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Продовження на 4-й сторінці.

Видавець Фонд «Наш вибір»

оли прем’єр-міністр Польщі 
Беата Шидло наприкінці січня говорила 
про «один мільйон українських біженців 
у Польщі» як «поважну проблему», вона 
навряд чи задумувалася, що за послугу 
зробить іммігрантам з України. Проти 
них не вийшли протестувати націона-
лісти – натомість на їхній захист висту-
пили працедавці країни, для яких втра-
та українських працівників рівнозначна 
призупиненню багаторічного зростання. 
Оборона польськими підприємцями гро-
мадян України – це безперечна запорука 
подальших полегшень для українців  
у польському законодавстві.

Сьогодні польська економіка зро-
стає. Це тенденція багатьох місяців: 
попри проблеми з Росією польські під-
приємці зуміли не тільки вийти на нові 
ринки, але й підвищити свої показники. 
Згідно з даними Головного статистич-
ного управління Польщі, в 2015 році 
економіка держави зросла на 3,6 відсо-

«Працевлаштую
українця. 
Терміново!!!»

тка – це вище від прогнозів, що пророку-
вали 3,5%. Минулого року в польській 
економіці зміцніли позитивні тенденції, 
а основним чинником для зростання був 
внутрішній попит.

Водночас у 2015 році рівень безробіт-
тя в Польщі впевнено перетнув позначку 
нижче 10 відсотків: це означає, що не 
працедавець, а працівник починає дик-
тувати свої умови на ринку. Оскільки 
роботодавці не мають монополії на конт- 
роль кадрів, вони починають пропону-
вати вищі зарплати старим працівникам.  
Це підтвердили різноманітні досліджен-
ня рекрутингових компаній: число під-
приємств, які тепер підвищують вина-
городи всім своїм працівникам, налічує 
від 30 до 50 відсотків. За даними дослі-
дження Національного банку Польщі,  
в середньому в 2016 році працедавці пла-
нують збільшити зарплатню на 5 від-
сотків. Частина з них думає над черговим 
підвищенням ставок у 2017 році.

Ситуація з візовими 
центрами в Україні – с. 3

Освіта для дорослих  
у Польщі – с. 7, 11 

Які послуги надають 
консульства України  
в Польщі – с. 8
Види договорів про 
працю в Польщі – с. 12 

Які організації 
допомагають у пошуку 
роботи – с. 14

Дешевий транспорт 
між Польщею та Україною 
– с. 13

◄ Руслан саламатін, український парази-
толог, викладач у варшавському медич-
ному університеті, дослідник у національ-
ному інституті громадського здоров'я 
(NIZP-PZH). Фото: Тереса Смульська.
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Український дім у Варшаві 

ПОД І Ї

● Дискусія «Внутрішні переселенці 
в Україні на прикладі Одеси». Гості – 
Олександр Доброєр (Одеса), Тарас Шу-
мейко (Київ–Варшава). Ведучий – Ігор 
Ісаєв. 2 березня о 1800.
● Тренінг «Перші кроки на ринку пра-
ці». Запрошує Клуб українських жінок. 
Проводить Алла Маєвська. 
5–6 березня, 1100–1500. 
● Кулінарний майстер-клас «Традицій-
ні українські страви». Запрошує Клуб 
українських жінок. Проводить Марія По-
пко. 6 березня о 1600.
● Консульство відповідає: нотаріальні 
дії консульства. Інформаційна зустріч із 
представниками Консульського відділу 
при Посольстві України в Польщі. 
6 березня о 1300.

● Тренінг для батьків «Дитина в поль-
ській школі й садочку». Проводить 
Марта Пєгат-Качмарчик («Polskie Forum 
Migracyjne»). 13 березня, 1000–1230.
● Зустріч із юристами на тему «Як за-
повнити заяву на карту перебуван-
ня». Організатори – фонд «Наш вибір» 
і Товариство юридичної допомоги (SIP). 
13 березня о 1300. 
● Творча майстерня «Святкові декора-
ції». Запрошує Клуб українських жінок. 
Проводять Світлана Бондарчук та Люд-
мила Гончарук. 13 березня, 1700–1900.
● Фестиваль здоров’я та краси в Укра-
їнському домі. Запрошує Клуб україн-
ських жінок. 20 березня, 1100–1600.
● Творча майстерня «Великодні писан-
ки». Запрошує Клуб українських жінок. 
Проводить Людмила Гончарук. 
20 березня, 1700–1900.
● Лекція «Територія громадського сус-
пільства у Харкові: два роки після Єв-
ромайдану. Нотатки з дослідження». 

Виступить Інга Фреймане, аспірантка 
університету Нортумбрія, яка з квітня 
2015 року проводить дослідження про 
Євромайдан та ситуацію після нього у 
Харкові, де тепер проживає та співпра-
цює з низкою громадських організацій.
21 березня о 1800.

Ц И К Л І Ч Н І ПОД І Ї

► Консультаційний пункт для мі-
грантів. Години праці: пн–пт: 1200–2000, 
сб–нд: 1000–2000.

► Клуб українських жінок
Щонеділі в Українському домі збирається 
Клуб українських жінок (KUK). У рамках 
клубу відбуваються майстер-класи, ін-
формаційні зустрічі, тренінги тощо. 
Запрошуємо стежити за найближчими 
подіями клубу на Фейсбуці:
www.facebook.com/KlubUkrainok.
Додаткова інформація – у координаторки 
клубу Тетяни Роднєнкової:
klubukrainok@gmail.com
тел.: +48 517 34 64 26.

► Дитячий клуб «Рукавичка»
У програмі українською мовою: інте-
граційні ігри, ознайомлення з казками, 
піснями, віршами, творча діяльність, піз-
навальні заняття, майстер-класи та екс-
перименти.
Група І (українська мова) (2–6 років): 
субота, 1100–1400. 
Група ІІ (польська мова) (3–6 років): 
субота, 1415–1500.
Вартість 1 години занять (без абонемен-
ту) – 10 злотих.
Запис за адресою: ukr.klubik@gmail.com, 
тел.: +48 727 88 70 31.
«Рукавичка» на Фейсбуці: 
www.facebook.com/rukawyczka.

► Курси польської мови
Курси проводить фонд «Ocalenie». На-
бір до груп уже завершено. Новий пла-
нується в кінці квітня/на початку травня  
2016 року. Інформацію буде розміщено на 
сторінці www.ukrainskidom.pl.

► Заняття з арт-терапії 
Субота, 1500–1700. Інформація та записи  
за тел.: +48 517 34 64 26.

З а П Р о ш У є м о !
Контакт:
вул. Заменгофа, 1, 00-153 Варшава
Тел.: +48 22 258 40 18, +48 727 80 57 64
zamenhofa1@gmail.com
www.ukrainskidom.pl
Стежте за подробицями на сторінці Укра-
їнського дому на Фейсбуці: 
www.facebook.com/UkrainskiDom.

березень 2016
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Н
ещодавно в газеті «Експрес» 

опубліковано розслідування про те, 
що компанію, яка надає послуги з ви-
готовлення віз в Україні, оформлено 
на підставного власника (водія таксі 
російського походження, що мешкає  
в Лондоні), а всі немаленькі кошти, які 
українці сплачують за послуги візо-
вих центрів, опиняються в офшорах на 
Карибських островах. Справа швидко 
набула розголосу і так само швидко 
затихла, а українці справно платять 
за сумнівної якості послуги, надаючи 
свою особисту інформацію та виписки 
з банківського рахунку невідомо кому. 
Але це ще не все, бо і скористатися до-
помогою візових центрів зараз не так 
просто.

У зв’язку з політичною та еконо-
мічною ситуацією в Україні, кількість 
бажаючих виїхати за кордон, зокре-
ма до Польщі, суттєво збільшилась  
у порівнянні з попередніми роками.  
За словами шефа польського МЗС Ві-
тольда Ващиковського, кількість ви-

даних українцям віз у 2015 році стано-
вила 925 тисяч. І якщо західні регіони 
України завжди були проблемними, 
то через перенесення консульства До-
нецького округу до Харкова це місто 
зараз переживає подібні проблеми,  
як Луцьк чи Львів. 

