кордон; дипломатичний 
паспорт України; службовий паспорт 
України; посвідчення особи моряка; 
посвідчення члена екіпажу; посвід-
чення особи на повернення в Україну; 
тимчасове посвідчення громадянина 
України) та документи, що посвід-
чують особу й підтверджують її спе-
ціальний статус (посвідчення водія; 
посвідчення особи без громадянства 
для виїзду за кордон; посвідка на по-
стійне проживання; посвідка на тим-
часове проживання; картка мігранта; 
посвідчення біженця; проїзний до-
кумент біженця). Запровадження до-
кументів з біометричними даними в 
Україні є однією з вимог, які поставив 
нашій державі ЄС для того, щоб мати 
підставу для скасування візового ре-
жиму з Україною. Загалом, згідно з 
інформацією Всесвітньої організації 
цивільної авіації (ICAO), понад  90 
країн з 193 держав-членів ООН ви-
дають документи з біометричними 
даними. Вважається, що такий доку-
мент більше захищений від підробок 

та запобігає використанню його будь-
якого особою.

Законом передбачено, що ті, хто 
через свої релігійні переконання не 
бажає вносити свої дані до безкон-
тактного електронного носія (який 
вміщений у відповідний бланк до-
кумента), має право відмовитись від 
отримання такого документа або 
може відмовитись від внесення своїх 
даних на цей електронний чіп. Пер-
шим документом з біометричними 
даними, який отримує особа в Укра-
їні, є паспорт громадянина України, 
він видається при народженні. Такий 
паспорт має термін дії 10 років, піс-
ля чого його треба замінити. Паспорт 
громадянина України має вигляд 
пластикової картки, подібно до поль-
ського dowodu osobistego. Паспорт ви-
дається не пізніше, ніж через 30 днів 
від того, як оформляється відповідна 
заява-анкета, та не пізніше, ніж через 
10 днів у разі термінового подання за-
яви. Можна безперешкодно користу-
ватись старим паспортом, однак якщо 
треба буде вклеїти нову фотографію 
чи хтось побажає змінити прізвище, 
тоді такій особі вже видадуть новий 
паспорт у вигляді пластикової карт-
ки. Деякі експерти запевняють, що 
зі старим паспортом згодом можуть 
виникнути проблеми при оформлен-
ні певних документів, пов’язаних з 
деякими юридичними діями. Тому це 
само собою буде спонукати громадян 
до заміни старого паспорта новим 
пластиковим документом з електро-
нним носієм інформації.

Усі документи оформляються укра-
їнською мовою, дані про особу в за-
кордонному паспорті вписуються ла-
тинськими літерами та здійснюються 
написи англійською мовою. 

Закордонний паспорт практично ні-
чим не відрізняється від теперішньо-
го зразка, окрім того, що в ньому буде 
міститись електронний носій з персо-
нальними даними. Надалі закордон-
ний паспорт виготовляється у вигляді 
книжечки. Щодо визначених законом 
термінів видачі паспорта громадяни-
на України для виїзду за кордон, то 
вони такі ж, як у випадку з внутріш-

нім паспортом. До досягнення 16-ти 
річного віку паспорт видається термі-
ном на 4 роки, а після – термін дії пас-
порта розрахований на 10 років. По-
рядок видачі закордонного паспорта 
не змінюється, хіба що тепер видачею 
такого документа займається Держав-
на міграційна служба (територіальні 
округи Служби розташовані у всіх 
обласних центрах України). Отрима-
ти закордонний паспорт можна не ма-
ючи реєстрації, тобто незалежно від  
прописки. Це означає, що мешканець, 
наприклад, Донецька може поїхати 
до Києва чи будь-якого іншого міста  
в Україні й подати заяву до Державної 
міграційної служби на отримання за-
кордонного паспорта. 

Як зазначається в законі, паспорти 
мінятимуться кожні десять років, а це 
також означає, що за кожний обмін 
старого документа на новий мешканці 
України платитимуть. Кошторис такої 
заміни поки що невідомий. Зрозуміло 
одне: на цьому добре зароблятиме та 
фірма, яка виграє чи то пак «отримає» 
тендер на виготовлення документів  
з біометричними даними.

Хоч відповідно до закону біоме-
тричні документи мали б вже ви-
даватись з 1 січня, на практиці ви-
явилось, що це зробити нереально. 
Причини називають різні. Перш за 
все, ще немає спеціальної інфра-
структури та обладнання, які б мали 
це робити. Також ще не затверджено 
декілька нормативно-правових актів, 
які мають регламентувати технічні 
описи документів та порядок їхнього 
оформлення й видачі. Невідомо, якою 
буде остаточна ціна за оформлення, 
наприклад, закордонного паспорта. 
Нині також залишається відкритим 
питання: хто ж буде виготовляти до-
кументи з електронними носіями, 
хоча існує інформацію, що це буде 
Компанія ЄДАПС, яку пов’язують з 
Василем Грицаком – автором закону. 
Отож, найімовірніше, що нові доку-
менти з електронним носієм розпо-
чнуть видавати не раніше квітня, про 
це, зрештою, заявляють у МВС. Але 
справа з затримкою видачі може за-
тягнутись і на довше. ■

Ольга ПОПОВИЧ

Документи з біометричними 
даними в Україні
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Польська пісня – королева 
телерадіоефіру 

Починаючи з 2013 року, в польському 
ефірі звучить більше польської музики, а 
пріоритет мають нові мистецьки імена. 

Нове польське законодавство зобо-
в’язує власників радіо- і телевізійних 
станцій призначати на трансляцію 
польської музики щонайменше трети-
ну щомісячного музичного ефіру. Пере-
давати польську музику тепер необхід-
но більше вдень, а не вночі, як це часто 
було раніше.

Згідно з новим розпорядженням Дер-
жавної ради радіомовлення і телебачен-
ня (аналог Національної ради України з 
питань телебачення і радіомовлення), до-
даткову підтримку отримують дебютую-
чі польські митці. Час трансляції в цьому 
випадку рахується подвійно, що повинно 
спонукати власників радіостанцій часті-
ше передавати нові польські твори.

«Аби захищати національних мит-
ців, 60% польськомовних пісень по-
винні надаватися від 5-ої ранку до 
півночі», – нагадує голова Державної 
ради радіомовлення і телебачення Ян 
Дворак. Він наголошує, що попередні, 
більш ліберальні закони, легко пору-
шувалися радіостанціями. Вони «випи-
хали» польські пісні у нічний час, між 
2-ою та 5-ою годинами ранку, коли їх 
майже ніхто не чув. ■

Польські летовища 
«наближаються» до України

Напередодні Нового року у Польщі 
з’явився ще один, тринадцятий, паса-
жирський повітряний порт. 

Новий польський пасажирський 
аеропорт розташований за 10 км від 
столиці Люблінського воєводства, у 
містечку Свидник. Звідси до україн-
ського кордону – 150 кілометрів. Як на-
голошує мер Любліна Кшиштоф Жук, 
завдяки летовищу легше буде розви-
вати міжнародні контакти цього сту-
дентського центру. Влада міста сприяє 
задіянню авіамаршрутів до Києва чи до 
інших міст на Сході України. Керівник 
самоврядування Люблінського воєвод-
ства Кшиштоф Гетман хвалиться тим, 
що аеропорт Люблін – це перший ци-
вільний повітряний порт у Польщі, що 
його збудовано у післявоєнний період 
від початку й до кінця. Його кошторис 
– 130 млн. доларів, з чого майже 50 млн. 
доларів – дотація з ЄС. 

Поки що авіакомпанії «Wizz Air» та 
«Ryanair» обслуговують маршрути з 

Любліна до Лондона, Осло та Дубліна. 
Географія авіамаршрутів буде поступо-
во розширюватися, люблінське летови-
ще у 2015 році розраховує обслуговува-
ти півмільйона пасажирів на рік.

Сьогодні, наприклад, переліт з Лю-
бліна до Лондона коштує 100–150 до-
ларів. З весни люблінський повітряний 
порт задіюватиме чартерні маршрути 
до Болгарії, Хорватії, Єгипту, Греції, 
Іспанії, Тунісу та Туреччини. 

Варто додати, що це – друге в Поль-
щі летовище неподалік України, пер-
ше вже декілька років діє у столиці 
Підкарпатського воєводства – Ряшеві 
(Rzeszów). ■

Євробачення 
не для поляків

Польські шанувальники естрадної 
пісні розчаровані: уже вдруге Польща 
не братиме участі в пісенному конкур-
сі Євробачення. А 2013 року Польське 
телебачення  взагалі не транслюватиме 
його перебіг.

На відсутність Польщі в конкурсі 
пісні Євробачення вплинули два фак-
тори – брак грошей та постійні поразки 
польських виконавців. Якщо з грошима 
справа відома – Польське громадське 
телебачення роками залишається на мі-
нусі і має мільйонні борги, то творчий 
бік – не такий однозначний. Польський 
дебют на Євробаченні 1994 року став 
найбільшим успіхом поляків – друге 
місце Едити Ґурняк з піснею «Це не я». 
Потім, окрім сьомої позиції гурту «Ich 
Troje» («Їх троє»), жоден виконавець не 
пробився до першої десятки. 

І все ж Євробачення має у Польщі 
більше прихильників, ніж противни-
ків. Вістка про відсутність представ-
ників країни у шведському Мальме на 
Євробаченні–2013 викликала дискусії 
в ЗМІ. 

«Ми вимагаємо Євробачення!» – за-
являють естрадні виконавці. Едита 
Ґурняк, каже, що залюбки заспівала б 
на Євробаченні вдруге. Міхал Віснєв-
ський з гурту «Ich Troje» також гостро 
висловлюється про відсутність поль-
ських виконавців на європейському свя-
ті пісні: «Уся Європа може це робити, а 
ми – ні. Польське телебачення, мабуть 
боїться, що якби нарешті Євробачення 
виграв хтось із Польщі, то цей конкурс 
необхідно було б організувати у нашій 
країні. Але Євробачення коштує менше, 
ніж деякі польські телевізійні проекти, 
які мало хто дивиться», – бідкається 
Міхал Віснєвський. ■

Польщу 
врятують емігранти?

