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 на слова «kuchnia ukrainska» висвітлює 
аж 86 позицій (для порівняння, німецька 
– 64, російська – 113), до цього списку вхо-
дять не лише українські ресторани.

Краків
«Smak Ukraiński». Його можна вважа-

ти найстаршим українським рестораном 
у посткомуністичній Польщі і найвідомі-
шим. Заступник менеджера Лідія Ґиба на-
голошує – на відміну від інших подібних 
приватних закладів, «Smak Ukraiński» діє 
при Фонді Св. Володимира, який з почат-
ку 90-х років функціонує як своєрідний 
місцевий центр української культури. 
Щоправда, борщ тут без м’яса (9 зл.), але 
є ще солянка і вареники (12 зл.). А гостей 
з України чи Росії найбільше під час зи-
мових або травневих свят.

Інша атмосфера панує в «Ukrainian 
Pub». Його власник, 26-річний В’ячеслав, 
закінчив Варшавську вищу торговельну 
школу. Рік тому йому вдалося відкрити 
у центрі Кракова власний бізнес. Опла-
тивши аренду він отримав від міста при-
міщення у довічне користування (99 ро-
ків). В’ячеслав здебільшого розраховує 
на туристів та студентів і пропонує їм 
борщ та вареники.

Краківський ресторан «Zdybanka» 
– це вже 2013 рік «народження». Його 
співвласник, сумчанин Олексій, який 
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chnia ukrainska» висвітлює

Українські 
ресторани 
в Польщі

вперше приїхав до Польщі 2 роки тому, 
переніс український досвід на польський 
ґрунт. Адже у Сумах заклад з такою ж 
назвою існує вже 7 років. У Польщі – пе-
реконує ресторатор, – не складно почати 
власну комерційну діяльність, поляки 
прихильно поставилися до його намі-
рів заснувати фірму для відкриття рес-
торану. Єдине, що у Кракові не вдалося 
знайти такий об’єкт для кухні, де можна 
було б розмістити справжню піч, адже 
страви готуються на очах у відвідува-
чів. Але вдалося придбати устаткування 
іспанського виробника у формі гриля. 
І тепер відкрита кухня зосереджена на-
вколо нього. 

Вроцлав, Щецин, Познань
У Познані до 2010 року діяла «Czer-

wona Kalina», у якій навіть встиг пообі-
дати запрошений на фестиваль «Україн-
ська весна» екс-президент Леонід Крав-
чук, але власники не змогли успішно 
управляти рестораторським бізнесом – 
і «Калини» вже нема.

Але познанці мають тиху надію 
на Щецін. Саме там, окрім ресторану 
«Kuchnia ukraińsko-rosyjska», діє також 
«Ukraineczka». Її власниця Ірина Ніко-
ленко саме думає про відкриття ще од-
ного об’єкту, можливо, у Познані (або 
у Вроцлаві). 

Фрагмент з мультфільму «Як козаки сіль купували»

Читайте про українські ресторани 
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а заняттях діти познайо-
милися з героями польських та укра-
їнських народних казок, навчилися 
проектувати та виготовляти дійових 
осіб казок та оповідань. На майстер-
класі «Світ казки» діти зробили звірів-
героїв казок технікою оріґамі, на за-
нятті «В гостях у ведмедя» вигото-

Мистецька 
майстерня 
для дітей 

«Міжкультурний 
світ казки»

Успіхом завершилася операція усу-
нення пухлини мозку у восьми літньої 
Іринки Антіпової. З дня на день стан 
здоров’я дитини є усе кращим – хоч 
тепер можна сказати, що знову вона 
вчитиметься тримати предмети в 
руках і ходити.

Тетяна РОДНЄНКОВА

Протягом травня у рамках проекту «Міжкультурний світ казки» актив-
но працювала мистецька майстерня для дітей віком 6–12 років. Проект 
мистецько-інтеграційних занять розвитку креативності й творчого мис-
лення призначений для дітей мігрантів та представників локальної спільно-
ти Варшави. 

вили костюми та грали у розвиваючу 
гру, познайомилися з Кожум’якою та 
Базилішеком, змайстрували, розмалю-
вали й декорували змія, створили по-
встяні ляльки для лялькового спекта-
клю «Рукавичка». Учасники майстер-
класів «Риби» старшої вікової групи 
навчились виготовляти морські істоти 
з паперових та пластикових відходів, 
використовуючи техніки еко-арту та 
ресайклінґу. 

Життя починається знову
Павло ЛОЗА

Проект був реалізований фон-
дом «Наш вибір» за підтримки бюро 
Міжнародної організації з питань 
міграції у Варшаві (Międzynarodowa 
Organizacja do Spraw Migracji ) та Єв-
ропейського фонду інтеграції грома-
дян третіх країн (Europejski Fundusz 
na rzecz Integracji Obywateli Państw 
Trzecich, EFI). ■

Н О В И Н И 
від Фонду «Наш вибір»

перація, яка відбулася 16 
травня у варшавському Центрі охорони 
здоров’я дитини, полягала в тому, що з 
лівої півкулі мозку в дівчинки усунено 
пухлину. Це була вже друга така опера-
ція, адже коли дитині було два роки, у 
неї виявили хворобу та оперували пра-
ву частину мозку. Проте, через якийсь 
час пухлина з’явилася знову. У 2012 р. 
лікарі у Львові ствердили, що ця пух-
лина – злоякісна, а Іринку неможливо 
буде лікувати. 

Іншої думки були лікарі у Польщі. 
Сьогодні після другої операції, яка про-
йшла у Варшаві, стан здоров’я дитини 
усе кращий.

– Звісно, усі ще чекають на результа-
ти магнітного резонансу, який покаже, 

чи напевно можна говорити про повний 
успіх, але вже сьогодні помітне поліп-
шення. Звичайно, дитинка ще слаба, 
але кожен сьогоднішній день є кращим 
від учорашнього. «Прогрес помітний, 
бо з’явився апетит, вона вже сидить, 
помалу ставить ноги на підлогу, а, пев-
но, через якийсь час почне й ходити», – 
каже Леся Костіна, яка разом із Діаною 
Савченко була задіяна у зборі коштів на 
операцію. Більшість грошей на опера-
цію дала одна із польських страхових 
компанії, проте на ціль дарували гроші 
й приватні особи.

Покращення стану здоров’я напевно 
тішить батьків Іринки – Марію та Васи-
ля Антіпових: можна сказати, що їхня 
дитина отримала шанс на нове життя. 
Тепер Іринку чекає реабілітація, щоб 
могла функціонувати так, як до опера-
ції. 

Перед виходом газети стали відомі 
результати магнітного резонансу. Опе-
рація вдалась, отже Іринка скоро по-
винна вийти з лікарні. ■

Фото Тетяни Роднєнкової

Фото Тетяни Роднєнкової

Фото Лесі Костіної
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Вона взагалі переконана, що її заклад 
– найбільш український в усій Польщі: 
сало, помідори, горілка, пиво – з Укра-
їни, кухарі, офіціанти і страви – теж 
українські. «У нас навіть пахне україн-
ською природою», – наголошує Ірина. 
Спершу вона набула досвіду у рестора-
ні на Балтійському морі, а згодом взяла 
курс на Щецин: пройшла всі необхідні 
інстанції (санепід, отримання концесії, 
дозволи...), використала меблі з попе-
реднього ресторану, знайомий худож-
ник «українізував» приміщення – і так 
відкрила ресторан «Ukraineczka» на 60 
місць. 

Співвласниця вроцлавського рес-
торану «Kozacka Chatka» Ірина Єзьор 
каже, що відкриття українського ресто-
рану у Польщі не відрізняється від від-
криття будь-якого іншого, єдина про-
блема – це роздобути рушники, глечики 
та іншу «атрибутику». Сама Ірина рес-
тораторського досвіду раніше на мала, 
але її подруга Олена (обидві із Запо-
ріжжя) вже куховарила. Спершу дівчата 
переконалися – у Вроцлаві українських 
ресторанів немає. Єдине, чого, може, по-
боювалися – так це якихось історичних 
стереотипів.

«Ми пішли на ризик і не шкодуємо, 
від людей чуємо багато позитивних від-
гуків. Це був правильний вибір», – каже 
І. Єзьор.

Перший пункт було відкрито у січ-
ні минулого року, а через рік – другий. 
Ціни у вроцлавських «Козацьких хат-
ках» не кусаються, щоб добре поїсти, 
потрібно 10–15 злотих. 

Ірина Єзьор вважає, що українська 
кухня має перспективи на польському 
ринку: «адже всі знають італійську, іс-
панську чи грецьку кухню, кожний був 
у китайському ресторані, а така регіо-
нальна кухня, як українська чи угор-
ська, – у них все ще попереду і перед 
нами хороші перспективи».

Білосток, Замостя, 
Люблін, Бартошиці, 
Борне-Сулінове...
Колись у Варшаві діяв ресторан 

«Odessa», але згодом, як це часто буває 
у цьому бізнесі, закрився. Та й відлуння 
обізвалося у воєводському центрі Біло-
сток. Власник білостоцького ресторану 

«Port Odessa» Лукаш Храбич каже, що 
заклад харчування існує вже рік, голо-
вна кухарка походить з України, ціна на 
обід починається від 15 злотих – а укра-
їнські страви тут у пошані. Лукаш хва-
литься справжнім українським борщем 
з пампушками, солянкою, варениками, 
млинцями з м’ясом і з кав’яром, сирнич-
ками по-українськи... Атмосфера тут – 
як в одеському порту: морські елементи, 
пляжний пейзаж, міжнародна атмосфе-
ра і завжди свіжа риба. 

В історичному містечку Замостя ще 
донедавна діяв український бар з кири-
личною назвою «Слава». Але молодо-
го польського власника звинуватили у 
прославлянні українського націоналіз-
му – і сьогодні цей заклад харчування 
вже зник з мапи.

У Любліні діє ресторан «Pyzata 
Chata»: звучить майже як популярна 
українська мережа «Пузата хата», але 
як сказали в Любліні – це просто збіг. 
У цьому місті є також «Hotel Lwów», 
а за 15 км від Любліна, у Богуцiні на 
трасі Люблін-Варшава – «Lwowski 
Dwór». Власник цих двох об’єктів – той 
самий, він має українське коріння. Тут 
подають і старопольські, і українські 
страви. Ціни обідів починаються від 18 
злотих.