Денис – харків’янин, що приїхав 
до Польщі на навчання. Каже, що за-
реєструватися на подачу документів 

практично неможливо. «А у візовому 
центрі?», – питаю. «Так я і кажу про ві-
зовий центр. Аби подаватися в консуль-
стві – годі й мріяти». 

Що ж робити пересічному україн-
цеві без дипломатичного паспорта та 
впливових родичів? Є вихід. Підприєм-
ливі співвітчизники пропонують цілий 
спектр візових послуг – від запрошення 
до готової візи. За гроші, звичайно ж. 
Таким чином, маємо подвійний ланцю-
жок посередників, яким платимо не ві-
домо за що.

«Наш Вибір» вирішив перевірити роз-
цінки й зателефонував до посередників 
та провів моніторинг тематичних груп.

Що ж виявилося? Якщо ви з Тер-
нополя, то за місце в черзі доведеться 
викласти 600 гривень, якщо прописані 
в Чернівцях – 800, а якщо вам не по-
щастило народитися в Луцьку чи Рів-
ному, то заплатите 2 тисячі гривень. 
Наш співрозмовник пояснив таку ці-
нову політику тим, що «Луцьк та Рівне 
дуже важко зареєструвати». Зверніть 
увагу, мова йде лише (!) про можли-
вість купити місце в черзі. Додайте 
до цієї суми вартість послуг візового 
центру, кошт самої візи, а часто і кошт 
запрошення.

То де ж закон, що регулює таку ді-
яльність? За яким принципом діють усі 
ці посередники між заявником та Кон-
сульством Польщі і головне, хто кому 
платить за мовчання?

«Наш Вибір» звернувся до поль-
ського МЗС із проханням прокомен-
тувати ситуацію. Відповіді на даний 
момент ми ще не отримали. Ми бу-
демо надалі слідкувати за ситуацією  
у візових центрах та інформувати  
вас. ■

«золоті» візи для українських емігрантів

Юлія ЛАЩУК

На тему непрозорості роботи так званих візових центрів і тих, хто за 
ними стоїть, опубліковано вже десятки статей; у медіа час від часу 
спливають гучні розслідування різних  аспектів цієї теми, а про про-
блеми з оформленням візи не говорить хіба лінивий, але віз і нині 
там. Чому ж ще й досі ця справа не була розслідувана на офіційному 
рівні, а консульства, знаючи, що відбувається, і далі дивляться на 
ситуацію крізь пальці?

Ціни на послуги посередників у Тернополі і Чернівцях
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Продовження з 1-ї сторінки.

Ігор ІСАєВ 

Отже, станом на початок 2016 року 
маємо в Польщі ситуацію, коли еко-
номіка зростає, однак робочих рук ви-
являється мало, а ті, що є на польсько-
му ринку праці, можуть «перебирати» 
посадами; підприємці змушені утри-
мувати старих робітників вищими зар-
платнями. «Іноземця працевлаштую. 
Терміново!» – з таким заголовком у січ-
ні вийшло бізнес-видання «Dziennik. 
Gazeta Prawna». «Вже кілька років рі-
вень попиту на працівників з-за східно-
го кордону, передусім з України – дуже 
високий», – читаємо в газеті, – «а цьо-
горіч кількість вакансій, адресованих 
іноземцям, може ще збільшитися». Як 
дізнаємося, приваблює українських мі-
грантів у Польщі заробіток: непоганим 
вважається від двох до трьох тисяч зло-
тих за місяць.

– Віддавна українські мігранти до-
повнюють польських працівників на 
ринку праці, особливо в таких галузях, 
як сільське господарство, – підтверджує 
Мирослава Керик, голова фонду «Наш 
вибір». – Не один раз бувало, коли кон-
сульства не встигали з виданням віз, то 
власники господарств мали серйозні 
проблеми зі збором врожаю.

Голова фонду «Наш вибір» перера-
ховує, що крім сільського господарства 
типовою для громадян України стала 
робота в секторі домашніх послуг, до-
гляду за старшими особами, промис-
ловості, транспорті чи торгівлі. Не-
мало в Польщі і висококваліфікованих 
працівників із України: вони освоїли 
ІТ-галузь чи фірми, що співпрацюють 
зі Сходом. Популярний закид, мовляв, 
«українці забирають працю в поляків», 
спростовують нам кілька джерел.

– Про конкуренцію на ринку праці 
між поляками та мігрантами можна 
говорити лише в тому випадку, коли 
випускники-іноземці після закінчен-
ня польського вишу, не потребуючи 
дозволу на працевлаштування, почи-
нають шукати роботу разом зі своїми 
однокурсниками-поляками, – уточнює 
М. Керик. – Але українці зазвичай по-

чинають шукати працю там, де можуть 
вдало використати своє походження чи 
знання мов.

– На найнижче оплачуваних посадах 
українці вже давно витісняють поляків, 
але це не конкуренція. Просто найкра-
щі поляки давно виїхали на Захід, а гір-
ші не хочуть працювати, воліють вдома 
сидіти, – відверто кидаючи камінь у 
своїх співвітчизників, анонімно про-
довжує один із дрібних підприємців, у 
якого працюють переважно українці.

– Мінуси в працевлаштуванні тра-
пляються тому, що українські грома-
дяни в Польщі не завжди добре знають 
польську мову, особливо в письмовому, 
офіційно-діловому варіанті. Або не на-
стільки добре її знають, щоб репрезен-
тувати фірму, – додає М. Керик. – На 
перешкоді часом стоять і страхи праце-
давця: йому може здаватися, що праців-
ник з України не зовсім кваліфікований, 
навіть якщо має чудове резюме. Або ча-
сом працедавці бояться процедур. 

Водночас, за словами голови фон-
ду «Наш вибір», на польському ринку 
є низка фірм, що постійно стикаються 
з працевлаштуванням іноземців. Вони 
якраз процедур не бояться, а в деяких 
із них є спеціальні люди, які тільки цим 
питанням займаються. Найпоширені-
шою така практика є в міжнародних 
корпораціях, що мають польські офіси.

Зміни на ринку праці відбувають-
ся настільки швидко, що за ними 
не встигає польське законодавство. 
Польща у травні 2014 року вже змінила 
порядок працевлаштування іноземців, 
зокрема прописала можливість одно-
часно отримати дозвіл на проживання 
та працевлаштування. 

– Однак в останньому випадку до-
звіл видається на конкретне місце праці, 
відповідно працівник залежний від пра-
цедавця, а працедавець може його цим 
шантажувати, – зауважує М. Керик. На 
її думку, ситуацію покращила б можли-
вість отримувати дозвіл не на конкретне 
місце праці, а на окрему галузь.

На необхідність зміни законодав-
ства в бік спрощення працевлаштуван-

ня громадян України в Польщі вказує 
й віце-президент Спілки підприємців 
і роботодавців Марцін Новацький. За 
його словами, в цьому передусім має 
бути зацікавлена польська влада: змі-
нити законодавство так, щоб мігран-
ти мали більшу свободу в легальному 
працевлаштуванні в Польщі, відповід-
но платили тут податки. Підприємець 
зазначає, що США, Канада і країни 
«старої» Європи побудували своє про-
цвітання значною мірою завдяки праці 
іммігрантів. Проте якщо Німеччину 
відбудовували культурно відмінні тур-
ки, в розвитку Франції допомагали ви-
хідці з арабських держав, а Великобри-
танії – мешканці Пакистану чи Індії, то 
для поляків сусідні українці – «це мрія 
з будь-якої точки зору». 

– Люди є різні, – характеризує укра-
їнських працівників М. Керик. – Про-
те серед польських працедавців я чула 
стереотип, що наші співгромадяни 
порядні, виконують свою роботу і їм 
можна довіряти. 