Польські демографи б’ють на сполох 
– через 40 років у Польщі проживатиме 
не 38, а 32 мільйони людей. Традиційне 
словосполучення «матка-полька» по-
ступово втрачає свою актуальність.

Справді, показник народжуваності 
у Польщі складає лише 1,3. Це – 208-е 
місце у світі з-поміж 228 країн. Щороку 
у Польщі народжується лише 375 тис. 
дітей, що – як кажуть експерти – за-
грожує демографічною катастрофою. 
Відповідний розвиток економіки і ста-
більність суспільства може гарантува-
ти лише показник народжень на рівні 
600 тис. дітей щороку.

Демографи констатують – усе менше 
жінок наважується народжувати дітей, 
зростає також вік тих, які народжують: 
у 1990 р. це були 26-літні, а нині – 29-
річні жінки.

У шести воєводствах катастрофічно 
зменшується кількість жителів. Осо-
бливо постраждали реґіони Силезії, 
Лодзьке та Опольське воєводства, на 
мінусі також Люблінське, Свєнток-
шиське та Підляське воєводства. Як 
стверджують у Головному статистич-
ному управлінні Польщі, до 2035 року 
тільки в столичному, Мазовецькому 
воєводстві буде зафіксовано збільшен-
ня кількості населення. 

Йдеться не тільки про низьку наро-
джуваність, а й про десятки тисяч поль-
ських дітей, які виростають закордоном, 
у батьків-заробітчан. Професор Збіґнєв 
Стшелецький наголошує – Польща не 
має опрацьованої імміграційної по-
літики. Адже – як підкреслює експерт 
– «засоби потенційних іммігрантів з 
нашого культурного кола закінчують-
ся, бо країни на Схід від Польщі опи-
нилися в ще гіршій демографічній си-
туації». Тобто треба підготуватися до 
прийняття іммігрантів з інших культур 
і цивілізацій, а це породжує різноманіт-
ні проблеми.

Перебуваючи недавно в Опольсько-
му воєводстві і виступаючи на відкрит-
ті програми Спеціальної демографічної 
зони, прем’єр-міністр країни Дональд 
Туск закликав поляків менше виїжджа-
ти за кордон і більше народжувати ді-
тей. Туск сказав, що керівники повинні 
створити відповідні умови життя ро-
дин, «щоб матеріальна ситуація не була 
причиною відмови від дітей та рішення 
про еміграцію». ■

Підготував Андрій Хоменко
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Висунуто нове обвинувачення проти 
Юлії Тимошенко

Генеральна прокуратура України за-
кінчила розслідування кримінальної 
справи щодо вбивства депутата Євгена 
Щербаня. Підозрюваними в організації 
цього злочину є екс-прем’єр-міністри 
України Юлія Тимошенко та Павло 
Лазаренко. Стаття, на основі якої сфор-
мульовано обвинувачення проти екс-
прем’єра, передбачає довічний термін 
ув’язнення.

Деякі експерти вважають, що справа 
викликана наближенням дати розгля-
ду справи Юлії Тимошенко у Європей-
ському суді з прав людини. Зокрема, 
директор політико-правових програм 
Центру Разумкова Юрій Якименко 
пов’язує цю справу із можливістю по-
силити діалог між Європейським Со-
юзом та Україною: «Буде розглядатися 
перспектива приєднання України до 
зони вільної торгівлі. Очікується, що 
це питання [Ю. Тимошенко – ред.] по-
рушуватиметься у відносинах України 
та ЄС протягом наступного періоду. 
Також буде рішення Європейсько-
го суду з прав людини у справі Тим-
ошенко. Очевидно, що за відсутності 
наступних звинувачень питання може 
бути вирішене на користь Ю. Тим-
ошенко. Може бути, що така умова 
поставлена як умова підписання цієї 
угоди. Сам факт, що Тимошенко може 
опинитися на свободі, є дуже незруч-
ним для влади. Пред’явлення цих зви-
нувачень, очевидно, спрямоване саме 
на те, щоб цього не сталося».
Радіо Свобода, Центр Разумкова, Перший на-
ціональний

Банкрутство авіакомпанії «АероСвіт»

З початком січня почались систе-
матичні збої в авіаперевезеннях, ви-
конуваних найбільшим українським 
авіаперевізником «АероСвіт». Ця авіа-
компанія разом з «Донбасаеро» і «Дні-
проавіа» входить в альянс «Українська 
авіаційна група», яка контролюється 
групою «Приват» Ігоря Коломойського. 
Господарський суд Київської області 29 
грудня 2012 р. відкрив виробництво у 
справі про банкрутство компанії «Ае-
роСвіт» за заявою самого авіаперевіз-
ника. Розмір боргу авіакомпанії перед 
кредиторами на 27 грудня 2012 р. ста-
новив 4,27 млрд. грн. За інформацією 
деяких ЗМІ, оголошене в грудні 2012 р. 
банкрутство авіакомпанії було спрово-
коване штучно. Його пов’язують з неба-
жанням олігарха Ігоря Коломойського 
віддавати «АероСвіт» конкурентам. За 

непідтвердженою інформацією, стар-
ший син Віктора Януковича Олександр 
мав намір «викупити» в Ігоря Коломой-
ського «АероСвіт».

До банкрутства «АероСвіт» обслу-
говував 80 міжнародних маршрутів та 
мав флот у складі 28 повітряних суден 
виробництва компанії «Boeіng», зо-
крема 8 далекомагістральних «Boeіng–
767» та 20 середньомагістральних 
«Boeіng–737», також використову-
вав літаки перевізників-партнерів 
– «Aіrbus–320/321», «Embraer–145», 
«Embraer–190» та «ATR–72». 

З 16 до 31 січня 2013 р. авіакомпанія 
ввела тимчасовий розклад польотів, 
згідно з якими виконуватиме сполу-
чення шістьма повітряними лініями: 
чотирма міжнародними та двома вну-
трішніми. Як вказано в прес-релізі 
авіакомпанії, вона продовжить вико-
нання далекомагістральних рейсів до 
Нью-Йорка, Банґкока та Пекіна. При 
цьому можлива оптимізація розкладу 
польотів до Пекіна на період святку-
вання Нового року в Китаї. Авіакомпа-
нія також забезпечить сполучення між 
Києвом та Івано-Франківськом і Дні-
пропетровськом. 

Частину рейсів, виконуваних ра-
ніше «АероСвітом», перебрав на себе 
МАУ («Міжнародні авіалінії Украї-
ни»), зокрема до Праги, Баку, Тбілісі та 
Астани. Фактичним господарем МАУ 
називають Ігоря Коломойського. МАУ 
не тільки перебрав частину рейсів від 
«АероСвіту», але й отримав кілька лі-
таків, а працівники «АероСвіту», звіль-
няючись, переходять працювати до 
МАУ. Раніше МАУ називали найбільш 
непримиренним конкурентом «АероС-
віту».

Після скасування «АероСвітом» 
рейсів з Києва до Варшави можна ско-
ристатись послугами польської авіа-
компанії «LOT», яка також здійснює 
польоти в цьому напрямку, однак через 
брак рейсів найдешевші квитки вику-
повують швидко і залишаються тільки 
дорогі. 
Інтерфакс-Україна, Голос України, Newsru.ua

У Фк «металіст» новий власник

Про продаж Олександром Ярослав-
ським футбольного клубу «Металіст» 
(Харків) за 300 млн. доларів групі ком-
паній «Газ України» стало відомо 24 
грудня. Окрім клубу, в угоду з новими 
власниками були включені Академія 
футболу, тренувальна база, приміщен-
ня на стадіоні «Металіст» та контракти 
з футболістами. Очолює компанію «Газ 
України» 27-літній Олександр Курчен-

ко, якого ЗМІ пов’язують з сином Ві-
ктора Януковича Олександром Януко-
вичем. 
Економічна правда, Газета по-українськи

обрано нового голову СБУ

Віктор Янукович у січні підписав 
указ про призначення главою Служби 
безпеки України Олександра Якимен-
ка, який раніше працював у СБУ та 
був фахівцем з охорони в донецькій 
корпорації «МПС». «МПС» – корпо-
рація «Міжрегіональний промисловий 
союз», власником якої на 99% є ком-
панія «Лемтранс», – найбільший при-
ватний вантажний залізничний пере-
візник України, якого, у свою чергу, 
пов’язують з іменами Рината Ахмето-
ва та Віктора Януковича. До 1998 р. 
Олександр Якименко був військовос-
лужбовцем Росії і служив у частинах 
Чорноморського флоту, авіаційному 
підрозділі.

У біографії нового очільника СБУ 
зазначається, що до 2007 р. він пра-
цював «на оперативних та керівних 
посадах у Службі безпеки України», 
а в 2007–2008 роках працював спе-
ціалістом управління внутрішньої 
безпеки корпорації «МПС». До свого 
нового призначення Якименко був 
першим заступником голови СБУ, 
начальником Головного управління 
по боротьбі з корупцією та органі-
зованою злочинністю Центрального 
управління СБУ. 
УНІАН, Газета по-українськи

новий голова нБУ

Верховна Рада України 11 січня 
ухвалила постанову про звільнення 
Сергія Арбузова з посади голови На-
ціонального банку України та на його 
місце обрала Ігоря Сорокіна, за яко-
го проголосував 231 народний депу-
тат. Батько Ігоря Соркіна, В’ячеслав 
Сорокін, є першим заступником на-
чальника Департаменту з інвестицій 
та будівництва російського газового 
монополіста «Газпром». Глава НБУ, 
як зазначають українські ЗМІ, наро-
дився в Україні, а вчився від 1992 р. у 
Курській філії Всеросійського заочно-
го фінансово-економічного інституту, 
також працював на посаді фінансово-
го функціонера у ВАТ «Євро-Трейд» 
(Уфа, Росія).
Укрінформ
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Ірина ПОЛЕЦЬ

останова мера Варша-
ви про скликання комісії в справах 
іноземців та етнічних меншин ви-
йшла 11 січня 2013 р. Метою ді-
яльності структури є інтеграція 
та координація основних організа-
ційних підрозділів і установ міста 
у сферах міжкультурної освіти, 
прав іноземних дітей на доступ до 
освіти в Польщі, розвитку міжкуль-
турного діалогу, популяризації ба-
гатокультурної традиції та історії 
Варшави, а також організація за-
ходів запобігання дискримінації за 
расовою, соціальною, етнічною чи 
національною ознаками. 