Під польсько-російським кордоном, у 
повітовому містечку Бартошиці, поруч 
із греко-католицькою церквою Святого 
Миколая розташований ресторан «U Św. 
Mikołaja». Він діє в межах праці благо-
дійної католицької організації «Caritas», 
збирає напрацьовані у ресторані гроші і 
переказує для бідних чи на організацію 
літніх молодіжних релігійних зустрічей 
у горах.

Керує рестораном україномовна 
полька Люцина Кравецька. Бартошиць-
кий ресторан існує вже 7 років – і він, 
мабуть, єдиний у Польщі ресторан 
української кухні, де відвідувачам не 
пропонуються алкогольні напої. У ньо-
му можна замовити різноманітні, часто 
релігійного характеру, урочистості на 
п’ятдесят чи навіть сто осіб. 

У колишньому центрі розташування 
радянських військ у Польщі – містечку 
Борне-Суліновому – діє «Restauracja 
Caffe Sasza». Колишній фотограф Бу-
динку офіцерів Олександр Півень з 
Донбасу повернувся вже до вільної 
Польщі й організував у  тепер цивільно-
му містечку, де нині проживає чотири 

з половиною тисяч жителів, ресторан 
і крамницю. Поки у місцевості не було 
супермаркету, за покупками ходили до 
Саші. Тепер інакше – туристів поменша-
ло, а у зменшеній крамничці здебільшо-
го продаються  товари з України й Росії. 
Олександр каже, що у його ресторані, 
якому виповнилося 8 років, куховарить 
український спеціаліст, напої переваж-
но з України, а клієнти – це здебільшо-
го туристи, яким пропонуються такі ж 
страви, які були у рідному місті Саші – 
Харцизьку.

Серед закладів харчування з україн-
ською кухнею можна було б ще назва-
ти ресторан «Winnica» у місті Кєльце, 
корчму «Stary Lwów» у місцевості Кор-
чина чи заклад «Restauracja Dumka» в 
Томашеві-Мазовецькому. 

Окрему статтю треба було б присвя-
тити оригінальному відпочинковому 
комплексові «Sioło Budy», що неподалік 
Гайнівки, за 12 кілометрів від білорусь-
кого кордону. Автор концепції створен-
ня скансену – будівельник Серґіуш Ні-
чипорук, а головна кухарка – дружина 
Марія. Син Марек, технолог з дерево-
обробки, уже шість років проживає в 
Сумах, об’їздив усю Україну і привіз у 
рідне село Буди український кулінарний 
досвід, зокрема козацький пір (з Путив-
ля) та окрошку. 

Варшава
Тут і в околицях багато українопо-

дібних ресторанів – «Babooshka», «Ka-
manda Lwowska», «Kresowa Hawira», 
«Kołomyja» (згоріла кілька років тому), 
«Prima Vera» (колись пропонувала 
українську кухню), відкрита нещо-
давно «Klukovka», «Siedem Grzechów» 
(нині не існує). А на місці ресторану 
«Mariczka» тепер функціонує італій-
ський заклад. 

Але в столиці відкрили ресторан 
«Ukraińskie Smaki». Раніше протягом 
кількох років його власники займалися 
катерінгом і обслуговували, зокрема, 
посольства різних країн. 

Отже, українські ресторани у Польщі 
– це поки що справа не стільки прибут-
кова, скільки місіонерська. Їхні власни-
ки – не просто підприємці, вони також 
палкі ентузіасти тієї кулінарної культу-
ри, яку винесли з дому. Більшість таких 
рестораторів походить зі змішаних ро-
дин, вони прибули до Польщі протягом 
останніх 10–15 років. ■

Андрій ХОМЕНКО

Українські ресторани в Польщі
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польському місті Катовіце 
вже вп’яте пройшов Європейський еко-
номічний конгрес. Захід тривав 13–15 
травня й зібрав понад 6 тис. учасників з 
Європи, Азії та Африки. Головними те-
мами конгресу були майбутнє європей-
ської економіки та єврозони, перспек-
тиви співпраці з Африкою та Далеким 
Сходом, енергетична безпека держав 
Центральної Європи.

Цього року почесними гостями за-
ходу стали віце-прем’єр та міністр еко-
номіки Польщі Януш П’єхоцінський, 
міністр промисловості та торгівлі 

бутку сировини на довкілля. Якщо в 
Польщі вже продано кількадесят конце-
сій на видобуток сланцевого палива та 
зроблені тестові свердловини, то Укра-
їна має тільки два підписані контрак-
ти з компаніями «Shell» та «Chevron». 
Отже, подібної дискусії на ці теми над 
Дніпром варто очікувати за 3–4 роки.

Говорили на конгресі й про економіч-
ний вимір східної політики Польщі. Під-
креслювалося, що Варшава є прикладом 
для своїх східних сусідів, зверталася 
увага на те, які соціально-економічні 
дивіденди має вступ до ЄС. Також на-
голошувалося на необхідності інтенсив-
ніших економічних контактів з Росією: 
підписуючи ті чи інші угоди, Польща 
має зважати перш за все на свої дивіден-
ди, а не на інтереси Києва чи Мінська. ■

«Польща особливо зобов’язана за-
йматись іноземцями, тому що роками  
інші країни спішили нам на допомо-
гу», – говорила І. Ліпович на відкритті 
конференції. Водночас вона заявила, 
що докладе всіх зусиль, щоб справа 
утримування дітей у закритих осеред-
ках була негайно вирішена. Саме на 
цю проблему звертав увагу, зокрема, 
Вітольд Клаус з Товариства юридич-
ного втручання. На його думку, утри-
мування дітей в закритих осередках 
просто недопустиме; обґрунтуванням 
такої ситуації не може бути те, мов-
ляв, частина батьків чи опікунів хоче 
використати дітей, аби легалізувати 
своє перебування в Польщі. Прямо не-
гуманною поведінкою В. Клаус назвав 
те, що офіційне рішення про продо-
вження терміну утримування дитини 
дуже часто видається в останній мо-
мент – а можна це зробити раніше, не 
даючи непотрібних надій. 

Експерт звертав увагу на іншу про-
блему, яку можна було б назвати вико-
ристовуванням принципу взаємності. 

Згідно з законодавством, іноземець, 
який постраждав у результаті дій або 
їхнього браку з боку польського дер-
жавного службовця, може вимагати 
відшкодування лише в тому випадку, 
якщо в державі цього іноземця в поді-
бних ситуаціях відшкодування можуть 
отримувати потерпілі громадяни Поль-
щі. 

В рамках конференції обговорював-
ся широкий спектр питань легалізації 
перебування іноземців у Польщі. Тут 
однією з найважливіших проблем є 
доступ до інформації, у тому числі до 
безкоштовних юридичних порад. Як 
наголошувала Катажина Пшибишев-
ська з Центру правової допомоги ім. 
Хелени Нєць, Польща в цьому плані, 
на жаль, досі не розробила стійкого 
й ефективного механізму. Іноземець, 
який часто не знає мови й нерідко при-
буває з іншого культурного простору, 
у такому важливому питанні найчасті-
ше може розраховувати не на польську 
державу, а на місцеві неурядові орга-
нізації. 

Проте, як відзначали під час конфе-
ренції представники третього сектора, 
організації повинні допомагати, а не 
брати на себе увесь тягар завдань, а 
тому очікується більш ефективної пра-
ці державних установ. 

Упродовж конференції було звер-
нуто увагу, що предметне польське за-
конодавство та процедури є настільки 
складні, що не лише іноземці, але на-
віть місцеві експерти мають проблеми 
з їхнім розумінням та інтерпретацією. 
Як зазначалось, такий стан доводить 
до появи небажаного явища: «порож-
нечу юридичних порад» заповнюють 
комерційні суб’єкти, які за немалу 
оплату дуже часто надають послуги 
сумнівної якості. Ситуація напевно 
вимагає зміни, але, як говорили пред-
ставники неурядових організацій, поки 
що від службовців постійно чують, що 
державного бюджету не вистачає на 
організацію безплатної юридичної до-
помоги для іноземців. Як виявилось, 
бракує  його й на термінову передачу 
дотацій на таку ціль – деякі організації 
змушені чекати на гроші навіть... два 
роки. 

У підсумках учасники конференції 
висловили сподівання, що омбудсмен 
силою свого відомства сприятиме не-
гайному вирішенню згадуваних про-
блем. Лідери організацій, що працюють 
з мігрантами, запропонували, щоб саме 
це відомство стало платформою постій-
ного моніторингу проблем мігрантів. ■

Чехії Мартін Куба, міністр економі-
ки Словаччини Томаш Малатінський, 
міністр економіки Угорщини Міхалі 
Варґа, екс-президент Польщі Алексан-
дер Кваснєвський, комісар ЄС з питань 
розвитку Андріс Пиебалґс, колишній 
голова Європарламенту та екс-прем’єр 
Польщі Єжи Бузек.

Велике зацікавлення учасників ви-
кликала дискусія над перспективами 
видобування сланцевого газу в Польщі. 
Якщо кілька років тому про сланцевий 
газ у країні над Віслою говорили ви-
ключно в контексті райдужних пер-
спектив, які відкриє його видобуток, то 
зараз з’явилися проблеми неправиль-
них оцінок покладів цього виду палива, 
браку схем оподаткування для енерго-
компаній, негативного впливу видо-

Катовіце: травнева економічна столиця Європи
Оксана КРАВЧЕНКО

З омбудсменом – про проблеми мігрантів
Григорій СПОДАРИК

Брак безкоштовної юридичної допомоги, обмежений доступ до інформації та 
утримування дітей в подібних до тюрем осередках – це найголовніші проблеми 
іноземців, про які нещодавно говорили у Варшаві експерти на організованій ом-
будсменом Іреною Ліпович конференції «Дотримання прав іноземців у Польщі». 
У рамках заходу представлено однойменну монографію, яку в електронному ва-
ріанті можна знайти на офіційному сайті омбудсмена –  www.rpo.gov.pl .
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Податок для заробітчан

Закон про добровільну сплату єди-
ного внеску 9 травня набув чинності. 
Згідно з ним, громадяни України, які 
працюють за межами держави, можуть 
платити додаткові податки в Україні. 
Зазначається, що цим законом внесе-
но зміни до законів «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» та 
«Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування».

Закон регулює визначення розміру 
внеску при добровільній сплаті страхо-
вих внесків до Пенсійного фонду Укра-
їни, а також сплату єдиного внеску до 
Пенсійного фонду в іноземній валюті 
бізнесом, розташованим за межами 
України за її працівників, які є грома-
дянами України, а також громадянами 
України, які працюють або постійно 
проживають за межами України від-
повідно до договорів про добровільну 
участь у системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.