На переконання М. Новацького, 
Польща має якомога швидше розвива-
ти імміграційну політику, особливо ро-
блячи наголос на полегшенні положень 
для приїжджих з України.

– Тим часом Польща не може навіть 
приблизно порахувати, скільки тут 
працює іммігрантів з України, – наго-
лошує М. Новацький. – Я чув оцінки 
від 350 до 500 тис., пізніше також зу-
стрічав цифру 800 тис., а посол України 
говорить про понад мільйон українців 
у Польщі, – сказав М. Новацький.

Водночас, на що звертають увагу в 
різних відомствах, кількість громадян 
України, які мають право на постійне 
перебування в Польщі, це лише кілька 
десятків тисяч людей, а отже, кілька 
відсотків від усіх.  Наші співрозмовни-
ки слушно підкреслюють – українські 
мігранти теж можуть успішно вести 
бізнес у Польщі та бути працедавцями. 
На зміни чекає й частина мігрантів з 
України без дозволу на постійне про-
живання – вони можуть вести бізнес, 
проте стикаються з більшими трудно-
щами, ніж польські конкуренти. ■

«Працевлаштую українця. 
Терміново!!!»



№
 4

6

Вісті з України

5

Тема номера

ЛюТИй 2016 РОКУ
На що Україна витратить 
100 млн євро польського кредиту?
Верховна Рада України 3 лютого ра-

тифікувала договір між урядом України 
та урядом Республіки Польща про на-
дання кредиту. Відповідно до докумен-
та, Україні надається кредит на суму 
100 млн євро для фінансування проектів 
з розбудови прикордонної дорожньої 
інфраструктури, облаштування пунктів 
пропуску українсько-польського кордо-
ну та інших проектів.

«Любі друзі» повертаються?
Міністр економічного розвитку та 

торгівлі України, литовець Айварас 
Абромавичус 3 лютого подав у відставку.  
«У мене й моєї команди немає бажання 
бути ширмою для відвертої корупції», – 
заявив він. Міністр також наголосив на 
тиску з боку Адміністрації Президента. 
За його словами, заступник керівника 
фракції Блоку Петра Порошенка у Верхо-
вній Раді Ігор Кононенко «блокує роботу 
міністра й міністерства», а також «лобіює 
своїх людей» на керівні посади в держав-
них компаніях. І хоча Президент України 
намагався вмовити «міністра-варяга» за-
лишитися, Абромавичус свого принципо-
вого рішення не змінив. 

Голова Верховної Ради Володимир 
Гройсман наступного дня констатував, що 
країна «заходить у серйозну політичну кри-
зу», та закликав оновити коаліційну угоду і 
склад Кабінету Міністрів. Скандал викли-
кав занепокоєння серед західних партне-
рів України. Посли дев’яти країн, зокрема 
США, Німеччини та Франції, висловили 
розчарування з приводу цієї ситуації. 

МВФ – Києву: не буде боротьби 
з корупцією – не буде фінансування!
«Без серйозних нових зусиль, спрямо-

ваних на активізацію реформи управління 
та боротьбу з корупцією, важко уявити, що 
підтримувана МВФ програма і надалі буде 
успішною», – несподівано заявила 10 люто-
го директор-розпорядник МВФ Крістін Ла-
гард. Вона наголосила: «життєво важливо, 
щоб зараз дії лідерів України повернули 
країну на обнадійливий шлях реформ». 

Наступного дня відбулася зустріч К. Ла- 
гард з Петром Порошенком, під час якої 
обговорено дорожню карту реформ у на-
шій державі. Обидві сторони назвали пе-
реговори «конструктивними». Нагадаємо, 
що минулого року МВФ відкрив для Укра-
їни чотирирічну програму EFF загальним 
обсягом близько 17 млрд доларів. 

Петро Порошенко в Мюнхені 
зустрівся з Анджеєм Дудою
Під час цьогорічної Мюнхенської кон-

ференції з безпеки 13 лютого відбулася зу-

стріч президентів Польщі та України. Ан-
джей Дуда і Петро Порошенко обговорили 
«широкий спектр двосторонніх взаємин» 
і питання оборони, зокрема діяльність 
польсько-литовсько-української військо-
вої бригади. Очільники держав домовили-
ся, що в березні відбудеться засідання пре-
зидентського консультаційного комітету  
у справах відносин між країнами. 

Україна заблокувала російські 
транспортні перевезення 
Український уряд 15 лютого зупинив 

транзитні переміщення вантажних авто-
мобілів Російської Федерації територією 
України. Таке рішення стало відповіддю 
на дії Москви, яка 14 лютого заборони-
ла на території РФ рух вантажних авто-
транспортних засобів, зареєстрованих в 
Україні. У свою чергу варто наголосити: 
рішення Росії було відповіддю на масові 
блокади проїзду російських TIR-ів через 
територію України, що їх 11–12 лютого 
здійснювали українські активісти в де-
сяти областях. Потік фур із російськими 
реєстраційними знаками через Україну 
значно зріс після того, як 1 лютого зупи-
нився рух вантажоперевезень між Росією 
та Польщею, через що російські далеко-
бійники намагалися потрапити до країн 
ЄС через Україну.

«Недовідставка» уряду Яценюка 
та «поцілунок смерті від Ахметова»
День 16 лютого експерти назвали по-

чатком «третього прем’єрського термі-
ну» Арсенія Яценюка. Тоді Верховна 
Рада вислухала звіт діяльності уряду, ви-
знала роботу Кабміну «незадовільною», 
але відправити прем’єра у відставку не 
наважилася. Ще перед голосуванням 
глава держави закликав до відставки ге-
нерального прокурора Віктора Шокіна 
(який дослухався до заклику Президен-
та й написав заяву про звільнення) та до  
повного перезавантаження уряду, яке 
прозвучало як заклик до А. Яценюка та-
кож піти у відставку. Проте власне части-
на депутатів від пропрезидентської фрак-
ції Блоку Петра Порошенка і «врятували» 
цей уряд. До «рятівників» приєдналися 
також представники групи «Відроджен-
ня», пов’язані з олігархом Ігорем Коло-
мойським та, що найголовніше, пов’язані 
з іншим олігархом Рінатом Ахметовим 
депутати Опозиційного блоку, які не взя-
ли участі в голосуванні.

Польський політик Марцін Свєнціць-
кий прокоментував цю ситуацію як «по-
цілунок смерті від Ахметова». Провальне 
голосування по суті розвалило парламент-
ську коаліцію «Європейська Україна», зі 
складу якої протягом наступних двох днів 
вийшли «Батьківщина» та «Самопоміч». 

Почався відлік часу довжиною в мі-
сяць, коли треба сформувати нову коалі-
цію, або ж будуть оголошені дострокові 
вибори до Верховної Ради.

Візовий прорив Верховної Ради 
Парламент України 18 лютого ухвалив 

три закони, які є необхідними для ска-
сування євросоюзних віз для громадян 
України. 

Так, Верховна Рада внесла зміни до 
Кримінального та Кримінально-про-
цесуального кодексів щодо процедури 
арешту майна та інституту спеціальної 
конфіскації. Окрім того депутати прий-
няли закон про прокуратуру, а також 
погодилися на внесення змін до закону 
про Агенцію з повернення та управління 
незаконно виведеним майном. Усі три за-
конопроекти ухвалені в редакції, яку ви-
магав Євросоюз для скасування віз. 

Тепер, аби досягти безвізового режиму 
з ЄС, Києву залишилося змінити законо-
давство про електронні декларації чинов-
ників та запустити роботу Національної 
агенції із запобігання корупції. 

Друга річниця Небесної Сотні 
Україна буде заочно судити посадов-

ців, причетних до трагічних подій на 
Майдані в 2014 році, – заявив 20 лютого 
Президент Петро Порошенко у своєму 
зверненні з нагоди Дня Героїв Небесної 
Сотні. За словами глави держави, «зао-
чний суд», зокрема, над екс-президентом 
Віктором Януковичем, екс-главою МВС 
Віталієм Захарченком та екс-шефом СБУ 
Олександром Якименком необхідний, 
адже «Росія ніколи їх не видасть». Гла-
ва держави відзвітував, що проти ви-
нуватців трагічних подій уже винесено  
18 обвинувальних вироків. «84 справи 
вже розглядаються в судах. Ще 11 пере-
дано до суду, слухання незабаром розпо-
чнуться», – додав П. Порошенко. 