До складу комісії ввійшли пред-
ставники відділів управління міста, 
а головою комісії став Марцін Вой-
дат, директор Центру соціальних 
зв’язків. 

Серед завдань комісії – ініціюван-
ня та підтримка заходів для інозем-
ців, співпраця з відділеннями  місь-
кого управління та громадянськими 
організаціями, які представляють 
інтереси іноземців у Польщі; орга-
нізація консультаційних зустрічей, 
семінарів, конференцій, дискусій, а 
також збір інформації щодо заходів, 
проведених для іноземців, які орга-
нізовували відділення управління 
міста. Засідання комісії відбувати-
муться раз на три місяці або можуть 
скликатися в разі потреби за надзви-
чайних ситуацій. 

У рамках інтеграції і співпраці 
з іноземцями, 20 листопада 2012 р. 
була скликана комісія громадян-
ського діалогу у справах іноземців 
у Варшавському центрі соціальних 
зв’язків, до складу якої ввійшло 23 
громадські організації, що пред-
ставляють інтереси іноземців у 
Польщі. ■

и згідні з тими, хто запо-
чаткував акцію «Україна – не Афри-
ка», метою якої є знизити ціни дзвін-
ків з Польщі в Україну. Однак писати 
листи міжнародним корпораціям з 
проханням знизити ціни на щось, що 
приносить їм прибуток, – це те ж саме, 
що писати голодному крокодилові й 
просити його стати вегетаріанцем. 
Потрібно пам’ятати, що високотехно-
логічне обладнання для телефонного 
зв’язку коштує дуже дорого. Ще до-
рожче коштують ліцензії на програм-
не забезпечення та технічний персо-
нал, який повинен стежити за якістю 
зв’язку. Як корпорації з тисячами спів-
робітників можуть знизити ціни?

Боротися з високими цінами на 
міжнародний зв’язок можна двома 
способами – регулюванням цих цін 
або здоровою конкуренцією. Оскіль-
ки регулювання – це справа перего-
ворів між основними «крокодилами» 
на ринку телефонного зв’язку і бюро-
кратичною машиною ЄС, залишаєть-
ся здорова конкуренція. Ми знайшли 
добре рішення проблеми високої вар-
тості телефонного зв’язку зі східними 
сусідами Польщі.

Уявіть собі пасажирський літак, 
який летить з Варшави до Києва. 
Оскільки пасажирів небагато, авіа-
компанії пускають маленькі літаки, де 
собівартість одного місця для пасажи-
ра чітко визначена. Ми знайшли кіль-
ка величезних літаків, які напівпо-
рожніми літають на схід з інших країн 

та організували їм посадку у Варшаві. 
Через те, що величезний літак, навіть 
напівпорожній, окупає витрати – у нас 
є можливість скупити порожні місця 
за недорогою ціною і запропонувати 
їх вам.

Приблизно так «�lucz Telekomuni-«�lucz Telekomuni-
kacja» домагається набагато нижчої 
собівартості телефонних переговорів. 
Bідвоювати ще 15–20% від найде-
шевших з можливих зараз тарифів на 
дзвінки до України з Польщі – це в на-
ших силах.

8 березня в різні мережі продажу 
надійдуть перші 50 тис. сім-карт ме-
режі «�lucz».

Що ми пропонуємо? 
► Дзвінки на українські мобіль-

ні номери – 50 ґрошів/хвилина. Наші 
конкуренти пропонують Вам 69 ґро-
шів за хвилину.

► Дзвінки на українські стаціонар-
ні телефони – 35  ґрошів/хвилина.

► І звичайно ж, зручний та швид-
кий Інтернет (ціна – від 9 зл.).

► Крім того, Ви будете отримувати 
безкоштовні хвилини для розмов у ме-
режі «�lucz».

Якщо у Вас виникнуть питання 
щодо роботи нашої мобільної мере-
жі, якщо Ви не знаєте, як оформити 
дозвіл на роботу в Польщі, якщо Ви 
потрапили в скрутну ситуацію і Вам 
потрібна безкоштовна юридична до-
помога, Вам допоможе наш львів-
ський кол-центр, який розпочне свою 
роботу в березні. Дзвінок і консуль-
тація для наших клієнтів будуть аб-
солютно безкоштовні. ■

Н а  п р а в а х  р е к л а м и

Тепер за допомогою 
«КЛЮЧА» 
відкриєш кожні двері

Компанія «Klucz Telekomunikacja Sp. z o.o.» – це мобільний оператор, заснова-
ний у Польщі для того, щоб надавати послуги якісного зв’язку іммігрантським 
спільнотам, діловим людям, що часто подорожують по роботі, студентам з 
інших країн, а також туристам з Польщі, України, Білорусі, Росії та інших 
країн СНД, Азії та Європейського Союзу (ЄС). Ми повністю присвячуємо себе 
служінню нашим клієнтам завдяки наданню їм доброї якості зв’язку та кра-
щої ціни. Наш соціальний обов’язок – надання допомоги мігрантам з України 
в Польщі у пошуках гідного місця роботи, місця проживання й освіти для по-
дальшої інтеграції в польське та європейське суспільства.

мер варшави 
скликала комісію 
для координації справ 
іноземців 
та етнічних меншин

П
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Н
апівпорожні поїзди та стан-

ції, довгі черги до автоматів з квитка-
ми – так виглядало варшавське метро 
за кілька годин до півночі 31 грудня 
2012 р. Це був останній день, коли іс-
нувала можливість поповнити проїз-
ний за старими тарифами. Від 1 січня 
набрали чинності нові правила оплати 
проїзду. Якщо ціна місячного та три-
місячного проїзних у відсотковому 
відношенні зросла незначно (відповід-
но з 90 до 100 зл. та з 220 до 250 зл.), то 
ціна квитка на одну поїздку змінилася 
з 3,60 до 4,40. Таким чином, Варшава 
долучилася до грона європейських 
столиць, де проїзд коштує понад 1 
євро. Це вже друге підвищення цін за 
користування міським транспортом 
протягом останніх двох років, і мерія 
міста говорить – не останнє. Подібна 
ситуація у Кракові: там мерія продо-
вжила термін дії семестрових та соці-
альних проїзних, але підняла ціни на 
квитки «короткої дії» – за 20 хвилин 
поїздки в міському автобусі чи трам-
ваї тепер доводиться платити 2,80, 
тобто більше ніж пів’євро. 

Як мешканці Польщі поставилися 
до цих змін?:

– Я живу у т.зв. приміській тариф-
ній зоні, тому для мене кошти проїзду 
зросли більш істотно, ніж для меш-
канців самого міста, – не приховує 
розчарування Лукаш із Познані. – Так, 
витрати на міський транспорт не пере-
вищують 5% моїх прибутків, тобто це 
досі некритична сума, але я б волів ви-
тратити ці гроші на щось інше. 

А ось  Міхал, який живе та працює 
у Варшаві, до нововведення поставив-
ся більш виважено: 

– Завжди, коли щось дорожчає, 
людина почуває себе незадоволеною: 
адже я платив менше, а тепер мушу 
платити більше! Є у світі країни, де 
міський транспорт безкоштовний, 
але є й ті, де він набагато дорожчий 
за польський. Наприклад, у Стамбу-
лі, де люди не заробляють більше від 
мешканців Варшави, білет на трамвай 
коштує у 3–4 рази дорожче! У Варша-

ві автобуси та трамваї досить успішно 
замінюють на новіші моделі, є метро, 
яке часто їздить і не переповнене. Це 
все обходиться місту в копієчку, тому 
й доводиться час від часу підвищува-
ти ціни, – вважає Міхал.

Як зауважила Євгенія з білорусько-
го Бреста, яка вже кілька років живе 
у Польщі: якщо 1 євро для європейців 
– це мізерні гроші, то не завжди так є 
для вихідців із пострадянського про-
стору:

– Для них нова ціна на міський 
транспорт у Варшаві – уже занадто ви-
сока. Проїзд за 1 євро собі може дозво-
лити не кожен. З іншого боку, рівень 
громадського транспорту у Польщі є 
набагато вищим, ніж у нас, у Білорусі. 

Міським транспортом у Польщі, 
навіть після подорожчання, захоплена 
американка Вероніка:

– В Америці існує культ власного 
автомобіля. Ми пересуваємося тіль-
ки машиною! Через те, що всі мають 
власні машини, міста не особливо 
розвивають системи громадського 
транспорту. Коли я приїхала до Поль-
щі, то була просто захоплена: автобу-
сом, трамваєм чи метро можна досить 
швидко доїхати скрізь, навіть у відда-
лені райони міста. Тому я вважаю нову 
ціну за проїзд абсолютно адекватною, 
– каже Вероніка, а тим, хто скаржить-
ся на нові ціни квитків, радить купу-
вати проїзні. 

Навіть після останнього підвищен-
ня тарифів міський транспорт у Вар-
шаві та інших великих містах Польщі 
залишається дешевшим, ніж на Заході 
Європи. Після перетину польсько-
німецького кордону важко знайти сто-
лицю, де б один проїзд у транспорті 
коштував менше 2 євро. Прибизно та-
кою є ціна за вояж метрополітеном у 
Парижі, Мадриді чи Берліні. А ось по-
їздка у женевському автобусі чи трам-
ваї взагалі коштує близько 3 євро. Для 
швейцарців це невелика витрата, але 
для туристів – відчутна.

2 фунти і 10 пенсів, тобто 2,5 євро – 
стільки від 1 січня складає найменша 
ставка за користування метро у Лон-
доні. І це – тільки за поїздку в межах 
однієї тарифної зони, а всього їх близь-
ко десяти! На сьогодні метрополітен 
Туманного Альбіону утримує звання 

найдорожчої «підземки» світу. Хоча, 
якщо середня зарплатня у Лондоні – 
40–45 тисяч фунтів на рік, а за проїзд 
тепер доведеться віддавати 120–150 
фунтів на місяць, то це не дуже вели-
ка витрата. Принаймні у відсотковому 
плані – це не більше, ніж на транспорт 
виділяють у домашньому бюджеті 
мешканці польської столиці. 