Як зазначила начальник відділу ме-
тодології забезпечення платежів депар-
таменту надходження доходів Пенсій-
ного фонду України Людмила Польо-
вик, «українські громадяни, які пра-
цюють за кордоном, можуть укласти з 
органом Пенсійного фонду угоду про 
добровільні внески. Договір не може 
укладатися на термін менший, аніж 
один рік. Добровільна участь надасть 
можливість особі включати періоди ро-
боти за кордоном до страхового стажу, 
необхідного для призначення пенсії в 
Україні».

Кожен українець, який працює за-
кордоном, може укласти договір з Пен-
сійним фондом України про добро-
вільну участь. У підписаному договорі 
вказується сума щомісячного платежу. 
Ця сума не може бути меншою від мі-
німального страхового внеску та біль-
шою за суму єдиного внеску, обчисле-
ного виходячи з максимальної величи-
ни бази нарахування єдиного внеску, 
встановленої законом. На сьогодні мі-
німальна сума внеску становить 380,80 
грн., а максимальна – 6473,67 грн.
Корреспондент, Радіо Свобода

(Про позицію мігрантів стосовно цього оподат-
кування читайте на сторінці 7 «НВ»).

Новий графік руху пасажирських 
поїздів

З 26 травня в Україні впроваджено 
новий графік руху поїздів на 2013–14 

роки. Як повідомляє прес-центр «Ук-
рзалізниці», графік розроблено з ура-
хуванням курсування територією 
України 291 пари пасажирських по-
їздів, включаючи 164 пари цілорічних 
поїздів, 93 пари сезонних рейсів і 34 
пари заявочних поїздів, що випуска-
ються за особливим розпоряджен-
ням.

Також запроваджено нові напрямки 
швидкісних експресів категорії «Інтер-
сіті+»: Харків–Сімферополь, Донецьк–
Сімферополь, Дніпропетровськ–Сім-
ферополь, Київ–Запоріжжя.
УНІАН

Мітинг опозиції

У Києві 18 травня опозиція прове-
ла масштабний мітинг на Софійській 
площі. Як зазначило Міністерство 
внутрішніх справ України, кількість 
учасників акції склала 7 тисяч осіб, а за 
оцінками «Батьківщини», мітингуваль-
ників було 50 тисяч.

Одночасно Партія регіонів прове-
ла марш «У Європу – без фашистів». 
Кількість учасників мітингу, орга-
нізованого правлячою партією, була 
приблизно така сама, як і мітингу, ор-
ганізованого опозицією. Найбільшо-
го розголосу набула бійка неподалік 
опозиційного мітингу, що її затіяли 
«антифашисти». Нападники атаку-
вали журналістів Ольгу Сніцарчук 
і Влада Соделя. Міліція порушила 
кримінальну справу. Працівники ЗМІ 
самі з’ясували всі обставини і вказа-
ли прізвища, адреси та фотографії 
підозрюваних. Деякі з них – колишні 
спортсмени. За матеріалами видання 
«Комерсант», їх навмисно найняли 
для організації вуличних бійок.
ТСН, Газета-по українськи, Український бізнес 
ресурсів

Рейтинги українських опозиційних 
лідерів

У своїх рейтингах зрівнялись лідер 
партії «УДАР» Віталій Кличко та чин-
ний президент України Віктор Януко-
вич. Такі дані подає соцдослідження, 
проведене компанією «GfK Ukraine» у 
квітні 2013 року в рамках регулярного 
дослідження електоральних настроїв 
населення.

Якби вибори президента відбулися 
найближчим часом, то 16% українців 
віддали б свої голоси за Віктора Яну-
ковича, а ще 16% – за Віталія Кличка. 
При цьому рейтинг Кличка зріс на 6% 

порівняно з березнем, тоді як рейтинг 
Януковича залишився без змін.

Юлія Тимошенко отримала б 9% го-
лосів, Олег Тягнибок – 5%, а Арсеній 
Яценюк – 3%.

Рейтинг лідера «УДАРу» покра-
щивсь у Києві (до 17% у квітні з 9% 
у березні), у західному (29% проти 
18%), центральному (21% проти 13%) 
та північному регіонах (18% у квітні 
проти 8% у березні). Одночасно у цих 
регіонах, за винятком північного, по-
гіршилися показники Арсенія Яценю-
ка.

Якби в другий тур президентських 
виборiв вийшли Віталій Кличко та Ві-
ктор Янукович, то 38% українців про-
голосували б за опозиційного кандида-
та, а 19% – за чинного президента. Не 
пішли б на вибори 24% респондентів, 
ще 19% не змогли дати відповіді на це 
питання.

Якби вибори до Верховної Ради від-
булися у наступні вихідні, то 17% рес-
пондентів проголосували б за партію 
Кличка «УДАР», що на 3% вище берез-
невого показника. За Партію регіонів 
віддали б свої голоси 16% опитаних, за 
«Батьківщину» – 11%, за «Свободу» – 
8%, а за КПУ – 4%.

Дослідження проводилося в меж-
ах регулярного дослідження електо-
ральних настроїв населення на основі 
омнібусу «GfK Ukraine» протягом 3–23 
квітня 2013 року. Загальна вибірка опи-
тування складала 1000 респондентів у 
віці старше 16 років.
Українська правда

В Україні збільшується кількість 
користувачів Інтернету

Як повідомляє Державна служба 
статистики України, кількість абонен-
тів Інтернету в Україні в I кварталі 
2013 року зросла, порівняно з анало-
гічним періодом 2012 року, на 21,1%, і 
становить 5,435 млн. осіб. Зазначається, 
що понад 5 млн. абонентів становили 
домашні абоненти Інтернету, а це на 
23,4% більше, ніж у I кварталі минуло-
го року.

За оцінкою агентства «iKS-Con-
sulting», загальна кількість абонентів 
широкосмугового доступу до Інтерне-
ту в Україні ще у 2012 році, порівняно з 
2011 роком, зросла на 16,6% і становила 
понад 6,98 млн. осіб.
УНІАН
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Лідія ІВАНЮХ: У мене склалося вра-
ження, що перебування у в’язниці 
було для Вас, у якомусь сенсі, корис-
ним. Ви змогли знайти час, щоб від-
сторонитися від щоденної метушні, 
почитати, проаналізувати деякі 
справи. Чи в’язниця вас укріпила, 
чи в негативі Ви шукали позитив 
заради самозбереження?
Юрій ЛУЦЕНКО: Мене дуже рятували 
книжки. Одною з перших, дуже важ-
ливих для мене книжок, які я прочи-
тав там, були «Бесіди з Масариком». 
Це один із найцікавіших політиків 
довоєнної Європи, один із найглиб-
ших філософів і теологів, він дав мені 
дуже потрібний заряд на те, щоб пра-
цювати над собою і не втрачати жод-
ної хвилини. Я зрозумів, що в мене 
вкрали багато часу. Тому я почав дис-
кусію сам із собою, відразу дискусію 
цю направляв не тільки на минуле, 
шукаючи помилок, але думаючи про 
те, як змінити на краще і себе, і Укра-
їну. Якщо дозволите, така аналогія: 
Лук’янівська в’язниця, де я знаходив-
ся у блоку для колишніх смертників 
(а тепер пожиттєво ув’язнених), була 
збудована в 1861 році. Знизу у в’язниці 
є казамати, включаючи розстрільні 
кімнати, де мордували тисячі людей 
в царські і радянські часи. Я був у 
тій кімнаті. І підлога там до цих пір 
масна від крові. Я собі уявив: якби на-
віть нова українська революція знесла 
приміщення Лук’янівської в’язниці, 
як Бастилію, і раптом почала будува-
ти там величезний офісний центр для 

людей – з цього нічого б не вийшло, 
бо фундамент є кривавим. На тому 
фундаменті, крім в’язниці, уже нічого 
побудувати неможливо. А відтак на 
фундаменті пострадянського законо-
давства в Україні, часто кривавого і 
абсолютно недолугого, збудувати су-
часні Міністерство внутрішніх справ 
чи українську державу – неможливо. 
Такими алегоричними формами я при-
ходив до необхідності стратегії, яка 
полягає в будівництві нової держави 
на новому фундаменті. І вважаю, що 
сьогодні українцям найбільше потріб-
на інтелектуальна робота над планом 
такої держави, а вже потім те, хто буде 
єдиним кандидатом у президенти, яка 
партія буде його висувати й інші так-
тичні речі.

Ви якось сказали, що в кожному з 
нас сидить Сталін. Тепер кажете, 
що фундамент для будівництва но-
вої держави нікудишній. З якими 
людьми Ви будете будувати свою ІІІ 
Українську Республіку?

Дійсно, Сталін сидить у кожному з 
нас. У мені в тому числі. Але, на велике 
щастя, в Україні є величезна кількість 
людей, які мають відчуття особистої й 
національної гідності. Хоч правдою є 
те, що за Радянського Союзу і навіть 
після нього більшість українців мовч-
ки жила при тій системі, а сьогодні 
мовчки спостерігає за продовженням 
її агонії. І саме тому я кажу про ІІІ 
Українську Республіку як про повний 
розрив із минулим, наскільки це мож-

на зробити, не обриваючи коріння й 
пам’яті. Сталіна треба витискати з нас, 
і це домашня робота для кожного. Я 
хотів би спиратися на тих людей, які, 
можливо, не до кінця витиснули з себе 
тоталітарне мислення, але розуміють 
його негатив і працюють над цим. У 
мене є з собою така листівочка, яку 
я роздаю людям, коли мене ловлять 
на дорозі (на київських вулицях мені 
дуже важко пройти, приблизно, як у 
2004 році, і навіть у Варшаві просять 
автографи). І ось на листівці написана 
фраза, у яку я дуже вірю: «Країна, у 
якій був Майдан, не може не віднови-
ти демократію».

Так, у нас є проблеми зі свідомістю 
– але якщо в країни був помаранче-
вий Майдан – ця країна має достат-
ньо енергії і розуму, щоб змінитися. 
Поки що не вистачає: а) стратегії; б) 
лідерів; в) об’єднання одного й дру-
гого в єдиний кулак.