Україна повертається 
на «Євробачення» 
На травневому пісенному конкурсі 

«Євробачення–2016», який цього року 
пройде в Стокгольмі, Україну пред-
ставлятиме співачка кримськотатар-
ського походження Джамала. Її пісня 
про насильницьку депортацію крим-
ських татар у 1944 році перемогла в гля-
дацькому та суддівському голосуванні, 
яке відбулося 21 лютого. На написання 
композиції «1944» співачку надихнула 
трагічна розповідь прабабусі. Додаймо, 
що минулого року, через війну на Дон-
басі, Україна не брала участі в конкурсі 
«Євробачення». 

Підготував Андрій Шеремет на підставі пові-
домлень «Української правди», УНІАН, «Лівого 
берега», «Укрінформу» та Української служби 
Польського радіо.
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Р
озпад СРСР спричинив від-

новлення незалежної православної 
церкви в Україні. На початку 90-х ро-
ків утворилась Українська православна 
церква Київського патріархату (УПЦ 
КП) на чолі з Патріархом Філаретом та 
відновилась Українська автокефальна 
православна церква (УАПЦ), Патріар-
хом якої в 1990 році обрано Мстислава. 
Повстання цих двох церков і перехід 
вірних з-під крила Української право-
славної церкви Московського патріар-
хату (УПЦ МП) до УПЦ КП та УАПЦ 
споводували засудження й невизнання 
їх з боку РПЦ. У 1989 році, після зустрі-
чі Іоана Павла ІІ та Михайла Горбачова, 
з підпілля виходить Українська греко-
католицька церква (УГКЦ). До її складу 
з-під юрисдикції УПЦ також переходять 
цілі парафії, і це теж провокує спротив і 
різке засудження Патріарха РПЦ. Саме 
Україна стає «важкою» темою у дискусії 
між офіційним Ватиканом та РПЦ після 
розпаду Союзу. 

Ще за життя Іоана Павла ІІ підніма-
лося питання про перспективу його зу-
стрічі з Патріархом Московським і всієї 
Русі. Однак після поїздки Папи Рим-
ського в 2001 році в Україну така мож-
ливість фактично дорівнювала «нулю». 
РПЦ заявила, що Ватикан не шанує її 
«канонічного права», і сприймає такий 
візит Папи як спробу підважити вплив 
та право російської церкви в Україні. 
Нашу державу РПЦ завжди розглядала 
як свою канонічну територію.

Знову про зустріч заговорили в 2013 
році, тоді вже Папою Римським був 
Франциск, а Патріархом Московським і 
всієї Русі – Кирил. На початку 2015 року 
Папа висловив готовність зустрітися з 
Патріархом у будь-який момент. Але 
РПЦ воліла відтермінувати зустріч, мов-
ляв, «цьому перешкоджають дії УГКЦ, 
яка підтримує одну зі сторін конфлікту 
в Україні». І знову питання України ста-

ло одним із ключових у переговорах про 
організацію зустрічі Папи та Патріарха. 

Події на Майдані у 2013–2014 ро-
ках Папа Франциск та Патріарх Кирил 
сприймали по-різному, але важко назва-
ти їхні позиції кардинально протилеж-
ними. Папа закликав до миру та різко 
засуджував насильницькі дії української 
влади проти демонстрантів. Патріарх 
виступав за «примирення сторін кон-
флікту», а українську революцію назвав 
«громадянською війною». З початком 
окупації Криму та війни на Сході офі-
ційний Ватикан також був доволі обе-
режний у своїх оцінках та деклараціях 
щодо України. Його позиція більше пере-
казувалася Предстоятелем УГКЦ Свято- 
славом, який запевняв, що «Папа Фран-
циск – з українським народом». Що ма-
лося на увазі, кожен міг розуміти по-
своєму. Ставлення ж РПЦ мало чим від-
різнялося від офіційної політики Кремля: 
окупацію Криму сприйнято з радістю, 
його названо місцем паломництва для 
росіян, про події на Донбасі Патріарх 
Кирил говорив не інакше, як про грома-
дянську війну. Доволі чітко розмежову-
валися вірні Московського патріархату 
та інших православних церков в Україні.

Вирішальним міг бути факт ізоляції 
Росії західними лідерами, що вплину-
ло на рішення Патріарха зустрітися з 
Папою Франциском саме зараз. Цією 
зустріччю  Володимир Путін у певному 
сенсі підвищив свій авторитет, щонай-
менше – в очах співгромадян.

Місце вочевидь було обрано неви-
падково: емоційно близька для росій-
ської сторони Куба є набагато кращою 
від країн ЄС, які останнім часом у ро-
сійській пресі подаються як ідеологічно 
ворожі. 

У спільній декларації Папи й Патрі-
арха, яка складається з 30 пунктів, Укра-
їна згадується у трьох. У пункті 25 мова 
йде про греко-католиків. З одного боку, 
засуджується сама ідея унії, а з іншо- 
го – висловлюється заклик до прими-
рення між «греко-католиками та право-

славними». Питання залишається від-
критим, наскільки цей пункт буде мати 
реальний вимір, враховуючи відверто 
агресивну позицію РПЦ щодо УГКЦ та 
ідеологічні розбіжності стосовно істо-
ричного минулого церкви в Україні.

У пункті 26 говориться про «проти-
стояння в Україні» та «сторони конфлік-
ту». Вживання такого формулювання 
можна розцінити як ігнорування фак-
ту російської військової агресії проти 
України. Щоправда, не знайшлося місця 
і для російської версії «громадянської 
війни». Чи могло в декларації бути ви-
значення «російська агресія»? Ні, інак-
ше б і не дійшло до зустрічі. Патріарх 
Кирил, будучи колишнім працівником 
КДБ, вочевидь підходив до підписання 
документа не як духовний лідер, а як 
вірний путініст. Репрезентант політики 
Кремля не зміг би підписати декларації, 
в якій говорилося про агресію Росії. 

Про подолання роз’єднання між пра-
вославними вірними в Україні йде мова 
в пункті 27. Ватикан сподівається на 
«канонічне вирішення» цього питання 
РПЦ та УПЦ МП і не сприймає історич-
ного факту порушення цих канонів саме 
Московським патріархатом. Раніше гла-
ва УГКЦ Святослав заявляв, що єдиною 
православною канонічною церквою  
в Україні є УПЦ МП. Таким чином, 
Ватикан і надалі продовжує «не бачи-
ти» неканонічних православних церков  
в Україні: УПЦ КП та УАПЦ. 

Наслідок зустрічі Папи Франциска  
з Патріархом Кирилом не варто назива-
ти несподіваним для України. Виглядає 
так, що Папа справді хоче духовного ді-
алогу, і нейтральність у декларації щодо 
українського питання можна сприймати 
як його початок. Але одним із результа-
тів для України може бути те, що тепер 
дипломатії УГКЦ буде все важче пере-
конувати Ватикан у розкольницькій та 
агресивній політиці Московського па-
тріархату в нашій державі, а він і надалі 
залишатиметься в Україні п’ятою коло-
ною Кремля. ■

Папа римський,
Патріарх Московський 
та українське питання

Зустріч Папи Франциска з Патріархом Російської православної церкви (РПЦ) Кирилом на кілька днів 
стала однією з головних тем у різних світових виданнях. Сам факт такої зустрічі безперечно пробуджу-
вав зацікавлення та гостру увагу, оскільки вперше у своїй історії зустрілися для розмови глава Ватикану 
й Патріарх РПЦ. Україна стала однією з тем розмови.