Проїзд у міському транспорті в 
Україні на фоні Європи коштує смішні 
гроші. У Києві півтори гривні платиш 
за наземний транспорт, дві – за метро: 
хоча автобуси та тролейбуси вже дав-
но витіснені маршрутками, а метро 
ходить лише до 12 ночі. В обласних 
центрах комунальний транспорт вза-
галі майже зник, а маршрутки кошту-
ють подекуди більше, ніж у столиці. 
Поцікавившись у друзів та знайомих, 
скільки б вони ладні були платити 
за транспорт європейського зразка в 
Україні, я з’ясувала: не більше 5 гри-
вень. З приводу того, варто залишити 
безкоштовний проїзд для пенсіонерів 
чи зробити його платним, як у Європі, 
думки опитуваних розділилися: хтось 
казав, що треба ввести плату, адже 
тоді пасажири-сеньйори більше ці-
нуватимуть цю послугу, а хтось – що 
пенсії і так невеликі, немає чого додат-
ково обтяжувати бабусь та дідусів. 

На закінчення додам, що не скрізь 
все дорожчає. Є країни, де транспорт 
дешевшає. У Таллінні, столиці Есто-
нії, з 1-го січня городяни мають без-
коштовну міську комунікацію. У місті 
виявилося стільки категорій грома-
дян, які мають право на пільговий 
проїзд, що транспортне управління 
вирішило: дешевше скасувати оплати 
за квитки, ніж тримати штат конт-
ролерів та пункти продажу білетів. Ну 
що ж, логіка у цьому теж є. ■

Понад євро за проїзд
Оксана КРАВЧЕНКО
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У
проекті постанови відзнача-

ється, зокрема, що акція «Вісла» була 
«порушенням основних прав людини». 
Її автори наголошують, що під час де-
портації застосовано характерний для 
тоталітарних систем принцип колек-
тивної відповідальності, який ніколи 
не може бути основою політики демо-
кратичної держави. Проект пройшов 
уже два читання у парламентській 
комісії нацменшин. Однак ініціативу 
не підтримують, зокрема, депутати 
найбільшої опозиційної партії «Пра-
во і справедливість» (пол. PiS). Вони, 
як і представники об’єднань колиш-
ніх польських жителів Волині (т.зв. 
«кресов’яни»), вважають, що спочатку 
Сейм повинен зайнятись справою поль-
ських жертв конфлікту на Волині у 1943 
р. Крім цього, суперники засудження 
акції «Вісла» переконані, що вона була 
необхідною для ліквідації Української 
повстанської армії. 

У подібній аргументації не врахо-
вуються висновки таких авторитетних 
істориків, як Ґжеґож Мотика, Роман 
Дрозд чи Євген Місило. Усі вони, беру-
чи участь у першій парламентській дис-
кусії, виразно підкреслювали: метою 
Акції «Вісла» була не лише ліквідація 
УПА, але перш за все повна асиміля-
ція українського цивільного населення 
і створення однорідної національної 
держави. Про такі наміри свідчить хоч 
би те, що людей оселювали у великому 
розпорошені, ізолювали інтелігенцію 
чи забороняли навіть називатися укра-
їнцями. Одне з пропонованих комуніс-
тами окреслень звучало – населення з 
акції «В». Історики погоджуються з тим, 

що тодішня Польща мала право чи на-
віть обов’язок боротись з українськими 
партизанами, проте для ліквідації 2 тис. 
солдатів не треба було депортувати 140 
тис. представників цивільного населен-
ня. У цьому переконаний також ініціа-
тор постанови, українець за національ-
ністю, депутат Мирон Сич, який, комен-
туючи винесення проекту постанови, 
відзначав: 

– Акція «Вісла» була злом проти 
цивільного населення. Я знаю, що ці 
люди постійно чекають на таке рішен-
ня польського Сейму. 

Однак проблема полягає в тому, що 
страждання цивільного населення не 
бачать суперники засудження депорта-
ції. Мало того: українських громадян 
Польщі вони намагаються зробити за-
ручниками польсько-українських дер-
жавних відносин. Саме так в україн-
ській громаді над Віслою розцінюють-
ся думки про те, що перед засудженням 
депортації з боку офіційного Києва по-
винно з’явитися вибачення за польські 
жертви конфлікту на Волині. 

Суперники засудження депортації 
українців намагаються налаштувати 
проти цього загал суспільства. Про це 
свідчать думки деяких політиків, які 
говорять, що засудження акції «Вісла» 
доведе до появи фінансових домагань з 
боку депортованих. Що цікаво: не бе-
реться до уваги те, що досі Польща, по-
при заяви правлячої команди, не врегу-
лювала питань відібраного в комуніс-
тичні часи майна. Слід відзначити, що 
бойкот постанови щодо акції «Вісла» 
супроводжується персональними ата-
ками на її ініціатора, депутата М. Сича. 
Закидають йому те, що він нібито на-
магається виправдати свого померлого 

батька, який, як член Української по-
встанської армії, мовляв, відповідає за 
жорстокі вбивства поляків. 

Спираючись на документи, такі за-
киди безпідставними називає історик 
Євген Місило. Як відзначалось на одно-
му із парламентських засідань, спроба 
скинути на дітей відповідальність за дії 
батьків – це копіювання наявних у ста-
лінські часи стандартів. 

Суперечності навколо постанови у 
справі засудження акції «Вісла» ви-
кликали те, що на початку року про-
ект документа не винесено в Сеймі 
Польщі на пленарне обговорення. Та-
ким чином його прийняття, імовірно, 
відсувається у часі. Депутат М. Сич в 
офіційних коментарях заявляє, що цей 
час використає задля переконання тих 
парламентських клубів, які досі іні-
ціативи засудження депортації укра-
їнців не підтримують. На його думку, 
метою постанова не є конфронтація, а 
саме сприяння польсько-українському 
примиренню. Водночас політик пере-
конаний, що цій меті повинна служити 
спільна заява щодо трагедії на Волині 
польського та українського парламен-
тів, над якою триває праця.

Запитання щодо політичного засу-
дження акції «Вісла» поки що залишаєть-
ся відкритим. З відповіддю у цій справі 
з’явиться також сигнал про те, як найви-
щий державний орган бачить у громад-
ському просторі місце і права власних 
громадян нетитульної національності. 
Водночас варто відзначити, що з огляду 
на нові обставини Інститут національної 
пам’яті вирішив відновити слідство, яке 
може довести до правового визнання ак-
ції «Вісла» комуністичним злочином, що 
водночас був злочином проти людства. ■

Фото: www.se.pl

Чи польський Сейм засудить депортацію українців?
Григорій СПОДАРИК

Минулого року у польському Сеймі 
з’явився проект постанови про засу-
дження акції «Вісла», у рамках якої 
1947 р. депортовано й розпорошено 
більше 140 тис. польських громадян 
української національності – з метою 
асиміляції – у північних та західних 
регіонах держави. Близько 4 тис. осіб, 
у тому числі дітей, запроторено у 
концентраційний табір в м. Явожно. 
Політичного засудження цього зло-
чину з боку Сейму українська громада 
добивається від початку демокра-
тичних перетворень у Польщі.
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«НВ»: Як розпочалася ваша історія 
у Варшаві? Що стало вирішальним у 
тому, що ви сюди приїхали?

Руслана КРАМАР: У кожного свої 
причини того, чому 
він зривається з на-
сидженого місця і їде 
закордон. Я з дітьми 
приїхала до чолові-
ка, який уже працю-
вав у Варшаві, мав 
контракт на кілька 

наступних років. На сімейній нараді ми 
спільно вирішили тимчасово переїхати 
до польської столиці, щоб сім’я не була 
роз’єднана кордоном. 

Влад ЛИХОТА: Вперше приїхав 
до Польщі в 1999 р. 
з економічних при-
чин. В Україні закін-
чив Державний пе-
дагогічний інститут 
ім. Надії Крупської 
в Херсоні, факультет 
іноземних мов. 

Отже, розпочався пошук роботи. Чи 
довго він тривав?

Р.К.: У мене педагогічна освіта, я 
вчитель української, англійської та ро-
сійської мов, тож роботу шукала недов-
го.

В.Л.: Роботу знайшов доволі швид-
ко. Моя спеціалізація – англійська та ні-
мецька мови, які на той час (та й тепер) 
користуються попитом у працедавців. 

Якщо так швидко знайшли, розка-
жіть як шукали? З якими складно-
щами стикнулися при пошуку? Чи 
довелося здобувати додаткову освіту 
тут у Польщі або нострифікувати 
вже здобутий в Україні диплом?

В.Л.: Спершу почав шукати з ого-
лошень – наприклад, «Gazeta Praca». 
Тоді інтернет-портали зразка pracuj.pl 
не були ще поширені. Мені пощастило 
познайомитися з особою, яка працюва-
ла вчителем іноземних мов. Саме вона 

сказала про затребуваність вчителів, а 
також про необхідність нострифікації 
диплому. Додаткової освіти у Польщі 
здобувати не мусив, оскільки отрима-
них в Україні кваліфікацій цілком ви-
стачало. Процедура нострифікації була 
дуже швидкою – тривала два тижні. 

Р.К.: Я вчитель, тому оголошення 
про роботу передусім переглядала на 
веб-сайті воєводського управління 
освіти. Школи, які шукають учителів, 
зобов’язані вміщувати на цьому сайті 
інформацію про вакантні посади. Саме 
там я натрапила на кілька оголошень, 
які мене зацікавили. Щодо труднощів, 
то 8 років тому, коли я приїхала до 
Польщі, для працевлаштування потріб-
но було отримати згоду воєводського 
управління праці. Ця процедура була 
складна, бюрократизована, не всі шко-
ли хотіли нею займатися. Тепер про-
цедури змінилися, такий дозвіл вже 
не потрібен. Загалом мені не довелося 
здобувати у Польщі додаткову освіту, 
достатньо було тих кваліфікацій, які я 
отримала, навчаючись в Україні. Також 
варто зазначити, що перед тим, як я роз-
почала пошуки роботи, мусила подбала 
про те, щоб отримати підтвердження 
своїх кваліфікацій у Польщі. Спеціаль-
на установа, т.зв. Бюро визнання освіти, 
підтвердило відповідність мого укра-
їнського диплома вчителя дипломові 
польського магістра філології.