Так, але там монополія розділена 
між різними партіями, і вони грають 
у свої економіко-політичні інтереси. У 
нас усі олігархи контролюють ресур-
си, а весь парламент одностайно мов-
чить, коли доходить до питання, як 
примусити олігархів платити податки 
в Україні, а не на Кіпрі. Якщо говори-
ти чесно про зміни в Україні, я маю 
дати відповідь про необхідність не 
просто зміни Януковича – це потріб-
но, але недостатньо. Я розумію, яка 
колосальна задача стоїть переді мною. 
А я просто одинак, людина, яка ви-

Юрій Луценко: 
у нас є план нової країни...
Лідія ІВАНЮХ, 
Українська служба Польського радіо

Український опозиціонер Юрій Лу-
ценко 29 квітня, перебуваючи у Вар-
шаві на лікуванні, дав ексклюзивне 
інтерв’ю Українській службі Поль-
ського радіо. Газета «Наш вибір» 
публікує найцікавіші фрагменти 
розмови журналістки Лідії Іванюх 
з одним із лідерів української опози-
ції, який провів за ґратами понад два 
роки. 

Фото: gazetavv.com
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Молодь продовжує традиції почесного 
консула України у Познані, св.п. Лукаша 
Горовського (28 липня 1949 р. – 8 квітня 
2011 р.), який був підприємцем, благодій-
ником і великим другом українців.

З 2008 року в місті над Вартою про-
водиться фестиваль «Українська весна» 
– цього разу вже вшосте. Не дарма він 
вважається найбільшим у Польщі фес-
тивалем української культури, адже про-
тягом двох тижнів у восьми містах Вели-
копольського воєводства представлено 
широку палітру заходів – концерти, ви-
ставки, кіноогляди, дискусії, конферен-
ції, ярмарки, спортивні змагання.

Координатор фестивалю Ришард Ку-
підура з Товариства «Polska–Ukraina» 
звертає увагу, наприклад, на вернісаж 
фотопроекту харків’янина з Нью-Йорка 
Саші Маслова «Ветерани» – це розповідь 
про учасників ІІ Світової війни, зокрема з 
України й Польщі, яких, часто проти їх-
ньої волі, об’єднувала ця страшна подія. 
«Ми залучили до цього проекту і наших, 
познанських ветеранів», – каже Р. Купі-
дура.

Познанці запрошують на «Українські 
весни» митців з різних областей Украї-
ни, але Харківщина має першість – бо це 
регіон-побратим Познані. 

Серед цікавих заходів «Української 
весни» – літературна зустріч-конкурс 
за участю письменниці Тані Малярчук, 
історичні дискусії на тему польсько-
українських відносин чи концерти орке-
стру Львівської національної музичної 
академії імені Лисенка.

Серед партнерів і спонсорів – чимало 
приватних фірм, місцеві органи самовря-
дування, Міністерство культури України 
та Польщі, місто Львів та кілька повіто-
вих міст Великопольського воєводства. 
Усі вони активно допомагали проведен-
ню «весняних» познанських заходів. 

Організатори (Товариство «Polska–
Ukraina») завдяки фестивалю прагнуть 
налагодити тісну співпрацю між Вели-
копольським воєводством та Україною у 
всіх можливих галузях – від культури до 
економіки. 

Як завжди, «Українська весна» завер-
шилася духовним заходом. Цього разу 
це була екуменічна літургія, присвячена 
1025-річчю Хрещення Русі-України. ■

йшла з в’язниці. Маю ім’я, але не маю 
багатьох необхідних ресурсів. Проте я 
спробую зробити все, щоб зламати цю 
систему. Мій алгоритм дуже простий. 
Спочатку інтелектуали, без політиків 
і мене в тому числі, пишуть план но-
вої ІІІ Української Республіки, потім я 
допомагаю кандидатам у президенти 
від опозиції висунути єдиного канди-
дата, який опиратиметься на цей план, 
і третє – я вмію і люблю працювати 
з людьми на вулицях, тому заявляю: 
якщо буде програма і єдиний канди-
дат у президенти – ми будемо мати 
нову, масову, людську підтримку не 
тільки під час голосування, але й для 
захисту результату цих виборів.

Громадяни України ще здатні на та-
кий прорив?

Сто відсотків, сто відсотків здатні. 
Я сьогодні себе розглядаю як певного 
представника цього суспільства, який 
підтримає опозицію. Суспільство го-
тове до змін, але не чує адекватної 
пропозиції від політиків. От я буду 
давити на політиків, щоб вони дали 
адекватний месидж до суспільства, 
дуже простий: у нас є план нової краї-
ни, а не лише план, як мені стати пре-
зидентом.

Чи опозиція нині готова до Вашого 
повернення? Може, нинішні опо-
зиційні лідери не будуть захоплені, 
якщо Ви прийдете й сплутаєте кар-
ти?

Ну, спитаєте в них. Я знаю, що я це 
мушу робити. Я просто відчуваю в 
собі, цю, даруйте за високі слова, мі-
сію. Я не хочу бути ні кандидатом у 
президенти, ні лідером чергової опо-
зиційної партії. Я хочу допомогти 
опозиції стати такою, яка переможе не 
тільки Януковича, але й пострадян-
ську систему в країні.

Кого Ви згуртуєте навколо себе?
О, тут я маю якраз дуже позитив-

ні новини. На відміну від перемовин 
з політиками, мені дуже подобаються 
перемовини з інтелектуалами. Полі-
тики говорять про те, як хтось із них 
бачить себе президентом – а бачать, як 
завжди, усі. А інтелектуали говорять 
про готовність сісти за круглий стіл 
із конкуруючими аналітичними чи 
інтелектуальними центрами. Це дуже 
приємно і несподівано. До 2010 року 
такої ситуації не було, бо інтелектуа-
ли були розсварені. Сьогодні вони, як 
люди мислячі, подають приклад. ■

У Познані – знову 
Українська весна

Андрій ХОМЕНКО

З 9 травня в Україні набув чинності 
новий закон, згідно з яким громадяни 
України, що працюють за межами своєї 
держави, будуть змушені платити додат-
кові податки. Якщо раніше українці, які 
працюють закордоном, сплачували по-
датки до бюджету держави, на території 
якої вони працювали, то відтепер від них 
очікують сплати «єдиного внеску» до 
Пенсійного фонду України.

Слід нагадати, що 5 квітня 2013 р. 
більшість депутатів Верховної Ради при-
йняла Закон України «Про внесення змін 
до деяких законів України про добро-
вільну сплату єдиного внеску». Цим до-
кументом внесено зміни до законів «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» та «Про збір та облік єди-
ного внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування».

Ці закони регулюють визначення 
розміру внеску при добровільній сплаті 
страхових внесків до Пенсійного фон-
ду України та сплату єдиного внеску до 
Пенсійного фонду України в іноземній 
валюті бізнесом, що знаходиться за меж-
ами України за її працівників, які є гро-

мадянами України, а також громадянами 
України, які працюють або постійно про-
живають за межами України відповідно 
до договорів про добровільну участь у 
системі загальнообов’язкового державно-
го соціального страхування.

Трудові мігранти обурені рішенням 
депутатів Верховної Ради і вбачають у 
цьому спробу української влади зала-
тати «дірки» в економіці за рахунок но-
вого оподаткування заробітчан. Голова 
української громади Іспанії Юрій Чопик 
наголосив, що «трудові мігранти за меж-
ами України є головними інвесторами в 
українську економіку, особливо – остан-
німи роками. Пропозиції їх оподаткову-
вати вже були раніше. Але, якщо брати 
до уваги, що резиденти вже і так платять 
податки у своїх країнах, а між Україною і 
іншими державами вже є багато угод про 
соціальне забезпечення, то трохи дивно 
виглядає. Українці з-за кордону і так під-
тримують економіку, а на них ще додат-
ковий податок накладають».

Нагадаємо, що згідно із інформацією 
Нацбанку України, впродовж 2012 року 
офіційно заробітчани перерахували в 
Україну 4,3 мільярди доларів.
За матеріалами Zaxid.net 

Нове оподаткування українських заробітчан
Ірина ПОЛЕЦЬ 
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У
його доробку також участь 

у роботі американських і українських 
експериментальних театрів – зокрема, 
співпраця з театром «Yаra Arts Group» 
(режисер – Вірляна Ткач). Протягом 
року двічі виступав у Варшаві, зокрема 
12 травня – у церкві оо. василіан.

Ми зустрілись на фестивалі «Акаде-
мія мандрівних музикантів» у Наролі. 
Юліане, розкажіть трохи про себе. 

Я народився у Канаді, в м. Детройті. 
Батьки були емігрантами воєнного часу, 
що опинилися в таборах переселенців в 
Південній Німеччині. Потім, 1949 року, 
через 4 роки поневірянь, ми мали нагоду 
виїхати до Америки. У таборах вони ще 
один одного не знали, зустрілися вже в 
Детройті. У порівнянні з іншими, мені 
пощастило тим, що тато виїхав разом зі 
своїми батьками, і ми з ними жили ра-
зом. З нами була також бабуся з мами-
ного боку й велика частина її родини. 
Це виняткова історія, коли така велика 
родина зі Східної України змогла вибра-
тися, та ще й нікого по дорозі не втра-
тити в ті жахливі роки. Перші 5 років 
я був винятково україномовним, потім 
уже в школі вивчив англійську. У ро-
дині завжди спілкувались українською 
– жодна з моїх бабусь так і не навчилась 
говорити по-англійськи. І хоч я живу в 
англомовному середовищі, я багато чи-
таю українською. По батьковій стороні 
родинна традиція глибоко пов’язана з 
бандурою – дід Іван Китастий, його мо-
лодший брат Григорій Китастий були 
членами Державної капели бандурис-
тів у 1930-х роках, а Григорій до того 
ж мав професійний музичний вишкіл 
композитора-хормейстера, був заступ-
ником диригента капели. На бандурі 
грав і старший брат мого діда Микола, 
вони навіть кілька разів виступали у 
тріо. Але його репресували 1937 року.