Ольга ПОПОВИЧ
історик, 
дослідниця 
сучасної політичної
сцени в Україні
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кось так склалося, що ви-
хід на пенсію у пересічного українця 
автоматично асоціюється із закінчен-
ням життя, із непотрібністю, 
нескінченним потоком хво-
роб, вечорів за телесеріалами 
та пліток із сусідами. Добре, 
якщо є діти та внуки, тоді від-
чуваєш себе хоч якось при-
четним до родинних проблем, 
живеш їх життям, стаєш для 
них «швидкою допомогою», 
домашньою нянькою, пова-
ром. Ти ж тепер на пенсії – 
маєш багато вільного часу. 

Ні, я аж ніяк не кажу, що 
бути опорою своїм дітям – це 
погано, тільки от не варто за-
бувати про себе, адже після виходу на 
пенсію життя тільки починається. 

Одним із популярних видів діяль-
ності в цей період є навчання в універ-
ситетах третього віку. 

Трохи історії
У світі розрізняють дві моделі та-

ких університетів: французьку та бри-
танську. Перший навчальний заклад 
такого типу було створено у Франції  
1973 року на базі університету. Засно-
вники бачили своїм завданням розши-
рення вікового діапазону університет-
ської освіти та використання потенціа-
лу вишів для навчання не лише молоді, 
а також культурний обмін поміж різни-
ми віковими групами.

У 1981 році Університет третього 
віку був створений у Кембриджі (Вели-
ка Британія). Британська модель відріз-
нялася від французької тим, що існува-
ла незалежно від університетів і базу-
валася на обміні знаннями та досвідом 
поміж самими учасниками групи. 

Польща була третьою країною після 
Франції та Бельгії, яка перейняла до-
свід і створила Університет третього 
віку в 1975 році. Ініціатором відкрит-
тя навчального закладу такого типу у 
Варшаві стала професор Халіна Шварц. 
Сьогодні ж у Польщі діє близько 400 
університетів у великих містах і в ма-

лих містечках. Польща використовує 
як класичну, французьку модель, так 
і британську, а навчальні заклади по-
встають на базі університетів, непри-
буткових організацій, будинків культу-
ри, бібліотек тощо.

Навчальний процес
Університети третього віку по 

всій Польщі пропонують своїм сту-
дентам багатий спектр курсів. Серед 
них лекції від провідних фахівців із 
різноманітних галузей науки, тема-
тичні зустрічі на політичні, соціальні, 
медичні теми, мовні курси, заняття з 
комп’ютерної грамотності, основ лі-
тературної творчості, музики, тан-
цю, хенд-мейду. Учасники можуть 
обирати й практичні заняття від-
повідно до своїх уподобань: город-
ництво, видавництво газети та інші.  
У багатьох університетах третього 
віку існують так звані групи взаємної 
допомоги, що передбачають передусім 
психологічну допомогу студентам, які 
втратили близьку людину, мають про-
блеми в родині або важко переживають 
адаптацію до нового для себе стату- 
су – пенсіонера. Крім того, студентам 
пропонується курс першої домедичної 
допомоги, який пізніше часто рятує 
життя їм чи їхнім рідним.

На заняттях студенти не лише здо-
бувають цікаву та цінну інформацію, 
але й розвивають пам’ять, моторику  
і загалом – почуваються молодшими. 

Пенсіонери, які надихають
Я познайомилася з кількома сту-

дентками Університету третього віку з 

Варшави. Наймолодшій із них 67, а най-
старшій – 80. Всі вони мають родини та 
домашні обов’язки, але щовихідних по-
спішають на лекції, бо тепер це єдине 
місце, де можна вчитися, спілкуватися, 
проявляти свої здібності. На моє питан-
ня, для чого моя найстарша співрозмов-
ниця Аліція відвідує Університет тре-
тього віку, вона відповідає: 

– Якби не було університету, я б, 
може, вже давно померла. Після вихо-
ду на пенсію, після смерті чоловіка я 
думала, що в моєму житті вже не буде 
нічого нового й цікавого. Діти та внуки 
вже дорослі й мають своє життя, а я ли-
шилася сама, нікому не потрібна. Коли 
дізналася про університет від сусідки, 
ми з нею вирішили прийти. Тепер я тут 
щотижня.

– Це правда, – каже 69-річна Халі-
на. – Я все своє життя пропрацювала 
вчителькою в школі. Вийшла на пенсію 
й була щаслива, що тепер нарешті від-
почину. Але вже за місяць мені почало 
бракувати школи, дітей, колег. Знаєте, 
я ж усе своє життя прокидалась о шос-
тій ранку, поспішала на перший урок і 
поверталася майже ввечері. І раптом – 
час, з яким не знала що робити. Дочка 
розповіла мені, що існують університе-
ти третього віку. Тепер я й помирати не 
хочу (сміється – авт.).

– Мені 67, і після виходу на пенсію  
я думала, єдине, що у мене є в цій краї-
ні, – право голосу на виборах, – ділить-
ся зі мною Гося, – але прослухала тут 
курс на тему прав і обов’язків громадян, 
навчилася писати офіційні документи й 
тепер активно захищаю інтереси меш-
канців свого будинку. От нещодавно 
написали прохання й отримали лавки 
від міста, аби можна було посидіти в 
скверику під будинком.

Дівчата (бо назвати їх бабусями язик 
не повертається) – надзвичайно жваві 
та активні, беруть участь у житті своїх 
дільниць, проводять зустрічі для сусі-
дів і розповідають те, чого навчилися в 
університеті. Вони вже знають англій-
ську на базовому рівні й навіть мають 
свої сторінки у Фейсбуці. 

Чи можуть українські бабусі та ді-
дусі мріяти про таку цікаву старість? 
Можуть, адже перші університети 
третього віку вже діють і в Україні. 
Щоправда, є їх всього кілька і лише в 
містах-мільйонниках, але будемо спо-
діватися, що з часом можливість здобу-
вати знання матимуть і люди похилого 
віку з малих міст та містечок. ■

Вчитися ніколи не пізно

Юлія ЛАЩУК

Кожен знає, що вчитися ніколи не пізно, а в багатьох країнах світу, 
зокрема в Польщі, це твердження вже багато років успішно реалізу-
ють на практиці, створюючи для тих, «кому за…», так звані універ-
ситети третього віку. 
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НВ: Чому Ви вирішили розширити 
консульський відділ?

СК: Власне, це було зроблено, щоб гро-
мадяни відчували, що вони перебувають 
на території України – адже це все-таки 
маленька територія України, щоб їхнє 
перебування тут було комфортне. Щоб не 
було так, що людина, налаштовуючись на 
зустріч з державним службовцем, зазда-
легідь почувається насторожено, хвилю-
ється. Ще й потрапляє в маленьке примі-
щення, що призводить до переродження 
хвилювання в нервозність, яка нерідко 
межує з агресивністю. 

Тож ми провели цю реконструкцію 
приміщення, щоб наші відвідувачі по-
чували себе комфортніше. Робили все 
за власні кошти, руками працівників по-
сольства: розбивали стіни для розширен-
ня, потім все гіпсували, білили. За власні 
кошти придбали телевізор. Але це ще не 
все, чим ми можемо полегшити життя 
наших відвідувачів. Звертатимемося до 
Міністерства закордонних справ, щоб 
нам виділили кошти на більш сучасне 
облаштування. Зокрема, плануємо також 
встановити електронну чергу – для цьо-
го буде орендовано спеціальний апарат. 
Оскільки приміщення не дозволяє нам 
організувати на місці фотостудію, то по-
близу є студії, які знають вимоги до фо-
тографій для українських документів, а 
також стараються робити українським 
громадянам знижки. Буває так, що звер-
таються наші співвітчизники, яких було 
пограбовано на території Польщі й вони 
залишилися без засобів до існування. В 
таких ситуаціях ми надаємо їм послуги 
безкоштовно на підставі особистих заяв, 
але за умови, що вони пред’являть довід-
ку з поліції, що в них дійсно були викра-
дені кошти. 