Якою була ваша перша робота тут? 
Чи щось змінилося за цей час? 

Р.К.: Моя перша праця в Польщі – 
учителювання в технікумі у підваршав-
ському містечку Зєльонка, де я навчала 
англійської мови, зокрема, викладала 
спецкурс «англійська для інформати-
ків». Як виявилося, у цій школі крім 
мене працювали ще дві вчительки ро-
дом з України. Ми навіть організували 
шкільний День України. У технікумі я 
попрацювала рік, після чого виріши-
ла пошукати роботу безпосередньо у 
Варшаві. Я надалі працюю вчителькою 
англійської мови – в одному з варшав-
ських технікумів, де навчаю майбут-

ніх програмістів. Крім цього, я вже 
кілька років викладаю іноземні мови 
у Варшавському університеті. Обидві 
ці роботи приносять мені професійне 
задоволення, хоча поєднувати їх буває 
нелегко. 

В.Л.: Я й досі працюю викладачем 
мови. Також почав свою власну під-
приємницьку діяльність – організу-
вав мовну школу й кадрове агентство, 
куди намагаюся  запрошувати носіїв 
різних мов. Ця школа проводить кур-
си й навчання на замовлення для фірм 
та організацій. За час мого перебуван-
ня тут я теж був членом організації 
«Toastmasters», яка навчає людей нави-
ків говорити публічно різними мовами. 
Я здобув досвід в англомовному клубі. 
Тепер організовую такий клуб китай-
ською. Є ще й чимало хобі, якими лю-
блю займатися у вільний від роботи час 
– влаштовую творчі вечори «Літмузин» 
для російськомовних мігрантів. Тепер 
у планах – організація лялькового те-
атру.

Озираючись назад і користуючись 
власним досвідом – яку пораду дали 
б ви людям з подібною освітою, що 
намагаються працевлаштуватися в 
Польщі?  

Р.К.: Передусім пройти процес ви-
знання свого диплома про вищу освіту 
в Польщі, а пошуком роботи зайнятися 
заздалегідь. Найкраще це робити на-
весні, коли школи починають шукати 
вчителів, що працюватимуть у новому 
навчальному році. Якщо у вас є якась 
українська вчительська категорія, ді-
знайтеся, якій польській категорії вона 
відповідає й подбайте про її визнання 
в Польщі. 

В.Л.: Уже віддавна я хочу видати 
книжку про те, як шукати роботу в 
Польщі; організовував безкоштовний 
тренінг для мігрантів, присвячених цій 
темі. Запрошую на наступні тренінги. 
Дуже раджу користуватися відповід-
ними порталами для пошуку роботи 
– створити там свій профіль і підписа-
тися на отримання оновлень про нові 
робочі вакансії, які приходять безпосе-
редню на електронну пошту. Варто по-
ширювати своє коло знайомих у Поль-
щі – ходити на спеціалізовані курси та 
тренінги, приєднуватися до професій-
них клубів та товариств. На жаль, зде-
більшого поширена думка, що якщо ти 
з України, то маєш перш за все шанси 
на низькооплачувану роботу. Це не так. 
Особливо якщо люди мають диплом 
про вищу освіту – слід його нострифі-
кувати й шукати роботу за фахом. Важ-
ливе також знання мов і вміння швидко 
вчитися. ■

Українські вчителі в Польщі: 
Руслана Крамар та Влад Лихота
Ірина ПОЛЕЦЬ
Продовжуючи тему українців-представників різних професій, які нині працю-
ють у Польщі, «Наш вибір» радий представити інтерв’ю з двома цікавими осо-
бистостями – Русланою Крамар та Владом Лихотою, учителями іноземних 
мов у Варшаві. Вони розповідають про власний пошук праці та інші корисні 
речі, із цим пов’язані.
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Школа та лемки
У місті Лігниця було створено пер-

ший у Польщі ліцей з українською 
мовою навчання. Минулого року він 
відзначав свій 55-ий ювілей. Про вагу 
цієї установи свідчить хоча б те, що ба-
гато її випускників сьогодні є лідерами 
суспільно-культурного життя укра-

їнців Польщі. Вони працюють учите-
лями, є головами громадських орга-
нізацій, істориками чи журналістами.  
У школі, як і в самому місті, відбува-
ється низка ініціатив зі збереження та 
розвитку лемківської ідентичності. До 
таких починів можна зарахувати відо-
мий фестиваль «Світ під Кичерою», 
на який приїжджають гості з усього 
світу, зокрема, з Бразилії, Сербії, Ні-
герії, України тощо (фестиваль прово-
диться влітку). Організатором заходу 
є ансамбль та однойменне товариство 
«Кичера». На його прикладі можна та-
кож переконатися, що функціонування 
громадського меншинного сектора в 
Польщі – це не конче проста річ. Кіль-
ка років тому, з огляду на конфлікт між 
службовцями, організаторам фестива-
лю затримали державну дотацію, через 
що ансамбль та товариство доведено до 
межі банкрутства. Його вдалося уник-
нути лише завдяки жертовності друзів 
«Кичери». 

«Тепер Вроцлав»
Українське життя розвивається та-

кож у столиці регіону. Саме тут має 
свій осідок місцевий гурток Об’єднання 
українців у Польщі (вул. Руська), по-
чесне консульство України (консул – 
Ґжеґож Дзік) та Вроцлавсько-Ґданська 

єпархія УГКЦ (єпископ Володимир 
Ющак). Варто відзначити, що Вроцлав 
був першим містом у Польщі, що запо-
чаткувало акцію з популяризації місце-
вих вищих навчальних закладів у Схід-
ній Європі. Проект носить назву «Teraz 
Wrocław» (укр. «Тепер Вроцлав»), він 
розпочався наприкінці 2006 р. Основні 
завдання цієї ініціативи – представити 
освітню пропозицію вищих навчаль-
них закладів Вроцлава абітурієнтам із 
країн Східної Європи та інформувати 
про умови вступу та навчання у вроц-
лавських вищих навчальних закладах. 
Протягом перших двох років у рамках 
проекту в шести вроцлавських ВНЗ по-
чали науку 25 осіб із України. Потім 
проект розширив свою діяльність на 
території Білорусі, Молдови, Росії та 
Казахстану. У 2006–2012 роках навча-
тися до Вроцлава приїхало 450 осіб із 
7 країн. 

важливі адреси установ та організацій: 
Українська школа у Лігниці: 
тел. (76) 723 31 06,  веб-сторінка: www.zso4legnica.pl
Почесне Консульство України у Вроцлаві:
тел. (71) 788 44 50, веб-сторінка: www.konsulat-ukraina.wroclaw.pl
Проект про навчання у Вроцлаві «Тепер Вроцлав»:
Інтернет-сторінка: www.study-in-wroclaw.pl
вроцлавсько-Ґданська єпархія УгкЦ:
тел. (71) 343 94 77, веб-сторінка: www.cerkiew.net.pl
Домівка ОУП у Вроцлаві: вул. Ruska 46a, тел. (71) 372 56 63 

«Тепер Вроцлав»
Григорій СПОДАРИК

Нижня Силезія з центром у Вроцлаві – це черговий багатий на українські захо-
ди та установи регіон. Це також місцина, де поруч довелося жити вивезеним 
зі Львова полякам та українцям, депортованим у рамках акції «Вісла». Серед 
останніх багато представників лемківської громади. У регіоні живуть також 
етнічні німці, євреї, болгари, силезці та інші. 

«VIVA UKRAINA»
Традиційно восени з 2000 р. у Вроц-

лаві проходить «VIVA U�RAINA» – 
один із наймасштабніших фестивалів, 
у рамках якого в Польщі популяризу-
ють українську культуру. Церковна, на-
родна та сучасна музика, український 
театр, презентації фільмів, виставки 
фотографій, конференції та наукові се-
мінари, літературні зустрічі, зустрічі 
з видатними людьми – це невід’ємні 
складові кожного із вроцлавських фес-
тивалів. 

Минулорічний захід, організова-
ний почесним консульством України 
та вроцлавським ОУП (Об’єднання 
українців у Польщі), був присвячений 
55-річчю функціонування українців у 
Вроцлаві, про що першого дня фести-
валю говорилось у рамках історичного 
семінару. Науковці відзначали, зокре-
ма, що зв’язки українців з тим містом 
сягають ще часів Київської Русі. Об-
говорення таких питань, як депортація 
в рамках акції «Вісла», історія та акту-
альні проблеми лемків чи роль україн-
ських шкіл у збереженні ідентичності 
стали вихідною позицією для роздумів 
про те, що чекає вроцлавських україн-
ців у наступні півстоліття. В інтерв’ю 
для тижневика «Наше слово» голо-
ва вроцлавського ОУП Ігор Саломон 
відзначав, що розвиток українства в 
регіоні у великій мірі залежить також 
від активності нової хвилі еміграції з 
України. 

Отже, щоб Україні і в майбутньому 
було тут дійсно «vіva!», то, може, хтось 
із читачів «Нашого вибору» зробить 
ставку на «Тепер Вроцлав»? ■

Почесний 
консул України 
у вроцлаві 
Ґжеґож дзік.  
Фото: www.konsulat-
ukraina.wroclaw.pl

ліцей з українською мовою навчан-
ня у лігниці. Фото: zso4legnica.pl
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Українці у Польщі – Вроцлав

Перший контакт
Якщо потенційний працедавець по-

дзвонив у незручний для Вас час, не 
бійтесь перенести розмову на зручну 
для Вас годину. Це – значно краще, ніж 
здогадуватися через галас довкола, що 
саме Вам хотів сказати співрозмовник. 
Також не варто боятися «торгуватися» 
про годину чи день зустрічі: Ви повинні 
почуватися комфортно! Додатково ніко-
ли не варто боятися виступати в таких 
розмовах як рівноправний партнер. Не-
зважаючи на посаду, на яку ви претен-
дуєте, це завжди робить добре вражен-
ня, а Ваше добре самопочуття завжди 
відчуватиметься.