А що було далі?
Коли почалася війна, ті учасники ка-

пели, що залишились у Києві (у перші 

Бандурист Юліан Китастий: «На мості теж цікаво»

дні війни совєти розформували капелу 
й багатьох молодших членів відправили 
на фронт), продовжували музикувати – 
вони концертували по селах, щоб заро-
бити на шматок хліба, згодом їм удалось 
зареєструватись як професійній музич-
ній одиниці. Але одного дня капелу за-
тримали прямо на вокзалі й відправили 
до Німеччини на примусову працю. Ка-
пела чудом збереглася, не розпорошила-
ся в роки війни – пройшовши німецькі 
табори праці, майже всі її члени потра-
пили в табори переселенців у Західній 
Німеччині, де мали 4 роки на репети-
ції. Там вони поповнили свій особовий 
склад, побудували нові інструменти 
(бо мали свою майстерню). І навіть у 
Америці перші кілька років капела ви-
ступала, сподіваючись, що вдасться збе-
регти ансамбль як професійну музичну 
одиницю. Та в американських умовах це 
було неможливо. Проте все ж таки за-
лишилось ядро сильних бандуристів із 
професійним вишколом. Перші уроки 
гри на бандурі я взяв у свого батька, але 
серйозно став займатися, коли підріс. 
Згодом сам почав навчати, а з 1980 року 
мене запросили викладати в школі коб-
зарського мистецтва в Нью-Йорку, де я 
проживаю до цього часу. 

Ви берете участь у багатьох мистець-
ких проектах в Америці й в Україні. 
Часто українські й американські мит-
ці об’єднують свої зусилля?

Нещодавно відбувся проект «Скіф-
ське каміння» – це був нью-йорксько-
українсько-киргизький спектакль, де 
Нью-Йорк і Україну представляв театр 
«Yara Arts Group». Згодом ми підготу-
вали спільний виступ з цим же театром 
та з Едмонтонським ансамблем танцю-
ристів Шумка, який дав невеличку гру-
пу танцюристів і хореографію. З нашої 
сторони участь взяли Ніна Матвієнко 
та її дочка Тоня з Києва, а також спі-
вачка Сесилія Гарана і я з Нью-Йорку. 
Усе це зліпиться у сцену – колядку про 
створення світу. Плануємо, що це буде 
перша сцена великої вистави за участі 
гуцульських колядників із Криворів-
ні. Я також граю й записуюсь в Укра-
їні зі скрипалем Сергієм Охрімчуком, 
з мультиінструменталістом Данилом 
Пєрцовим та саксофоністом Юрієм 
Яремчуком й багатьма іншими музи-
кантами.

Цікавитеся сучасною Україною?
Я дуже цікавлюсь сучасною літера-

турою з України. Читаю багато з того, 
що з’являється, найновіших авторів. 
Дуже подобається Сергій Жадан, я дуже 
шаную його твори. А взагалі в нас була 
дуже добра українська школа в Детрой-
ті. Читали багато класики. Мене пита-
ють, звідки я так добре знаю українську 
– а це просто тому, що я дуже багато 
читаю. Тарас, Леся та інші – це як при-
ятелі. Я з ними час від часу говорю, коли 
нема з ким іншим.

Один з моїх улюблених творів – дума 
про дівку-бранку Марусю Богуславку. 
Вона мені дуже близька, як людині діа-
спори. Таке відчуття, що приходить мо-
мент, коли немає вже повороту (у думі 
звучить мотив трагічного внутрішньо-
го розриву з батьківщиною: Маруся 
просить, щоб її не визволяли, бо вже 
вона «потурчилась, збусурманилась 
задля розкоші турецької, задля лаком-
ства нещасного» – Т.Ш.). Мене часто 
питають, де я волію бути. Я ніколи не 
почуваюся більше українцем, ніж коли 
я десь у Нью-Йорку. І ніколи не почува-
юся більше американцем, аніж коли я в 
Україні. Я і там, і там я на пограниччі. 
На мості також цікаво. Удома я майже 
не буваю, але Нью-Йорк мені подоба-
ється. Не знаю, наскільки я є амери-
канським патріотом, але я є патріотом 
Нью-Йорка. ■

Тарас ШУМЕЙКО

Знаний бандурист Ю. Китастий народився в Детройті, а останні 30 років 
живе в Нью-Йорку. Там у різні часи керував гуртами «Гомін степів», «New York 
Bandura Ensemble» та авангардним ансамблем «Experimental Bandura Trio». 
Останніми роками він влаштовує серію концертів і творчих зустрічей в рамках 
проекту, що має назву «Bandura Downtown». З 1990-х років Китастий – частий 
гість в Україні. 

Фото з архіву Юліана Китастого.
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Українці у Польщі

С еред видатних українців, 
які проживали в минулому у Варша-
ві, були відомі митці. Частині з них, з 
огляду на історичні події, не довелося 
зазнати лаврів слави, зате часто їм при-
ходилося страждати та навіть гинути. 
Знаковою серед трагічних доль твор-
чих людей був талан знаменитого ху-
дожника Ніла Хасевича. Він народився 
у 1905 р. в селі Дюксин біля містечка 
Деражне на Волині. Будучи хлопцем, 
унаслідок нещасного випадку став ка-
лікою, втративши ліву ногу. У Варшаві 
Хасевич опинився 1925 р., екстерном 
отримав атестат зрілості й став сту-
дентом Школи мистецтв (поль. Szkoły 
Sztuk Pięknych), якa з 1932 р. стала зва-
тися Академією мистецтв. У період 
навчання вирізнявся талантом, за що 
його неодноразово нагороджували (за 
малюнки й малярство). 

За досягнення в науці його звільнили 
від оплати за навчання, що для сироти, 
який проживав у чужому місті, мало 
неабияке значення. За роки навчання у 

Українські варшавські 
силуети: НІЛ ХАСЕВИЧ
Петро ТИМА

Варшаві Н. Хасевич був активним чле-
ном українського мистецького життя 
столиці Польщі, зокрема, був секрета-
рем гуртка «Спокій». Цей гурток, який 
нараховував кількадесят членів, орен-
дував приміщення на вулиці Вільчій, 
45/3. У 1933 р. гурток організував, зо-
крема, у Варшаві виставки власних ху-
дожніх робіт (біля 11 заходів), влашто-
вувалися також переносні виставки, 
які у 1935 р. представлялися в Луцьку, 
Рівному. 

Роботи Хасевича ставали відомими 
й поза межами Польщі. Проте 1939 р. 
початок II Світової війни приніс кінець 
сподівань митців. Н. Хасевич, закін-
чивши навчання у Варшаві, повернувся 
на Волинь, де працював графіком газет 
«Волинь» у Рівному й «Шлях» у Луць-
ку – проте до історії України й історії 
мистецтва Н. Хасевич увійшов як гра-
фік українських підпільних видань. У 
1943 р. він став вояком УПА (де вживав 
такі псевдо, як-от «Бей», «Зот», «Ри-
бак»), був активним членом крайової 
референтури пропаганди ОУН. В умо-
вах постійної небезпеки – у бункерах, 
землянках і криївках, – будучи інвалі-

дом, маючи вкрай обмежений доступ 
до матеріалів, він створив 150 графіч-
них композицій і понад 90 графічних 
творів. Його стиль помітний у всіх ви-
дах видавничої продукції українського 
підпілля 40-их років. 

Художник вишколив також ряд 
учнів-послідовників. Частину його ро-
біт вдалося передати на Захід, де вони 
використовувалися еміграційними ви-
даннями. Роботи Хасевича високо ці-
нувалися керівництвом українського 
підпілля, а серед них командиром УПА 
Василем Куком-«Лемешем» та Васи-
лем Галасою-«Орланом» та... Москвою. 
Унаслідок погроз з центру органи ре-
пресії більш наполегливо почали роз-
шукувати підпільного митця, справу 
на якого завели ще в 1945 р. 

Н. Хасевич загинув разом зі свої-
ми співробітниками 4 березня 1952 р. 
у бункері, що знаходився на хуторі у 
селі Сухівці Клеванського району Во-
лині. Частина його робіт – листівки, 
портрети, зразки оформлення підпіль-
них видань, проекти хрестів, медалей і 
відзнак – збереглася до наших днів. Ці 
праці свідчать про великий мистецький 
талант автора. Графіка Хасевича – уні-
кальне явище не тільки в українському 
мистецтві, але й у творчості повстанців 
і підпільників Європи. 

Окремим, вельми цікавим явищем є 
активність і доля членів гуртка «Спо-
кій», що їх студентські стежки звели у 
Варшаві. ■

Спершу експонати (вбрання, релігій-
ні предмети та знаряддя домашнього 
вжитку, рільниче спорядження) накопи-
чували в одній із кімнат місцевої школи. 
Але коли вже не було для них місця, ко-
лишній вчитель історії, а сьогодні пен-
сіонер Станіслав Дрозд запропонував 
війтові ґміни Солина Збіґнєву Савін-

ському відкрити справжній музей бой-
ківської культури в колишньому дит-
садку. Завдяки європейським коштам 
місцевому самоврядуванню вдалося 
здобути потрібні гроші, приміщення 
було перебудоване й пристосоване для 
потреб відвідувачів.

Куратор Музею бойківської культури 
Станіслав Дрозд каже, що експонати, які 
потрапили до закладу, збиралися про-
тягом 30 років: «Музей нагромаджує, 
опрацьовує і експонує колекції колиш-
ніх жителів цієї території – бойків».

Бойкиня Ольга Самборська, яка про-
живає у Берліні і очолює портал бой-
ківської тематики (bojky.wordpress.com/
author/samborska/) каже, що пан Дрозд 
зробив велику справу, бо не дав пропас-
ти речам, які показують пласт культу-
ри автохтонного населення Бескидів та 
їхню духовну культуру. Ольга займаєть-
ся відкриттям подібного музею на пів-
дні України, куди 1951 року виселили 
бойків з Бескидів.

Ентузіастам вдалося зібрати 800 
предметів, зокрема відновити оригі-
нальні ткацькі верстати, яким може по-
заздрити навіть Музей народного будів-
ництва у Сяноку. 

Більшість бойків (етнографічна група 
українців) у 1945–47 роках було виселе-
но з частини території Бескидів. Але за-
вдяки шкільній молоді та батькам у міс-
цевих загородах, вдалося зібрати пред-
мети господарчої діяльності бойків. 

На урочистість відкриття Ґмінного 
музею бойківської культури до Мичко-
ва прибули мешканці Бережниці, По-
лянчика, Волі-Матяшової, Солини. З 
репертуаром лемківських і бойківських 
пісень виступили «Duet Gajda», «Kapela 
Muzyki» з Мичкова та «Wilcze Echa», 
присутні взяли участь у дегустації ре-
гіональних страв, оглянули виставку 
рукоділля. До речі, сам С. Дрозд – не-
абиякий музикант.