Дуже велику допомогу надає Між-
народна організація з питань міграції у 
Варшаві (IOM Warszawa): якщо наші спів-
вітчизники стали жертвою торгівлі людь-
ми чи були ошукані недобросовісними 

працедавцями, ця організація покриває 
їм кошти повернення на батьківщину, а 
також дає гроші на фото та вироблення 
документів (у разі їх втрати). 

НВ: З якими проблемами найчасті-
ше звертаються наші громадяни?

СК: Найчастіше – це втрата паспортних 
документів. Часто звертаються з питання-
ми стосовно тимчасового консульського 
обліку, вважаючи, що він дає підставу для 
перетину кордону транспортним засобом. 
Приходять і кажуть: «Поставте автомо-
біль на консульський облік». Тоді ми по-
яснюємо, що консульський облік у першу 
чергу для того, щоб можна було проголо-
сувати на виборах (осіб, які перебувають 
на консульському обліку, автоматично 
вносимо до списків виборців), оформити 
паспортні документи чи вчинити нотарі-
альні дії. Або ж якщо, не дай Боже, з люди-
ною щось стається, ми маємо про неї всю 
необхідну інформацію. У відповідь чуємо: 
«Ні, нам це все не треба». Щоправда, тоді 
лунає ще одне ключове запитання: «Чи не 
пришле військкомат сюди повістку, якщо 
я стану на консульський облік?». Цього 
наші хлопці побоюються більше за все, як  
виявляється…

НВ: А чим ще може бути корисне 
консульство нашим співвітчизникам? 

СК: Реєстрація дітей громадянами 
України. Слід зазначити, що значно зрос-
ла кількість новонароджених українських 
дітей на території Польщі. У 2015 році їх 
було зареєстровано 200, тоді як у попере-
дні роки реєстрували по 80 – максимум 
100 дітей.  

Збільшилася також кількість кон-
сульських дій. Якщо минулого року з 1 
січня по 10 лютого (ми робили вибірку) 
було вчинено 400 консульських дій, то за 
аналогічний період цього року – 831 дія. 
Бачимо зростання вдвічі. Це переважно 
нотаріат. У багатьох родинах склалася 
ситуація, що один із її членів, наприклад 
чоловік, перебуває на території Польщі 
й намагається забрати сюди дружину з 
дітьми. В даній ситуації ми вчиняємо 
такі нотаріальні дії, як нотаріальний 
дозвіл на виготовлення паспорта дітям, 
нотаріальний дозвіл на перетин дітьми 
кордону.

За весь минулий рік була виконана 
971 такого роду нотаріальна дія, тоді як 
у попередні роки цей показник не пере-
вищував позначки 200 –  максимум 300. 
Взагалі наші громадяни також можуть 
оформити в нас доручення на представ-
лення інтересів (щотижня дуже багато 
громадян звертаються до нас із такими 
питаннями): на відкриття рахунку, знят-
тя коштів, придбання/продаж житла, ке-
рування транспортним засобом.

НВ: Читачам нашої газети, які впер-
ше потраплять до Польщі, цікаво буде 
знати, в яких містах діють наші кон-
сульські представництва, куди вони 
можуть звертатися зі своїми проблема-
ми?

СК: Окрім нашого консульського від-
ділу при Посольстві України у Варшаві,  
є Генеральні консульства у Гданську,  
Любліні та Кракові.

НВ: Хто може звертатися до кон-
сульського відділу Посольства Украї-
ни у Варшаві, адже діяльність консуль-
ських представництв відбувається за 
округами?

СК: Це найбільший консульський 
округ, який включає Мазовецьке воєвод-
ство (з центром у Варшаві, тут перебуває 
найбільше наших громадян з огляду на 
можливості працевлаштування та на-
вчання у вишах), а також Великополь-
ське, Лодзьке та Любуське воєводства.  
У нас на консульському обліку перебуває 
найбільша кількість громадян України – 
близько 6 тисяч. (Продовження читайте 
на порталі www.naszwybir.pl та у наступ-
ному номері). ■

Розмовляв 
Іван КОзЛОВСьКИЙ

зміни в консульському 
відділі у Варшаві
З понеділка 15 лютого гостинно відчинив свої двері для відвідувачів 
«старий новий» консульський відділ при Посольстві України у Вар-
шаві. Старий, бо розташований в тому ж невеликому приміщенні за 
адресою ал. J.Ch. Szucha 7. Новий, бо відремонтований і перебудо-
ваний так, аби відвідувачі почували себе комфортніше під час ви-
рішення консульських питань. Про консульську роботу та надавані 
послуги «Нашому вибору» розповіла керівник консульського відді-
лу Світлана Криса.

Запрошуємо на інформаційну зустріч із представниками
консульського відділу при Посольстві України в Польщі 

«Консульство відповідає: нотаріальні дії консульства» 
6 березня о 1300, Український дім у варшаві, вул. Заменгофа, 1. 
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Тренінг Клубу українських жінок. Фото Маріуша Міхаліка

етою Клубу українських 
жінок є збільшення активності іммі-
гранток з України та включення їх у 
суспільне життя шляхом створення 
групи жінок, які здобудуть знання та 
кваліфікацію. Це уможливить подаль-
шу діяльність задля власної спільноти.

Завдяки реалізації проекту в період 
від травня 2014 до жовтня 2015 року 
50 іммігранток з України, які живуть 
у Варшаві, здобули нові знання та роз-
почали постійну активну діяльність на 
користь своєї спільноти в рамках Клу-
бу українських жінок.

У цей період жінки проводили регу-
лярні тематичні зустрічі, в тому числі 
кулінарні, організаційні, інформаційні 
та зустрічі з інших нагод (разом 44); 
уроки кулінарної майстерності (9); 
майстер-класи з рукоділля (22); тренін-
ги зі сфери особистісного розвитку (7). 
Учасниці проекту відвідали тренінги з 
самостійної організації активності клу-
бу, що були присвячені питанням пла-
нування діяльності, управління гру-

пою, тайм-менеджменту, фандрайзингу 
(8). жінки здійснили три освітні візити 
– до Кракова, Оронська і Дубяжина, під 
час яких відбулося знайомство з органі-
заціями подібного профілю. Учасниці 
клубу ініціювали діяльність музичного 
колективу «Калина», який за час існу-
вання проекту мав 17 виступів та орга-
нізував 11 інтеграційних вечорів. 

У діяльності Клубу взяло участь 
1236 осіб, які відвідували наші зустрі-

Клуб українських жінок: трохи статистики 
Українці є найбільшою групою мігрантів у Польщі, і їхня чисельність постійно збільшується. На сьо-
годнішній день 65 тисяч громадян України мають дійсні карти перебування, 60 відсотків з них – жінки. 
Іммігрантки працюють здебільшого у сфері домашніх послуг, але збільшується також кількість тих, хто 
працює як кваліфіковані робітники. Найбільше жінок-іммігранток перебуває у Варшаві. Відповідно до 
спостережень організації та потреб, висловлених іммігрантками, зроблено висновок, що не вистачало 
заходів, які б допомогли жінкам вийти з суспільної ізоляції.

чі, майстер-класи, тренінги та вечори. 
Спільнота Клубу українських жінок на 
Фейсбуці згромадила понад 1400 осіб.

У 2015 році відремонтовано та об-
лаштовано нове приміщення клубу, 
що дозволило здійснювати подальшу 
його діяльність після закінчення реалі-
зації проекту. Клуб українських жінок 
діє в Українському домі у Варшаві на  
вул. Заменгофа, 1 і запрошує на свої за-
ходи та до співпраці всіх охочих. ■

КоНТАКТ:

Тетяна Роднєнкова

ел. пошта

klubukrainok@gmail.com 

тел.: +48 517 34 64 26

вул. Заменгофа, 1

00-153 Варшава

www.facebook.com/KlubUkrainok

Мирослава КерИК
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ерез два роки навчальний 
заклад відзначатиме 50-й ювілей, бо 
його історія починається зі створення 
у 1968 році українських класів у місце-
вому польському ліцеї. Але українські 
лідери постійно домагались окремої 
освітньої установи. 