Інколи – особливо в закордонних 
фірмах – пропонується «віртуальна» 
зустріч через Інтернет, що дає можли-
вість поспілкуватися значно швидше, 
ніж це було би можливо «вживу». Не 
варто боятись таких розмов – спілку-
вання через скайп чи Інтернет таке ж 
серйозна, до того ж значно зручніше, 
бо не треба виходити з дому. Для та-

кої розмови слід приготуватися. Про 
неї домовляються заздалегідь, як і про 
звичайну зустріч. Слід приготувати 
камеру, щоб ваш співрозмовник міг не 
тільки Вас чути, але й бачити.

Чимало фірм, особливо посеред-
ницьких, перед зустріччю вживу прак-
тикує попередню розмову про роботу 
по телефону. Це довша, ніж звичайно 
розмова на 10–15 хв. Щоб зробити до-
бре враження, при такій розмові необ-
хідно мати добрі умови для розмови і 
чутися впевненим. Ваш голос – це єди-
ний у цьому випадку спосіб зробити 
добре враження, а кожне слово в такій 
розмові – на вагу золота.

Зустріч
На розмову про роботу слід одягну-

тися по-діловому. Не надто святково, 
але і не щоденно. Чому? – Щоб показа-
ти свою повагу до людини, з якою Ви 
зустрічаєтесь. Експерти з добровіль-
них таборів працевлаштування (пол. 
ochotnicze hufce pracy) підкреслюють, 
що найкраще потенційний кандидат 
чи кандидатка виглядатиме в сірих чи 
темно-синіх тонах. Варто уникати чор-
ного та червоного одягу, досить «кри-
кучого» кольору чи фасону. Макіяж 
повинен бути, але натуральний, а не 
вечірній. Як і при телефонній розмові, 

Ви повинні почуватися добре. Отже, не 
варто робити зачіски чи макіяжу, у яких 
Ви почуватиметеся кимсь іншим, але і 
не можна виглядати недоглянутим, бо, 
як відомо, приймають по одязі...

На розмову варто приготувати «за-
готівки» – відповіді на типові питання: 
представлення, причина зміни роботи, 
особисті переваги й недоліки. Варто 
також приготуватися на дуже нетипо-
ві питання або жарти. До речі, почуття 
гумору все частіше стає бажаною для 
працедавця рисою характеру. Варто 
пам’ятати, що зі сторони працедавця 
непрофесійно запитувати потенційного 
працівника про плановану вагітність чи 
особисте життя. Професіонали радять: 
якщо Вас про це запитають, то най-
краще з такої розмови просто... вийти. 
Бо працедавець, який так ставиться до 
своїх працівників, не вартий уваги. 

Дуже часто працедавці зустрічають-
ся перед підписанням контракту не 
один раз, а двічі. Це – усе частіша прак-
тика. Саме на другій розмові найкраще 
порушити питання потенційної зарпла-
ти, якщо ця тема ще не розглядалася.

Про повідомлення результатів варто 
домовитись про телефонний дзвінок ще 
на розмові. Якщо ніхто тоді не відізвав-
ся, Ви маєте повне право подзвонити й 
поцікавитися рекрутацією. ■

ережа платних доріг у 
Польщі від 12 січня збільшилася майже 
на 140 кілометрів. Електронна система 
viaTOLL, з допомогою якої стягуються 
оплати за користування платними ав-
тошляхами, відтепер охопила ділянки 
автобану A1 (Ґданськ–Лодзь–Катовіце), 
зокрема, а також кілька ділянок швид-
кісних доріг S1 (Катовіце – кордон 
із Чехією) і S8 (Білосток–Варшава–
Вроцлав). Система viaTOLL, треба на-
голосити, використовується для стяг-
нення оплат, у першу чергу, із вантажі-
вок та великих автобусів, її введено в 
дію в середині 2011 р. Для водіїв легко-
вих автомобілів розробляється система 
viaAUTO, з допомогою якої шофери 

можуть в’їжджати на платні шляхи без 
необхідності брати спеціальний талон-
чик.

Розробники viaTOLL наголошують, 
що система приносить значні доходи. 
У грудні на рахунок Національного до-
рожнього фонду поступило більш ніж 
1,2 млрд. злотих від зборів за викорис-
тання дорожньої мережі (при тому, що 
системою поки охоплена невелика час-
тина платних автодоріг Польщі). 

У березні система буде розширено 
на чергові 160 кілометрів доріг (ідеть-
ся, зокрема, про швидку магістраль із 
катовіцького летовища «Пижовіце»), а 
на кінцевому етапі введення система 
охоплюватиме більше 7 тис. км автома-
гістралей, швидкісних і національних. 
Для водіїв, що їздять постійно автодо-
рогами країни система єдиного нараху-
вання оплат за користування платними 
шляхами тільки заощаджує час, а бу-
ває, що і гроші. Особливо це стосується 
закордонних водіїв, які раніше змушені 

були купувати спеціальні квитки, що 
діяли лише впродовж доби або кількох 
діб. Якщо водій не встигав у визначе-
ний час перейти кордон, його квиток 
ставав недійсним.

У системі viaTOLL треба заздалегідь 
реєструватися. Досі найбільше з-поміж 
зареєстрованих було польських ван-
тажних перевізників. На другому місці 
– німці, за якими йдуть литовці, чехи та 
росіяни. Українські поки не фігурують 
на перших місцях статистики тому, що 
система viaTOLL поки не охопила тра-
диційних для українських водіїв шля-
хів (на всій території на південний схід 
від Варшави вона діє лише на малень-
кій ділянці поблизу Ряшева) 

Автобан А4 від кордону з Німеччи-
ною в Катовіце приносить майже поло-
вину доходів від усієї системи viaTOLL. 
Такі дані наводить «Dziennik Gazeta 
Prawna». За оцінками газети, від почат-
ку дії системи вона принесла близько 
півмільярда злотих. ■

Пошук роботи: як підготуватись до співбесіди?

Співбесіда – це один з найважливі-
ших етапів пошуку роботи, тому 
слід до неї добре приготуватися.

Більше платних автошляхів, але більше зручності для водіїв 
Дмитро АНТОНЕНКО
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Ірина КРАВЕЦЬ

Як з’явилася ідея проекту, скерова-
ного на захист трудових прав неуре-
гульованих мігрантів?

Кароліна МАЗУРЧАК: Товари-
ство вже кілька років має Інформа-
ційний центр для іноземців, у рамках 
якого ми чули про різні проблеми, що 
з ними стикаються мігранти. Ми ді-
ємо на терені Польщі, але нашої що-
денної активності замало, аби змінити 
законодавство чи основи міграційної 
політики в країні. Тому, коли був ого-
лошений міжнародний конкурс, ми 
зв’язалися з 4 іншими організаціями з 
країн Центральної Європи й написали 
проект. 

Чи тоді Ви мали якісь дані про те, 
скільки неврегульованих мігрантів 
є в Польщі та який відсоток з них 
має проблеми з працедавцями?

К.М.: Коли ми готували проект, 
тривала аболіція, тому тема невре-
гульваних мігрантів була на «поряд-
ку денному» суспільства. Не знаємо 
точно, скільки таких людей перебу-
ває в нас у країні, але є дані, що їхня 
кількість може дорівнювати кількості 
осіб, що мають візи та дозволи на про-
живання. Проте для нашого проекту 
важливими є не точні цифри, а те, що 
є певні проблеми, і на них треба звер-
тати увагу.

Хто є цільовою групою Вашого про-
екту?

Міхал ҐУРСЬКИЙ: Це люди, які 
перебувають на території Польщі без 
дійсної візи чи посвідки на прожи-
вання, працюють і мають проблеми 
з працедавцем; або люди, які мають 
формальні підстави для проживання 
в країні, однак взялися за працю без 

оформлення контракту. Особливий 
наголос робимо на допомозі тим, для 
кого проблеми з працедавцем можуть 
стати причиною депортації з країни.

Як польське право розглядає іно-
земця, що розпочав працю, не маю-
чи дозволу чи контракту?

М.Ґ.: На початку маю наголосити 
– саме перебування на терені Польщі 
без відповідних  документів не є зло-
чином. Натомість початок праці без 
дозволу чи без контракту суперечить 
праву. З іншого боку, судова практи-
ка визнає, що незалежно від статусу 
працівника, він є учасником трудових 
відносин, а отже може скаржитися на 
порушення своїх прав, якщо таке мало 
місце. Тому трудова діяльність мі-
грантів, які не мають візи чи дозволу 
на проживання і працюють, або ма-
ють дозвіл на проживання, але не під-
писують контракту, з юридичної точ-
ки зору є працею, а отже охороняється 
законодавством.

Які служби контролюють легаль-
ність праці іноземців у Польщі?

М.Ґ.: Це Державна інспекція праці 
та Прикордонна служба. 

Якщо Державна інспекція праці ви-
криває фірму, де без відповідних па-
перів працюють іноземці, хто буде 
покараний – шеф чи підлеглі?

М.Ґ.: Згідно з польським правом, 
кара за прийняття на роботу особи 
без відповідних документів стосуєть-
ся передусім працедавця. Від червня 
2012 р. ці санкції стали ще більш жор-
сткими, а деякі випадки нелегального 
працевлаштування розглядаються як 
злочин (прийняття на працю неповно-

літніх або праця в умовах жорстокої 
експлуатації). Найбільш розповсю-
джений вид кари – це високий штраф. 
Але це не значить, що працівник, який 
погодився на це, не нестиме відпові-
дальності. Найповажніший наслідок 
– це загроза депортації. Існує також 
загроза заплатити штраф у 1 тис. зло-
тих. Хоча є випадки, коли інспектор 
праці обмежується попередженням 
або іншими заходами.

Чи мігранти, які працюють у Поль-
щі, знають про свої права, коли вони 
вступають у трудові відносини?

К.М.: Наш досвід показує: рівень 
знання права серед мігрантів – дуже 
низький. Досі багато людей вважає: 
якщо вони мають претензії до дер-
жави чи працедавців – це мінус для 
них. Люди бояться депортації, боять-
ся втратити навіть те, що мають. Тому 
приховують образи і воліють перетер-
піти, ніж доводити свою правоту. 

Якими є найбільш розповсюджені 
проблеми, що з ними стикаються на 
роботі неврегульовані мігранти?