Події, пов’язані з життям бойківської 
громади, можна легко зайти на YouTube, 
а незабаром, судячи з анонсів, на сторін-
ці myczkow-bojkowie.pl.tl – буде запуще-
не бойківське телебачення. ■

У Бескидах відкрито музей бойків
Андрій ХОМЕНКО

У гірській бескидській місцевості Мич-
ків (Myczków), що поблизу Солини, 
Підкарпатського воєводства офіційно 
відкрито Ґмінний музей бойківської 
культури. Експонати, які потрапили 
до музею, збирали протягом 30 років. 
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С
постерігачі відзначають, зо-

крема, що документ полегшить проце-
дуру видачі віз, а це, у свою чергу, по-
силить міжлюдські контакти та при-
скорить інтеграцію України в єдиний 
європейський простір. Нагадаймо, що 
угоду про внесення змін до документу 
про візи Верховна Рада України ра-
тифікувала 22 березня 2013 р., а тро-
хи пізніше це саме зробив Євросоюз. 
Сама угода була укладена сторонами в 
липні 2012 р. і передбачала 14 катего-
рій громадян, які в процесі отримання 
віз користуватимуться пільгами та пе-
ревагами. 

Зараз цей список розширили на 9 
наступних категорій. Спрощуються, 
зокрема, вимоги для оформлення до-
кументів представникам недержавних 
організацій, технічному персоналу, 
що супроводжує журналістів, водіям, 
які перевозять міжнародний вантаж, 
близьким родичам громадян, що про-
живають на території країн-членів 
ЄС або є громадянами однієї з країн 
ЄС. Крім них – представникам релі-
гійних громад, учасникам офіційно-
го транскордонного співробітництва 
з ЄС, учасникам офіційних освітніх 
програм обміну й участі в семінарах, 
курсах, конференціях, а також пред-
ставникам різних груп, які беруть 
участь у міжнародних виставках, кон-
ференціях і семінарах. Угодою визна-
чаються чіткі терміни дії багаторазо-
вих віз, встановлюється можливість їх 
термінового оформлення (протягом 3 
діб) особам, які проживають на зна-

чній відстані від місця подання доку-
ментів, запроваджується безвізовий 
режим поїздок для громадян Украї-
ни, які користуються біометричними 
службовими паспортами.

Питання візових полегшень укра-
їнцям, у тому числі введення безвізо-
вого режиму, у Європі має багатьох 
прихильників. До цього кола нале-
жить, зокрема, польський євродепутат 
і співголова Польсько-українського 
форуму Павел Залевський. Ще у квіт-
ні, висловлюючи задоволення через 
ратифікацію угоди щодо віз, на своє-
му сайті в Інтернеті політик відзначав: 
інтеграція України повинна спирати-
ся на фундаментальному принципі 
ЄС, який є союзом вільних людей, 
що вільно подорожують по всій те-
риторії континенту: «Отже, реальна 
інтеграція повинна бути насамперед 
громадським процесом. Вона не ста-
не фактом, якщо буде тільки угодою 
між урядом України та європейськи-
ми інституціями. Збереження візових 
бар’єрів перешкоджатиме інтеграції 
України до Європейського Союзу», – 
написав П. Залевський. 

Останні рішення щодо віз дуже по-
зитивно оцінюються в Україні, однак 
ставиться також серйозне запитання 
щодо викликів, які можуть принести 
із собою зміни. Зокрема, український 
депутат Оксана Білозір, підтриму-
ючи візові полегшення, відзначала, 

що плановане в перспективі запро-
вадження безвізового режиму може 
призвести до чергової хвилі відпливу 
робочої сили з України: «Єдине, що 
дійсно може припинити відтік робочої 
сили – це низький рівень безробіття і 
високий рівень зарплат в Україні. Нам 
потрібно створювати умови для само-
реалізації громадян всередині країни. 
І робити це якнайшвидше, адже за-
тяжна рецесія та постійне скорочення 
робочих місць в Європі (в деяких єв-
ропейських країнах рівень безробіття 
у 3 рази перевищує український), на-
впаки, буде виштовхувати наших мі-
грантів назад в Україну», – написала 
на своєму блозі О. Білозір.

За оцінками експертів, у найближ-
чі роки хвиля української міграції до 
країн ЄС може збільшитись на 30–40 
відсотків. Зараз Україна посідає третє 
місце в світі за інтенсивністю трудової 
міграції, а в 2012 р. європейські кон-
сульства на її території видали май-
же 1,3 млн. віз. Водночас від 2005 р. в 
Україну в’їжджає більше трудових мі-
грантів, ніж звідси виїжджає, завдяки 
чому Україна посідає четверте місце в 
світі за кількістю іммігрантів (перед 
нею – США, Росія і Німеччина). Самі 
українці за напрямок своєї трудової 
міграції найчастіше обирають країни 
ЄС – такий вибір здійснює майже 57% 
виїжджаючих, відтак Росію – 38,3%, а 
5% їде в інші країни. ■

Чергові візові полегшення
Григорій СПОДАРИК

Фото: donbass.ua

У середині травня в Брюсселі від-
булося засідання спільного коміте-
ту експертів з реалізації угоди між 
Україною і Європейським Союзом 
про спрощення і оформлення віз. 
Сторони завершили процедури, не-
обхідні для набрання чинності цього 
документу, що має статися вже 1 
липня ц.р. 
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У
порівнянні з Україною, ку-

пити квартиру у Польщі набагато ре-
альніше, навіть якщо ви є іноземцем. Те 
саме стосується й отримання іпотечно-
го кредиту. З 2006 до 1 січня 2012 р. в 
Польщі діяла урядова програма «Роди-
на на своєму». Суть програми полягала 
в допомозі молодим людям та молодим 
сім’ям сплачувати їхній кредит. Так, 
протягом перших восьми років держа-
ва сплачувала 50% нарахованих відсо-
тків кредиту. У середньому виходило, 
що можна було заощадити до 30 тисяч 
злотих. Щоправда, отримати кредит на 
умовах програми «Родина на своїм» не 
було так просто й легко, оскільки вона 
мала свої обмеження та чіткі вимоги. 
Після закінчення цієї програми уряд 
обіцяє, що впровадить наступну – «По-
мешкання для молодих», яка також має 
допомагати, перш за все молоді, частко-
во сплатити кредитне житло. 

У проекті мова йде про мінімаль-
ну 10-відсоткову доплату від держави 
до кредиту. Для сімей з дитиною така 
доплата може складати 15%, а при на-
родженні наступної дитини протягом 
п’яти років проживання в придбаному 
помешканні держава обіцяє доплатити 
наступні 5%. Перевагою цих доплат 
стане те, що вони будуть рахуватись як 
власний внесок, що автоматично змен-
шить суму кредиту. Передбачається, 
що відповідна постанова уряду набере 
чинності 1 січня 2014 р. і триватиме 
протягом п’яти років. Отримати кре-
дит на умовах «Помешкання для Мо-
лодих» матимуть право самотні особи 
до 35-го року життя, молоді подружжя, 
а також самотні особи, які виховують 
неповнолітню дитину. Помешкання не 
може бути більшим ніж 75 м2, але до-
плата буде покривати кредит тільки за 
50 метрів квадратних. Дофінансування 
буде проводити «Bank Gospodarstwa 
Krajowego». 

Проте цілком реально купити в 
Польщі житло в кредит без урядового 

дофінансування. Для цього, перш за 
все, треба мати PESEL і бути платником 
податків у Польщі. Треба мати підтвер-
дження складених PIT-ів щонаймен-
ше за останній рік. Якщо у Вас немає 
вписаного номеру PESEL до відповід-
них документів, наприклад карт пере-
бування (бо Ви, скажімо, проживаєте в 
Польщі на підставі візи), то необхідно 
подбати про документ, який підтвер-
джуватиме надання вам номера PESEL. 
У відповідній установі – там, де Вам 
видавали прописку – Ви можете отри-
мати такий документ. Номер PESEL 
буде вписаний до Вашої прописки, яка 
для багатьох банків буде сприйматись 
як підтвердження надання вам номера 
PESEL.

Другою, дуже важливою умовою 
того, щоб банк надав Вам іпотечний 
кредит, є контракт. Дуже добре, якщо 
Ви маєте такий контракт на невизна-
чений період, однак при високій мі-
сячній зарплатні банк може прийняти 
й договір-доручення (umowa zlecenia). 
Більшість банків при наданні кредиту 
вимагає карти перебування, при чому 
надає перевагу картам резидента або 
ж картам постійного перебування. Та 
низка банків – а серед них «Raiffaisen», 
«Millenium», «Deutsche Bank», – вида-
ють кредити іноземцям, які прожива-
ють у Польщі на підставі віз (додатко-
вим плюсом є карта поляка). 

Не менш важлива Ваша заробітна 
платня. Для прикладу, якщо вас заці-
кавить помешкання за 200 тисяч зло-
тих, то для надання вам кредиту банки 
вимагатимуть, щоб рівень заробітної 
платні щонайменше за останні 3 місяці 

складав від 3000 до 5000 тисяч злотих. 
Деякі банки враховують і додаткові за-
робітки: договір підряду, премії і т.п., 
але ті банки, які надають невеликий 
відсоток кредиту враховують тільки 
місячну зарплатню. Банки також ви-
магатимуть підтвердження від Вашого 
роботодавця про працевлаштування, 
копію контракту з роботодавцем та ін-
формацію від бухгалтера про місячну 
зарплатню. Окрім цього, можуть ви-
магати й роздруківку з Вашого банків-
ського рахунку за останні три або шість 
місяців. 

Відсотки кредиту у різних банках – 
різні, у середньому вони встановлені на 
позначці 5,2–6%. Кожного клієнта банк 
індивідуально та ретельно перевіряє, 
тому процедура надання кредиту може 
тривати від одного до трьох місяців. 
Однозначно, що преференції отриму-
ють ті клієнти, які матимуть хоча б 25% 
власного внеску. Деякі банки – як-от 
«Deutsche Bank», – враховують і освіту 
клієнта, переваги надають особам з ви-
щою освітою. Кредит можна отримати 
на 35–40 років, при чому можлива й до-
строкова сплата кредиту.

Усі документи в банк Ви можете по-
давати самостійно, але краще скориста-
тися послугами фінансових радників, 
тоді цей процес є швидшим. Дуже часто 
агентства нерухомості мають своїх рад-
ників, тому, користуючись послугами 
агентства нерухомості під час пошуку 
й самої купівлі житла, Ви одразу може-
те скористатися  послугами фінансово-
го радника. Це зазвичай безкоштовне, 
оскільки радник отримує премію від 
банку, який надасть Вам кредит. Треба 
дуже обережно підходити до вибору 
такого радника, варто враховувати той 
факт, що часто агентства нерухомості 
підписують умови з певними банками. 
Це означатиме, що фінансовий радник 
вибиратиме для вас ті банки, з якими 
агентство попередньо підписало угоду, 
але це далеко може бути не найкращий 
банк для Вас. Найкраще шукати не-
залежних радників, вони працюють 
одразу з кількома різними банками. 
Пам’ятайте, що документи на отриман-
ня кредиту треба подавати одночасно в 
кілька банків: це збільшить Ваш шанс 
на успіх.