Невеликий будинок, кількість ква-
дратних метрів якого дорівнювала 
кількості учнів, врешті був переда-
ний школі у 1991 році. Такі акції, як 
навчання у наметах чи під відкритим 
небом, і розголос у польських мас-
медіа призвели до того, що влада по-
годилася передати кошти на побудову 
нового будинку. Учні перемістилися 
до нього в 1996 році. У складі добудо-
ваного сучасного комплексу – школа, 
гуртожиток, спортивний зал, їдальня 
та амфітеатр. 

Пришкільна територія дозволяє 
проводити відкриті культурні заходи. 
Найбільший із них – організований 
влітку фестиваль «Еколомия». Мину-
лого року його гостею була Руслана 
Лижичко. Можливість користування 
тренажерним залом, швидкісним Ін-
тернетом, мультимедійними дошка-
ми, участь у танцювальному ансамб-
лі «Думка», додаткові предметні та 
мистецькі заняття чи філіал музичної 
школи – такою є сучасна пропозиція 
установи. 

Стежку до цього 25 років тому по-
чав прокладати організаційний комі-
тет, який очолював перший директор 
школи Мирон Сич (депутат польсько-
го Сейму в 2007–2015 роках, зараз 
віце-маршал Вармінсько-Мазурського 
воєводства). Зараз директором шко-
ли є його дружина Марія Ольга Сич. 
Нині спільноту української школи в 
Гурові-Ілавецькому творять 176 учнів. 
Серед них і Соломія Микицей з Івано-

Франківська. Спочатку боялася роз-
луки з батьками, але її зачарував укра-
їнський дух школи: 

«Я тут навчаюся тільки півроку. 
Мій та інші класи стали настільки рід-
ними, що вже напевно не зможу поки-
нути цю школу», – розповіла дівчина 
під час святкування ювілею. 

Соломія вже має успіхи. Її фотогра-
фію  розміщено на спеціальній дошці 
серед тих, чий середній результат на-
вчання перевищує п’ять балів. Продо-
вжувати свою освіту учениця планує 
також у Польщі: «Хочеться, щоб твоя 
дитина хоч малими кроками, але теж 
слідувала до Європи», – коментує ви-
бір школи мама Соломії Ірина. 

У першому класі навчається Павло 
Онуфріюк, який приїхав із близького 

Від наметів 
до мультимедійних дошок

«Хочеться, щоб твоя 
дитина хоч малими 
кроками, але теж 
слідувала до Європи»

Українська школа в Гурові-Ілавецькому на півночі Польщі 13 лютого відсвяткувала 25-річчя функціо-
нування як окремої установи. В останні роки її учнями щораз частіше стають громадяни України. 

містечка Пєнєнжно. Вибір на користь 
цієї школи зроблений невипадково, 
бо тут навчались як друзі, так і ро-
дичі. Приваблює хлопця не лише на-
вчання, а й можливість розвивати 
артистичні та спортивні здібності. За 
його оцінкою, власне такі додаткові 
заняття сприяють інтеграції з коле-
гами з України. Випускницею школи 
є мама хлопчика Івона, нині за про-
фесією вчителька української мови. 
На її думку, школа, крім можливості 
збереження української ідентичності, 
давала ще впевненість: «Нас учили 
не соромитися того, що ми приїхали 
з малих місцевостей, бо ми так само 
варті найкращого, як і люди з великих 
міст», – зазначила Івона Онуфріюк.

З нагоди ювілею школи теплі слова 
передавали представники польської 
державної та місцевої влади, а також 
свої вітання надіслав міністр освіти 
України Сергій Квіт. Директор шко-
ли Марія Ольга Сич зазначила, що 
найбільшим успіхом цієї установи є її 
учні та випускники. ■

Григорій СПОДАрИК, Павло ЛОзА

Ч

Концерт, приурочений 25-літтю школи в Гурові-ілавецькому. Фото Павла Лози



стаціонарного існує також заочне на-
вчання для учнів, які працюють, та 
курс вихідного дня. Але не очікуйте 
«халяви», навчаючись за заочною про-
грамою, адже це не спрощений курс, а 
та ж сама інформація, стиснена до двох 
днів замість п’яти.

Спектр спеціальностей доволі ши-
рокий: бухгалтерія та адміністрація, 
косметологія та масаж, програмування, 
медичні спеціальності середньої ланки 
тощо. У школах також можете вивчати 
мови.

Як вступити?
Все, що потрібно для вступу, – пе-

рекладений і нотаріально завірений 
диплом про закінчення середньої 
школи в Україні, а також базові зна-
ння польської мови. Школи спря-
мовані в основному на абітурієнтів 
зі Сходу (всі країни пострадянсько-
го простору), тому інформацію на 
інтернет-сторінці школи дуже легко 
знайти українською чи російською, 
крім того існують консультації теле-
фоном різними мовами, в тому числі 
українською. Це значно економить 
ваші гроші, адже відпадає необхід-
ність звертатися за послугами до по-
середників. 

Пошуки школи потрібно починати 
з вибору спеціальності та міста. Ко-
ристуючись google, можна знайти всю 
потрібну інформацію про терміни та 
умови вступу. Зазвичай, до таких шкіл 
приймають без екзаменів, але потріб-
но буде заповнити аплікаційну форму, 
яку знайдете на сторінці школи, й піз-
ніше долучити її до інших докумен-
тів. 

Зверніть увагу, що переклад та нота-
ріальне завірення диплома з додатком, 
а також медичну довідку (деякі шко-
ли вимагають) і фото дешевше робити  
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Юлія ЛАЩУК

Частина 1:
поліцеальні школи

За статистикою, дві основні групи 
людей, що приїжджають до Польщі, 
– це студенти та фізичні працівники. 
Якщо перші заздалегідь обирають спе-
ціальності і здобувають європейські 
дипломи, з якими мають змогу працю-
вати в Польщі, то другі не часто 
мають можливість влаштувати-
ся за спеціальністю, здобутою  
в Україні. Якщо ж говоримо про 
такі професії, як лікар чи юрист, 
то шанси працевлаштування  
в Польщі в цих сферах практич-
но рівні нулю.

Що ж робити? Невже єдиний 
вихід для наших співвітчизни-
ків – погоджуватися на низькоо-
плачувані й низькокваліфіковані 
пропозиції праці? Зовсім ні.

Не всі знають, але в Польщі є 
безліч курсів і шкіл для дорос-
лих, де можна здобути нову кваліфі-
кацію та сертифікат чи європейський 
диплом. Доволі часто такі курси пропо-
нуються іноземцям безкоштовно.

Батьки змусили вступати на еконо-
мічний, а ви завжди хотіли стати пе-
рукарем? Бракує знань, аби працювати  
в престижній фірмі? Завжди думали, 
що руки ростуть не звідти, а хочеться 
творити? Хочете отримати європей-
ський диплом? Задумайтесь про на-
вчання у польських професійних, або  
т. зв. поліцеальних, школах.

Що таке поліцеальна школа?
Ні, поліцеальна школа не має нічого 

спільного з поліцією. Це щось подібне 
до коледжу або технікуму. Там ви не 
отримаєте вищої освіти, але за доволі 
короткий час здобудете професію. Чому 
це вигідно й важливо? На фоні сотень 
тисяч університетських випускників 
у Європі, і Польщі зокрема, фахівці з 
конкретними практичними навичками, 
які вміють «працювати руками», – за-
раз дуже ціняться. 

Поліцеальні школи по всій Польщі 
є безкоштовними для українців, на-
вчання триває від одного до двох ро-
ків, залежно від програми, а в кінці ви 
отримаєте диплом. Важливо, що крім 

Додаткова освіта для дорослих
в Україні, тому потурбуйтеся про це за-
вчасно.