М.Ґ.: Це відмова працедавців пись-
мово скласти трудовий договір, від-
мова видавати зарплатню, заниження 
обіцяної винагороди, понаднормова 
праця, шантаж, забирання документів. 

Розглянемо типову ситуацію. До Вас 
приходить чоловік, який працював 
на будівництві. Без контракту, бо 
працедавець сказав, що так вигідні-
ше. Через кілька місяців зарплатні 
немає. Чим Ви можете допомогти 
такій людині?

М.Ґ.: Перше – ми перевіряємо, чи 
саме перебування особи в Польщі має 
правові підстави. Якщо людина має 
дійсну візу чи дозвіл на проживання 
(karta pobytu) – тоді, звісно, легше. 
Друге – дізнаємося, чи можна отрима-
ти якісь докази, що трудові відносини 
існували. І тут скажу дуже важливу 
річ:  якщо хтось вирішує взятися за 
роботу, не підписуючи контракту, то 
має подбати про «збирання доказів» 
своєї праці. Це можуть бути смс, лис-
ти, фото – усе, що може довести, що 
власне ця людина працювала для кон-
кретного працедавця в конкретний 
період. Важливо також ідентифікува-
ти працедавця: ми не можемо викли-
кати до суду «пана Кшися» чи «того 
з сивими вусами». Далі, якщо докази 
є, ми звертаємося до працедавця з ви-

І на непорядного 
працедавця є управа

Продовжуючи тему проблем, з якими зустрічаються іноземні працівни-
ки у Польщі, розмовляємо з координатором проектів Кароліною Мазурчак 
та юристом Міхалом Ґурським з Товариства правового втручання (пол. 
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, скорочено SIP). У Варшаві від вересня 2012 р. 
реалізується проект «Права неврегульованих мігрантів у країнах Централь-
ної Європи».

13.
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можна знайти оголошення про пропозиції 

роботи, або самому замістити оголошення 

про пошук роботи.  

Запрошуємо користуватись!

могою виплатити зарплатню. Чимало 
власників фірм насправді боїться вже 
самої перспективи судового процесу, 
тому вони можуть повернути гроші 
вже після того, як дізнаються, що до 
справи залучений юрист. Однак якщо 
працедавець відмовляється платити 
– ми допомагаємо скласти заяву до 
суду.

 
Якщо справа потрапила до суду, чи 
під час процесу на позивача можуть 
очікувати якісь небажані наслідки?

М.Ґ.: Такі справи розглядає суд 
праці. З норм права, а також з нашо-
го досвіду знаю, що суд не досліджує 
правові основи перебування позивача 
у Польщі. Суддя вирішує тільки, чи 
вимога виплати заборгованої платні є 
слушною.

А якщо покривджена сторона не 
може навести докази існування тру-
дових відносин?

М.Ґ.: Тоді залишаються тільки пе-
реговори з працедавцем. Тут може до-
помогти обіцянка заявити про ситуа-
цію до Державної інспекції праці, що 
потягне за собою проведення контр-
олю у фірмі. А працедавці воліють 
уникати перевірок.

Скільки людей звернулося до Вас 
від початку проекту?

К.М.: Кільканадцять осіб. Дві спра-
ви вже знаходяться в суді, маю надію, 
удасться їх виграти. Ще у двох справах, 
на жаль, не вдалося знайти достатньо 
доказів існування трудових відносин, 
тривають переговори з працедавцями. 
У кількох випадках ситуація після на-
шого втручання  вирішилася «полю-
бовно». Головна проблема для нас – це 
розповсюдження інформації, що є та-
кий проект і що люди, які опинилися 
у скрутній ситуації, можуть розрахо-
вувати на безкоштовну кваліфіковану 
допомогу. ■

часниками програми мо-
жуть стати громадяни країн Східного 
партнерства, зокрема України, також 
Росії та Центральної Азії (обов’язкова 
вимога – постійне проживання на тере-
ні цих держав. Отже особи, які мають 
дозвіл на проживання у Польщі, т.зв. 
карту перебування, не можуть брати 
участі в конкурсі). Серед інших ви-
мог: повна вища освіта, вік – до 35 ро-
ків (інколи 40), знання польської мови 
на достатньому для участі в лекціях та 
семінарах рівні, а також для написан-
ня наукової роботи, або ж дуже добре 
володіння англійською. Вимагається 
2-річний досвід праці.

Перевага надається кандидатам, які 
ще не були учасниками освітніх про-
грам у Польщі.

Аплікаційна процедура складаєть-
ся з двох частин: реєстрація онлайн 
та висилання пакету документів по-
штою. Охочі стати учасниками про-
грами Кіркланда мають приготувати 
проект, яким хочуть займатися під 
час перебування у Польщі, 2 реко-
мендаційні листи, копію диплому 
про вищу освіту. Документи розгля-
дає спеціальна комісія, вона ж про-
водить співбесіди з обраними кан-
дидатами. 

Учасники програми отримують 
стипендію, кошти на проживання та 
дорогу до Польщі, організатори по-
кривають їхні витрати на підручники 
та навчальні матеріали.

Початок Кікрланда–2013 плануєть-
ся в середині вересня. 

Детальнішу інформацію можна зна-
йти на сторінці www.kirkland.edu.plКонТАКТнІ дАнІ:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Адреса:
до березня: 
Warszawa, al. 3. Maja 12, lok. 510.
Від березня:
Warszawa, ul. Siedmiogrodzką 5. 
Чергування радника: вівт., сер., чт. 
1000–1600

Чергування юриста: пон. 1000–1600 
Тел.: 22 621 51 65

Програма ім. лейна кіркланда: 
стажування 
для спеціалістів у Польщі
Ірина КРАВЕЦЬ

До 1 березня молоді спеціалісти у сферах економіки, адміністрації, суспільних 
наук, політології й міжнародних відносин, журналістики, а також політики 
й гуманітарної допомоги можуть надсилати заявки на стипендіальну про-
граму ім. Лейна Кіркланда. Цей проект реалізують Польсько-американський 
фонд свободи і Польсько-американська комісія Фулбрайта. Він передбачає 
навчання у Польщі протягом 2 семестрів, а пізніше – стажування в органах 
державної влади чи громадських організаціях. Програма Кіркланда дозволяє 
учасникам розвинути свої професійні навички, познайомитися з польським 
досвідом трансформації в певних сферах, а також налагодити мережу робо-
чих контактів.
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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

Л ю т и й  2 013  р о к у

нАВЧАння/конСУльТАції

► Безкоштовні юридичні поради для 
іноземців в Товаристві юридичного 
втручання (пол. Stowarzyszenie Inter-(пол. Stowarzyszenie Inter-
wencji 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 робото-
давця;
● у Польщі без дійсних документів і 
Ваші права працівника порушено;
● працюєте в Польщі й у зв’язку з цим 
маєте проблеми з легалізацією свого 
перебування;
● упродовж Вашого дотеперішнього 
перебування в Польщі без дійсних до-
кументів роботодавець порушив Ваші 
права працівника;

тоді варто звернутись по допомогу до То-
вариства юридичного втручання. 
Поради можна отримати в офісі SIP за 
адресою: 
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
До березня: 
Warszawa, Al. 3 Maja 12, lok. 510.
Від березня: 
Warszawa, ul. Siedmiogrodzką 5.
Чергування радника (польська, росій-
ська, англійська мови): вівторок, середа, 
четвер: 1000–1600 год.
Чергування юриста (польська, російська, 
англійська мови): середа: 1000–1600 год.
Тел.: (22) 621 51 65
Веб-сторінка: interwencjaprawna.pl

кУльТУрА

► Концертний тур гурту «Гайдамаки» 
у Польщі
Гайдамаки гратимуть тур у підтримку 
нового альбому «No More Peace!». У се-
редині березня планується його польська 
прем’єра.
Концерти:
23 лютого – Колюшки, klub Cztery Struny 
Świata (ul. �ościuszki 1) – год. 2200

24 лютого – Вроцлав, klub Eter (ul. �azi-Вроцлав, klub Eter (ul. �azi-
mierza Wielkiego 19), Lou Rocked Fest – 
год. 1600 (початок фестивалю)
25 лютого – Щецин, klub Rocker (ul. Party-klub Rocker (ul. Party-
zantów 2) – год. 2000

26 лютого – Торунь, klub Lizard �ing (ul. 
�opernika 3) – год. 1900

► IV Щецинська Масляниця
Дата: 16 березня 2013 р. о 1900

Місце: Dom �ultury Słowianin, ul. Józefa 
�orzeniowskiego 2
Квитки: 70 зл. (молодь та студенти) та 120 
зл.
Веб-сторінка: www.facebook.com/
events/398809830203578/
Ел. скринька: maslanycia@gmail.com

конкУрС

► Конкурс «Пригоди іноземців на поль-
ському ринку праці – 2012»
Фонд розвитку «Окрім кордонів» запро-
шує всіх іноземних працівників та лю-
дей, які працевлаштовують мігрантів, 
взяти участь у конкурсі! Варто поділися 
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 
написані 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 «�onkurs 2012».