Маючи постійну працю та постій-
ний дохід, а також легально влашто-
ване проживання в Польщі, українцеві 
абсолютно реально придбати тут жит-
ло в кредит, якщо заощадити власних 
коштів ще не вдалося. ■

Фото зі сторінки tsn.ua

Чи доступне іноземцям іпотечне житло в Польщі?
Ольга ПОПОВИЧ

Коли починається самостійне життя дорослої людини, то воно зазвичай асо-
ціюється з власним житлом. Які можливості та реалії пропонує нам ринок не-
рухомості в Польщі? Чи може українець розраховувати на придбання власного 
житла в Польщі, плануючи взяти кредит у банку, яким вимогам при цьому тре-
ба відповідати? На ці та інші питання спробуємо відповісти в статті нижче. 
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Ірина КРАВЕЦЬ

Східноєвропейська літня школа 
у Бакуріані, Грузія

У грузинському Бакуріані, що непо-
далік Боржомі, 1–10 серпня пройде літня 
школа, присвячена країнам, що входять 
до програми Східне партнерство (Украї-
на, Білорусь, Молдова, Грузія, Вірменія, 
Азербайджан) та країнам чорноморсько-
го регіону. Лекції, семінари й дебати 
стосуватимуться, зокрема, досягнень та 
помилок під час періоду трансформації у 
Східній Європі, політичним інститутам 
в регіоні, сучасним радикальним та по-
пулістським ідеологіям, участь молоді в 
громадському та політичному житті на 
пострадянському просторі.

Заняття проводитимуть викладачі з 
Грузії та країн ЄС. Від учасників вимага-
ється вільне володіння англійською мо-
вою, аби брати участь у семінарах та на-
писати аналітичне есе наприкінці курсів.

Організатори школи покривають ви-
трати на проживання, харчування та на-
вчальні матеріали. Учасники самі оплачу-

ють дорогу та реєстраційний внесок у 50 
євро. Кандидати на участь у школі мають 
продемонструвати наукові чи професійні 
досягнення, пов’язані з тематикою заходу.  
СV та мотиваційний лист можна надсила-
ти до 12 червня на адресу eessbakuriani@
gmail.com. Детальнішу інформацію про 
школу можна знайти за посиланням www.
ru.scribd.com/doc/142262505/Information-
Booklet. ■

Фонд Фрідріха Еберта питає 
молодь про соціальну державу
Німецький Фонд імені Фрідріха Ебер-

та, що діє у багатьох країнах світу, запро-
шує молодих науковців та фахівців взяти 
участь у конкурсі дослідницьких робіт 
«Соціальна держава в Україні сьогодні». 
Як зазначають організатори, у світі були 
розроблені різні концепції та форми со-
ціальної держави. Її основні елементи – 
це зайнятість, охорона здоров’я, освіта, 
пенсійне забезпечення, податки. Зараз 
соціальна держава зустрілася з такими 
викликами, як глобалізація, структур-
ні зрушення в економіці та зайнятості, 
демографічні та соціальні зміни. Тема 
отримала замалу увагу з боку науковців 

в Україні. Учасникам конкурсу у дослід-
ницьких роботах пропонується дати від-
повідь на кілька питань: 1) Якими є осно-
вні критерії соціальної держави в Україні 
сьогодні; 2) Якими є основні пріоритети 
діяльності соціальної держави; 3) З яки-
ми викликами вона зустрічається; 4) Яки-
ми є шляхи розвитку соціальної держави 
в країні над Дніпром.

До 15 червня необхідно надіслати за-
явку на участь у конкурсі, вказавши на-
зву роботи, що пропонується, її попере-
дню структуру та витяг обсягом не біль-
ше 500 слів, а також коротку інформацію 
про себе – на електронну адресу galyna.
meshcheryakova@fes.kiev.ua, з темою по-
відомлення: «Конкурс». 

Якщо заявка буде прийнята, то учас-
ник конкурсу отримає лист з проханням 
представити роботу в повному обсязі – не 
більше 5 сторінок (10000 знаків). Оста-
точний термін подачі робіт – 15 серпня 
2013 р.

Автори найкращих робіт будуть за-
прошені на конференцію у Києві 8–9 
жовтня 2013 р., де  матимуть можливість 
представити свої дослідження, які також 
будуть надруковані. ■

ідповідно до польського Закону 
«Про систему освіти» навчання осіб, яким 
не виповнилося 18 років, є обов’язковим 
– це стосується як громадян Польщі, так 
і іноземців. У цей обов’язок входять: до-
шкільне навчання для шестилітніх дітей, 
які зобов’язані пройти річну підготовку 
(т.зв. zerówku) перед початком навчання в 
початковій школі; шкільне навчання, яке 
охоплює початкову школу і гімназію, а та-
кож подальше навчання в школах і інших 
акредитованих установах на понадгімна-
зійному рівні аж до 18 року життя.

Навчанням у понадгімназійних шко-
лах іноземці можуть користуватися на та-
ких же умовах, як і громадяни Польщі – 
тобто безкоштовно, зокрема в тих випад-
ках, коли підліток ще не має 18 років, або 
продовжує навчання, яке було розпочате 
перед настанням 18 років. Особи, які б 
хотіли почати навчання в понадгімназій-
ній школі після 18 року життя, можуть це 
зробити тільки на платній основі. Оплата 
за навчання на понадгімназійному рівні 
регулюється §3 Розпорядження міністра 
освіти в справі прийому осіб, які не є гро-
мадянами Польщі, до громадських дитя-
чих садків, шкіл, закладів навчання вчи-
телів, а також стосовно організації додат-

кового навчання мови і культури країни 
походження: вона коливається від 1500 до 
4500 євро. Існує також можливість повно-
го або часткового звільнення від оплат.

Учні, які від самого початку вчилися в 
Польщі, проходять чергові етапи навчан-
ня на тих самих підставах, що й поляки. 
Натомість іноземці, які продовжують на-
вчання в початковій школі (тобто, в II–IV 
класах), у гімназії або понадгімназійній 
школі, зобов’язані надати документ, який 
підтверджує закінчення або школи, або 
чергового класу школи закордоном, який 
би визнавався за відповідний до поль-
ського свідоцтва або про закінчення шко-
ли, або за атестат зрілості, або документ, 
виданий школою про закінчення класу чи 
етапу навчання, який іноземець скінчив 
за кордоном, а також документ про суму 
років навчання за кордоном.

Отримати останній документ не за-
вжди можливо: тоді батьки або опікуни, 
подають письмову заяву, у якій ствер-
джують, скільки саме років навчалася 
дитина. Якщо ж немає можливості на-
дати вищеназвані документи, прийом до 
відповідного класу здійснюється на під-
ставі кваліфікаційної розмови. Якщо така 
розмова не може відбутися польською 
мовою через незнання мови, то розмова 
повинна перекладатися на зрозумілу для 
дитини мову. 

Варто зауважити, що для учнів (поля-
ків і іноземців), які мають обов’язок на-
вчання, але не знають мови (або ж знають 

її на низькому рівні), повинні влашто-
вуватися додаткові безкоштовні курси з 
польської мови у формі додаткових за-
нять. Аналогічно повинні організовува-
тися «вирівнювальні» заняття з інших 
предметів.

Варто також пам’ятати, що дипло-
матична, консульська установа або 
культурно-просвітницьке товариство за-
кордоном можуть організувати вивчен-
ня мови й культури країни походження 
іноземців, якщо до участі в таких курсах 
зголосяться хоча б сім учнів. На жаль, 
це розпорядження не уточнює, хто несе 
фінансові витрати за ці заняття, з чого 
можна зробити висновок, що за такі кур-
си платять учасники, а установа, яка про-
водить такі заняття, лише створює мож-
ливості для проведення занять.

Насамкінець – кілька слів про прави-
ла прийняття до школи. Зокрема, до по-
чаткової школи й гімназії приймаються 
діти, які живуть в даній адміністративній 
одиниці. Діти з-поза адміністративної 
одиниці будуть прийматися тільки за на-
явності вільних місць. У гімназіях також 
існують свої правила прийому, прописа-
ні в статуті школи. Зокрема, це можуть 
бути оцінки з польської мови і трьох ви-
браних обов’язкових предметів, кількість 
отриманих за іспит за останній рік пунк-
тів навчання в гімназії з гуманітарних і 
природничо-математичних предметів; 
інші досягнення, про які згадується в до-
відці про закінчення гімназії. ■

Учень-іноземець в польській системі освіти
Івона ТРОХІМЧИК-САВЧУК
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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
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КОНСУЛЬТАЦІЇ

Розминка перед чемпіонатом
Готуючись до чемпіонату Європи 

«Євробаскет–2013», Національна жіно-
ча збірна України з баскетболу переві-
ряє себе в чергових матчах і турнірах. 
Українки взяли участь у Міжнародному 
товариському турнірі «Золотий сокіл» у 
Польщі 17–19 травня у місцевості Нємод-
лін (Опольське воєводство). Крім украї-
нок, у ньому взяли участь збірні Польщі, 
Литви та Білорусі.

Уже першого дня змагань українки 
грали з господарками майданчику, які 
перемогли з рахунком 87:83. У чергових 
матчах, жовто-блакитні зустрілися з ко-
мандою Білорусі (він завершився з рахун-
ком 59:57 на користь України) та збірною 
Литви (він завершився результатом 71:61 
на користь Литви). Остаточно у змаган-
нях Україна зайняла третє місце. 

– У турнірі взяли участь дуже сильні 
команди, і самі ігри були добре органі-
зовані. Турнір дав нам багато, ми грали 
проти сильних суперників, які будуть 
змагатися за медалі «Євробаскету». Для 
нас це було великим випробуванням, що 
показало, на якому етапі ми знаходимося 
нині. Нам потрібно працювати над швид-
кістю, прагнути, щоб пік форми прий-
шовся на 15 червня, – оцінив участь у 
турнірі своїх підопічних головний тренер 
української збірної Вадим Чечуро. 