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

Важливі номери телефонів:
Швидка допомога – тел. 999
Поліція – тел. 997
Служба пожежної безпеки – тел. 998
Номер 112 – телефон загальноєвропейської служби порятунку на всі випадки життя
Міська варта (straż miejska) – тел. 986

Важливі адреси:
Посольство України в Республіці Польща
Адреса: Алея Яна Християна Шуха, 7, 00-580 Варшава
Консульський відділ Посольства знаходиться за тією ж адресою. Тел.: (22) 621 39 79
Прийом відвідувачів відбувається по понеділках, вівторках, четвергах та п’ятницях від 
830 до 1230 за винятком святкових і неробочих днів.
Щосереди з 830 до 1230 (за попереднім записом) здійснюється прийом відвідувачів, які 
звертаються у складних справах.
У випадку надзвичайної ситуації, що вникла у неприйомні, святкові чи неробочі дні 
або в нічні години, Ви можете звернутися до чергового коменданта Посольства за теле-
фоном: (22) 622 47 97

Генеральне консульство України в Ґданську
Адреса: 
�onsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku, ul. Bernarda Chrzanowskiego 60A, 80-278 Gdańsk
Тел.: (58) 346 06 90, факс: (58) 346 07 07, Eл. пошта: gc_plg@mfa.gov.uapl
Веб-сторінка: kgu.internetdsl.pl
Робочі дні: понеділок, вівторок, середа і четвер: 900–1200. Видача документів: 1400–1500

Генеральне консульство України в Кракові
Адреса:
�onsulat Generalny Ukrainy w �rakowie, al. Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 �raków 
Телефони: (12) 429 60 66, факс: (12) 429 29 36, 
Eл. пошта: kons@plk.internetdsl.pl     веб-сторінка: www.plk.internetdsl.pl
Робочі дні: понеділок, вівторок, середа і п’ятниця: 900–1200 
Видача документів 1400–1500

Генеральне консульство України в Любліні
Адреса:
�onsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, ul. 3 Maja 14, 20-078 Lublin
Телефони: +48 (81) 531-88-89, +48 (81) 531-88-01, факс: +48 (81) 531-88-88
Eл. пошта: gc_pll@mfa.gov.ua, kgul@op.pl   веб-сторінка: www.ukr-konsulat.lublin.pl
Робочі дні: Понеділок, вівторок, середа і п’ятниця: 830–1230
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Юрій ГЕРАСИМЧУК

карнавального столу 

Польщі триває карнавал 
(народні гуляння напередодні початку 
Великого посту – ред.), що дає широкі 
можливості для епікурейства і пошу-
ку нових смаків. Але з іншого боку, но-
ворічні і різдвяні свята – це потужний 
калорійний удар по організму, а тому 
хочеться з’їсти щось легеньке, проте 
неодмінно яскраве, нове й карнаваль-
не. Оскільки з карнавалом асоціюєть-
ся Ріо-де-Жанейро, море і пальми, ми 
почаклуємо теж на морську тематику, 
хоч і в дуже польському ключі. Для 
сьогоднішнього готування ми пере-
несемося на береги холодної Балти-
ки, але гаряча страва плюс медово-
імбирний соус в салаті напевно прине-
суть Вам порцію карнавального тепла 
в ці зимові дні. 

Тож, вітайте рибу по-ґданськи, яка 
чудово сполучатиметься з гострим са-
латом з квашеної капусти…

Риба по-ґданськи 
(як я її роблю):

600 г філе морської риби зі шкірою 
(якось я не дуже люблю річкову, тому 
беру тріску, минтай або нототенію, але 
можна взяти й річкову, краще щось із 

хижаків – окуня, щуку, форель чи 
судака) нашпигувати порізаними на 
дрібні кубики 100 г сала чи корейки. 
600 г картоплі вимити, зварити в мун-
дирах до півготовності, почистити та 
порізати пластинками. Гусятницю 
(чавунну, керамічну або скляну тер-
мостійку) змастити маслом, обкласти 
картоплею, а на неї викласти рибу. 
Великий помідор ошпарити, зняти 
шкірку, порізати на вісім частин; 3–4 
шматки маринованого болгарського 
перцю порізати соломкою та виклас-
ти всі овочі на рибу. Потім посолити, 
поперчити та полити злегка розтопле-
ними 30 г масла. Поставити в розігрі-
ту до 180ºС духовку. Через 20 хвилин 
полити ½ склянкою сметани з розмі-
шаною в ній ложкою муки. Пекти ще 
20–25 хвилин.

А поки печеться рибка, 400 г кваше-
ної капусти промити і дрібно посікти. 
1 невеличку морквинку і 1 невеликий 
огірок потерти на бурячковій терці.  
1 болгарський перець, 1 цукрову цибу-
лю та 1/3 пучка цибулі-різанця дрібно 
посікти. У салатній мисці зробити діп 
(соус), розтираючи 1 ст.л. меду з 1 ч.л. 
тертого імбиру, 1 ч.л. без верху меле-
ного чорного перцю, 5 ст.л. оливкової 
оливи, дрібку солі та 2 ст.л. води. До-
дати решту інгредієнтів, перемішати 
та поставити на 10 хвилин у холодиль-
ник, щоб настоялася.

Як і в інших народів 
північної Європи, вино 
не було традиційним 
для польського столу, 
але в цьому випадку 
бокал білого сухого 
вина (наприклад, «Ріс-
лінґу», «Піно ґріджьо» 
чи «Шардоне») чудово 
доповнить створену 
Вами композицію. За-
вершити вечір добре 
було б чаєм з травами 
і спеціями, який напо-
внить усе ароматом да-
лекого літа.

СМАЧНОГО!

З
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Культура і спорт

К

Матеріали підготував Павло ЛоЗА

ультура існує в багатьох 
проявах. Серед різноманітних тради-
ційних елементів – танців, одягу, об-
рядів, вірувань, пісень, які притаманні 
тій або іншій країні, – можна назвати 
також кулінарну культуру. Не лише 
держави, але навіть окремі регіони чи 
місцевості мають характерні для себе 
страви. Як відомо, в українській кух-
ні дуже багато продуктів для других 
страв піддаються термальній обробці: 
їх варять, обсмажують, запікають; це 
– найбільш прикметна риса технології 
української кухні.

Українські кулінарні надбання у 
Польщі уже кілька років популяризу-
ються в таких місця, як-от Краків чи За-
мостя. Український ресторан у Замості 
вважається навіть кулінарною прина-
дою для туристів, які відвідують місто. 
Проте у самій столиці Польщі такого 

«Донбас» завоював 
Континентальний кубок!

Донецький хокейний клуб «Донбас» 
став володарем Континентального куб-
ка ІІХФ Cезону 2012/2013 (англ. IIHF 
Continental Cup). Таким чином, уперше 
в історії хокейного турніру для євро-
пейських команд український клуб ви-
грав євротрофей Міжнародної федера-
ції хокею із шайбою! Чемпіон України 
у вирішальному поєдинку суперфінала 
розгромив торішнього володаря Кон-
тинентального кубка «Руан Драґонс» 
(Руанські дракони) – хокейний клуб із 
французького міста Руан, із рахунком 
7:1. Донецькій команді ще рік тому до-
водилося зустрічатися на льоду з «дра-

конами», проте тоді у ви-
рішальній грі суперфіналу 
турніру, який відбулася 
у Франції, «Донбас» не 
здолав перемогти. Цього 
року в матчі-реванші, який 
пройшов 13 січня у До-
нецьку, українці не зали-
шили французам шансу й 
стали 16-им клубом, який 
завоював Континенталь-
ний кубок.  

Загалом, перемігши в 
усіх трьох іграх турніру, «Донбас» на-
брав 9 очок. Друге місце з 5 очками – у 
чемпіона Білорусі, жлобінського «Ме-
талурга», а третє місце з 3 очками – у 
«Руан Драґонс».

Серед найкращих гравців турніру 
обрано, зокрема, двох хокеїстів «Дон-
басу» – воротаря Яна Лацо та захисни-
ка Клея Вілсона. ■

Молодь... щойно четверта
На Молодіжному чемпіонаті світу в 

першому дивізіоні (група Б) з хокею, 
які пройшли у грудні 2012-го в Доне-
цьку, збірна України-U20 посіла чет-
верте місце. Єдину путівку в групу А 
першого дивізіону завоювала команда 
Польщі, яка зайняла перше місце. Крім 

них, українські хокеїсти мали за супер-
ників однолітків з Великобританії, Ка-
захстану, Італії та Хорватії. ■

Нові тренери збірних
В останні дні 2012 року рішенням 

Виконкому Федерації футболу Украї-
ни на посаду головного тренера націо-
нальної збірної України з футболу об-
рано Михайла Фоменка. 64-річний Фо-
менко є заслуженим тренером України. 
Свою тренерську кар’єру почав у 1979 
році. Тренував київське «Динамо», 
харківський «Металіст» та сімферо-
польську «Таврію». Останнім клубом, 
у якому працював Фоменко, був росій-
ський «Салют» (Бєлґород). За українця 
проголосували усі 15 членів Викон-
кому. Контркандидатом Фоменка був 
Свен-Йоран Ерікссон (раніше – тренер 
збірних Англії, Мексики й Республіки 
Кот-д’Івуар), проте шведа не було на 
засіданні. Жовто-блакитні залишалися 
без тренера від вересня 2012 р. Очолити 
збірну раніше пропонували, зокрема, 
Андрієві Шевченку, проте один з най-
кращих українських форвардів відмо-
вився. 

Виконком ФФУ призначив також 
тренера молодіжної збірної України, 
яким буде Сергій Ковалець. ■

ресторану бракувало. Щоправда, у Вар-
шаві кулінарне мистецтво українців не 
мусило асоціюватися виключно з «мо-
лочними барами», де можна було поїсти 
вареників чи українського борщу, – бо 
існує мережа ресторанів «Бабушка» чи 
навіть один із італійських варшавських 
ресторанів, який у своєму меню вміщав 
деякі українські страви. Справжнього 
українського ресторану – не було. Не 
було... але він врешті з’явився. 

«Козачок» – це перший український 
ресторан у столиці Польщі, де, як ка-
жуть його відвідувачі, «можна купити 
та попробувати справжнього сала».

Для українців це, може, не дивина: 
проте поляки раніше не мали нагоди 

поласувати такою харчовою цікавин-
кою. А крім «сала по-козацьки» у меню 
не бракує різноманітних вареників, со-
лянки, борщу, риби, гарнірів... 

– Раніше ресторан знаходився у Ра-
дості під Варшавою, але минулого року 
ми перенесли його на нинішнє місце, 
– пояснює працівник. У новому місці 
у варшавському районі Вілянув (вул. 
Вєртніча, 143) ресторан діє від травня 
2012 року. Власником ресторану є укра-
їнка, тож не дивно, що на стіні висить 
образ Тараса Шевченка, вишивані руш-
ники, на полиці стоїть тризуб, офіціант 
одягнений у вишиванку тощо.

«Козачок» може бути цікавим ще й 
тому, що знаходиться та функціонує в 
одному місці з грузинським рестораном 
«Кіндзмараулі». Деякі називають нове 
місце на кулінарній мапі Варшави «по-
вною гармонією». І у цій гармонії «Кін-
дзмараулі» та «Козачка» можна попро-
бувати не лише реґіональних делікатесів 
грузинської та української кухонь, але 
свої надбання там також презентують 
митці – з України, Грузії та Польщі. ■

гармонія смаку
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