Українські баскетболістки зразу після 
турніру в Польщі, 21–22 травня, зіграли 
товариський поєдинок у Чехії з тамтеш-
ньою збірною (матч завершився з рахун-
ком 83:60 на користь чешок), а пізніше 
дівчат чекають ще матчі зі збірною Росії 
та участь у міжнародному турнірі в Бі-
лорусі. Натомість 15–30 українок чекає 
найважливіший спортивний захід цього 
року – у Франції пройде чемпіонат Євро-
пи «Євробаскет». ■

Час трансферів
Клубний футбольний сезон у Європі 

потихеньку закінчується – і де-не-де вже 
визначилися переможці. Щороку у цей 
період багато діячів клубів шукає футбо-
лістів, які оновили б склад їхньої коман-
ди, а також починається період перегово-
рів та закріплювання нових контрактів із 
футболістами та тренерами. Так відбува-
ється й у Польщі: у цей час над Віслу не-
рідко потрапляють футболісти з України. 
Дивлячись на українські «трансфери» до 
Польщі, можна сказати, що цього року їх 
започаткував захисник Володимир Під-
вірний, який восени потрапив з МФК 
Миколаїв до «Полонії Битом» (Польська 
футбольна перша ліга). І здається, цей 23-
літній футболіст не буде останнім укра-
їнцем у польських командах: кожної вес-
ни та літа до клубів, передусім першої та 
нижчих польських ліг, потрапляє кілька 
наших співвітчизників. ■

► Безкоштовні юридичні поради для 
іноземців в Товаристві юридичного 
втручання (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 роботодавця;
● у Польщі без дійсних документів і Ваші 
права працівника порушено;
● працюєте в Польщі й у зв’язку з цим ма-
єте проблеми з легалізацією свого пере-
бування;
● упродовж Вашого дотеперішнього пе-
ребування в Польщі без дійсних доку-
ментів роботодавець порушив Ваші пра-
ва працівника
– тоді варто звернутись по допомогу до 
Товариства юридичного втручання. 
Поради можна отримати в офісі SIP за 
адресою: Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5.
Чергування радника (польська, російська, 
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

► Концерти гурту «Гоголь Борделло» у 
Польщі. 
Американський гурт, лідером якого є 
киянин Євген Гудзь, приїде до Польщі з 
двома концертами у Варшаві й Вроцлаві. 
Варшава – 18 червня 2013 р. 
Клуб «Stodoła», Stefana Batorego 10
Вроцлав – 19 червня 2013 р. 
Клуб «Enter Club», ul. Kazimierza Wielkie-
go 19

► Роман Барбари Кос-
мовської «Українка»
У світі стало модним пи-
сати книжки про своїх 
«заробітчан». Часто їх 
метою є показати грома-
дянам своєї країни долю 

людей, які приїжджають до них працю-
вати. Цього року така книжка з’явилась у 
Польщі і розповідає про молоду віолон-
челістку Іванку Матвієнко, яка приїхала 
працювати до Варшави, щоб заробити на 
власний дім. Заохочуємо прочитати й по-
ділитись з нами своїми враженнями! 

► Комікс «Даогопак» 
Максима Прасолова, 
Олексія Чебикіна та 
Олега Колова у Польщі
На Варшавському книж-
ковому ярмарку в травні 
українське видавництво 
«Nebeskey» представило 
першу частину коміксу 
«Даогопак. Книга 1: Анатолійське турне» 
польською мовою. Це – графічний роман 
про пригоди козаків-характерників з За-
порозької Січі. Запрошуємо до читання! 
Детальніше про цю серію: www.daogopak.
com

РІЗНЕ

► Система прокату велосипедів «Vetu-
rilo» у Варшаві
З початком весни відновила працю сис-
тема прокату велосипедів «Veturilo». 
У центрі міста, на Урсинуві, Бєлянах, 
Празі-Північ, Празі-Південь, Волі, Мо-
котові, Жолібожі, Тарґувку й Бялоленці 
з’явилося близько 150 зупинок, де до-
ступні велосипеди. Ця система заохочує 
до щоденного використання велосипеда 
як транспортного засобу. З допомогою 
орендованого велосипеда «Veturilo» мож-
на легко доїхати на роботу чи до школи за 
помірну ціну. 
Щоб скористатися цією зручною систе-
мою, потрібно зареєструватися на веб-
сторінці: http://www.veturilo.waw.pl/
Вартість користування велосипедами: 
Вступна оплата – 10 зл.
Від 1 до 20 хв. – 0 зл.
Від 21 до 60 хв. – 1 зл.
Друга година – 3 зл., третя година – 5 зл. 
Четверта та кожна наступна година – 7 зл.
Крадіжка велосипеда або його пошко-
дження – 1 770 зл.
Детальніше: www.veturilo.waw.pl
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Юрій ГЕРАСИМЧУК

ізнаюсь щиро, я – сирома-
ньяк, і на добрий сир реагую майже так, 
як миша Роккі з діснеївського муль-
тфільму. А якось, займаючись перекла-
дами, надибав згадки про польські ре-
гіональні сири. Сприйміть, будь ласка, 
цей опус, як легке спонукання до того, 
щоб зацікавитись, знайти й спробувати 
ці сири. Я вам гарантую – напевно не 
пожалкуєте. З’ясувалося, наприклад, 
що відомі всім у Польщі осципек, реди-
колка, бринза чи бунц – це лише вер-
хівонька айсберга, до того ж претензії 
Польщі на їхню унікальність – це тіль-
ки маркетинговий хід. Але! Є й інші 
– це сири традиційні, які часто мають 
охоронні знаки ЄС, внесені в список 
регіональних традиційних продуктів 
Міністерства рільництва та розвитку 
села Польщі, але попри це залишають-
ся маловідомими в країні, не кажучи 
вже про закордоння. І спектр широчен-
ний  – коров’ячі, козячі, овечі, молоді 
та зрілі, тверді й м’які, ферментні й на-
туральні, зі шляхетною пліснявою, зі 
спеціями, копчені й плавлені – усього 
є і на різні смаки. Коли тема в номер 
була затверджена, а я копнув тематику 
глибше, то вийшло, що опис у двох сло-
вах цих чудес сироваріння, та й тільки 
тих, які мені довелося скуштувати, ніяк 
не вміщується у відведену мені газет-
ну шпальту. Тому дам трошки сухої 
статистики, тільки намічу напрямки 
пошуку, а далі – Інтернет вам у допо-
могу! Назви дам латинкою, для спро-
щення пошуку: korycińskie сири, kozie 
łomnickie, сири з господарств Ranczo 
Frontiera чи Kaszubska Koza, з Wiżajna 

чи сири Kreuzer з Познанського воєвод-
ства, камамберний Słupski Chłopczyk, 
дуже цікаві Pijana Koza, Kozia Chałwa 
чи Mazurino. 

А розбавимо сухість на кінець про-
стим рецептом домашнього сиру, який 
я роблю сам і який, на мою думку, за-
тикає за пояс будь-яку магазинну фету. 
Тож беремо 4 літри молока (чим жирні-
ше, тим краще), вливаємо в каструльку 
з товстим дном, додаємо 1 л сметани, 
6 яєць – і готуємо на середньому вог-
ні, помішуючи. Як тільки закипить – 
знімаємо, проціджуємо через марлю. 
Добре витискаємо, завертаємо марлю 
та затискаємо між 2 дошками на ніч 
(я користуюся до затискання маленьки-
ми станинами з OBI). Наступного дня 
ріжемо на 2 см кубики, розкладаємо 
в півлітрові баночки (4–5). Підігріва-
ємо 100 мл оливи з порізаним зубчи-
ком часнику, перцем-горошком, чилі  
і травками (базилік, ореган, тим’ян, 
розмарин, естрагон – на смак) до появи 
інтенсивного запаху часнику. Доливає-
мо по 1 ст.л. в кожну баночку, додаємо 
по 1 ч.л. оцту та доливаємо до верху 
гарячою, соленою (1 ст.л. солі на 1 л) 
сироваткою, закриваємо кришками за-
лишаємо в холодильнику на кілька днів 
дозрівати. А далі – у салат, до канапок 
на шпажках, або сам по собі з вином чи 
свіжим базиліком. ■
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«Галичина» 
К у б и

Фото Павла Лози

Культура

Павло ЛОЗА

У 2009 році молодий поль-
ський гітарист та вокаліст Куба Бло-
кеш із твором чеського поета Яромира 
Ногавиці переміг на Загальнополь-
ському фестивалі артистичної пісні. 
Сьогодні він виконує, зокрема, пісні 
на вірші Григорія Чубая та Юрія Ан-
друховича, про що розповів нам перед 
одним із концертів. 

Звідки в тебе цей український на-
прямок?

Я ані не україніст, ані – поки що – 
не українофіл. Я гітарист, вокаліст і 
головними чином займаюся співаною 
поезією. У певний момент я пізнав 
Мацея Пйотровського, який підкинув 
мені свої польські переклади текстів 
Андруховича і Чубая. Мушу сказати, 
що вони мені так сподобалися, що я 
вирішив до них скомпонувати музику. 
Першим твором, який я музично опра-
цював, був вірш Григорія Чубая «Коли 
до губ твоїх». Так почалася реалізація 
проекту «Поезія міста. Львів», який 
тепер виконую на концертах. 

Що конкретно сподо-
балося тобі у цих ві-
ршах?

Їхня пластичність і 
спосіб опису дійсності, 
адже важко з ним не 
погодитися. Хоча по-
езія Андруховича буває 
теж сюрреалістична, то 
в ній відчувається мо-
гутня галицька, а на-
віть слов’янська правда. 
Читаючи ці вірші, легко 
знаходиш пов’язання з 
польськими містами. Бо 
це є поезія Львова, але 
може бути теж Крако-
ва і багатьох інших. Це 
поезія мурів, тротуарів 
– просто міста. Чергове, 
що мене спокусило, – це 

музичність та поетика.

Які в тебе були асоціації з Україною 
до цього часу?

Щиро кажучи – жодні. Насправ-
ді мій зв’язок з Україною почався 
з кількох віршів, і тільки пізніше 
я ознайомлювався з нею все більше. 
В Україні я був щойно тепер, у квіт-
ні. Я був вражений красою Львова, не 
думав навіть, що він такий чудовий. 
Це справжня столиця Галичини. Піз-
ніше відбувалися зустрічі з українця-
ми з інших міст з Західної України. 
Поки що з західної, бо далі я ще не по-
мандрував. ■