Що з мовою?
Мова викладання – польська, тому 

базовий рівень розуміння обов’язковий. 
Англомовних курсів немає, але зна-
ння англійської допоможе на початку 
після приїзду до Польщі. І не варто за-
смучуватись, якщо до цього часу ви не 
мали жодного контакту з польською. 
Рекомендуємо пройти кількамісячний 
курс перед початком навчання, а пізні-
ше вдосконалювати свої знання пара-
лельно з навчанням на безкоштовних 
курсах польської мови, про які ми вже 
писали раніше.

А що з роботою?
Після отримання диплома ваші 

шанси на ринку праці стрімко під-
вищаться. Крім того, найстаранніші  
випускники шкіл мають реальну 
можливість залишитися в них викла-
дачами. 

Плюси такого навчання наступні:
● роботодавці охочіше приймають 

на роботу випускників поліцеальних 
шкіл, ніж спеціальних курсів, 

● ви отримуєте повноцінний євро-
пейський диплом, а не сертифікат,

● безкоштовне навчання,
● жодних складнощів зі вступом,
● можливість отримання навчальної 

візи,
● зазвичай школи надають усі по-

трібні документи для легалізації пере-
бування (уточнюйте заздалегідь),

● без вікових обмежень,
● конкретна спеціалізація.
Серед мінусів поліцеальних шкіл 

можна назвати:
● довший період навчання, ніж на 

професійних курсах,
● відсутність поділу груп за досві-

дом та рівнем попередніх знань.
Часто власні амбіції щодо універси-

тетської освіти заважають нам зробити 
правильний вибір, і відмучившись 5 чи 
6 років на престижному факультеті, дех-
то працює абсолютно в іншій галузі, а 
дехто сидить без роботи, бо ті ж амбіції 
не дозволяють піти працювати зварю-
вальником чи санітаркою з дипломом 
магістра. Чи не варто почати з малого 
й стати професіоналом-практиком у 
вузькій галузі, а пізніше вже вирішува-
ти питання про доцільність витрачання 
часу та грошей у вишах? ■



У Польщі найбільш поширеними фор-
мами працевлаштування є три типи до-
говорів: 
 трудовий договір (пол.: umowa o 

pracę), який регулюється Трудовим ко-
дексом.

Два наступні види цивільно-правових 
договорів регулюються Цивільним ко-
дексом:
 договір доручення (пол.: umowa 

zlecenia); 
 договір підряду (пол.: umowa o 

dzieło).
Який тип договору обрати, залежить 

від запропонованої роботи і вашої осо-
бистої ситуації. 

Трудовий договір
Це найкраща форма працевлаштуван-

ня працівника з точки зору гарантій та 
соціальної захищеності. 

Трудовий договір гарантує:
 оплачувані вихідні, відпустки, лікар-

няний,
 зарахування стажу роботи,
 чітко визначену кількість годин і до-

даткову зарплату за понаднормову роботу,
 чіткі принципи звільнення з роботи,
 гарантовану мінімальну заробітну 

плату. 
З 1 січня 2016 року мінімальна за-

робітна плата на повну ставку стано-
вить 1850 злотих брутто.

Працівник на трудовому договорі має 
також і обов’язки:
 виконувати розпорядження праце-

давця,
 працювати у визначеному працедав-

цем місці,
 звільнятися з роботи у встановлені 

Кодексом праці терміни, 
 проходити медичну комісію та на-

вчання з безпеки праці.
Як правило, перший трудовий договір 

підписується на випробувальний тер- 
мін – не більше ніж на 3 місяці. Після 
цього зазвичай укладається договір на 
обмежений термін. Працедавець може 
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Працюємо в Польщі: який договір обрати
Олена ЛИТВИненКО

підписати такий документ лише тричі – 
сумарно не довше ніж на 33 місяці (з 2016 
року). Наступний договір повинен бути 
на необмежений час.

Коли працівник довго не може вико-
нувати роботу (наприклад, іде у відпуст-
ку по догляду за дитиною), працедавець 
має право знайти йому тимчасову заміну 
та підписати з тимчасовим працівником 
договір про заміщення. Дія такого доку-
мента закінчується, коли постійний пра-
цівник повертається на роботу. Інколи з 
працівником підписується трудовий до-
говір на виконання конкретного завдан-
ня. Документ втрачає чинність, коли за-
вдання виконано. 

Трудовий договір обов’язково має міс-
тити інформацію про тип контракту, дату 
укладення, місце виконання, винагороду, 
посаду, функції, обов’язки, робочий час, 
дату початку роботи. Якщо остання в до-
говорі не вказана, вважається, що почат-
ком праці є день підписання договору. 

Заробітна плата брутто (пол.: brut-
to) – сума без відрахування податків  
і соціальних внесків. 

Зарплата нетто (пол.: netto) – сума 
після відрахування податків і внесків 
на страхування. 

Оскільки у випадку працевлаштування 
за трудовим договором працівник і праце-
давець оплачують усі соціальні й медичні 
внески, кошти працевлаштування такого 
працівника дуже високі. Власне тому пра-
цедавці неохоче підписують зазначений 
тип умови та пропонують працівникові 
більш дешеві цивільно-правові договори.

Договір доручення
Більшість українців, що працюють 

у Польщі, працевлаштовані на підставі 
умови доручення. Такий договір підпи-
сується, коли працедавець не планує на-
ймати працівника за трудовою умовою, 
але для нього важливе виконання певних 
дій чи досягнення чітко поставлених за-
вдань. Це договір старанної діяльності, 
або договір процесу. У випадку таких до-

кументів доцільно говорити не про пра-
цівника та працедавця, а про виконавця 
та замовника.

Основні риси договору доручення.
● Окреслює виконання певної роботи 

у визначений термін і оплату.
● Відсутність прямого підпорядкуван-

ня працедавцю. Підрядник сам встанов-
лює графік роботи, але водночас замовник 
може давати вказівки, а також визначати 
тимчасові рамки для виконання роботи.

● Можна вказати місце і час виконан-
ня роботи, але це необов’язково, більше 
враховується факт її виконання.

● Добровільна форма договору.
● Обидві сторони можуть розірвати 

договір у будь-який момент.
● Відсутність гарантованого мінімаль-

ного рівня винагороди.
● Замовник не зобов’язаний надавати 

відпустку, вихідну допомогу, заробітну 
плату під час хвороби, а також жодні інші 
додаткові пільги.

● Період зайнятості не зараховується 
до загального робочого стажу.

● Усі суперечки між замовником і вико-
навцем розглядаються в цивільному суді. 

До 2015 року договір доручення був 
більш дешевшим для працедавця, ніж 
трудовий. Він не передбачає обов’язку 
сплачувати лікарняні внески. 

Договір підряду 
Другий поширений вид цивільно-

правового договору – договір підряду 
(пол.: umowa o dzieło) – умова про вико-
нання конкретного замовлення. Метою 
роботи є чітко окреслений результат, 
який повинен мати принаймні частково 
матеріальний характер.

За зроблену роботу виконавець отри-
мує винагороду. В договорі зазвичай вка-
зується термін виконання підряду. Під-
рядний несе відповідальність за ефектив-
ність своєї роботи.

Особа, яка виконує роботу виключно 
на підставі договору підряду, не підлягає 
обов’язковому медичному та соціальному 
забезпеченню. Винятком є ситуація, коли 
такий договір був укладений із робото-
давцем, з яким працівник підписав одно-
часно трудовий договір.

Через відсутність обов’язку сплачувати 
страхові внески, цей вид договору є най-
більш вигідним для працедавця-замовника. 
Для виконавця-працівника також за умови, 
що в нього є інша робота, а договір підряду 
є додатковим джерелом доходу. Якщо пред-
метом умови є авторський продукт, то ви 
заплатите менше податку, оскільки з нього 
відрахується кошт виконання договору. ■

Кожен, хто планує їхати в Польщу на роботу, повинен пам’ятати, що 
працювати в цій країні можна лише за певних умов. По-перше, треба 
мати візу або дозвіл на перебування з правом на роботу. Як правило, 
це віза типу D, ціль видання 05 (на 180 днів) або 06 (у зв’язку з ви-
данням дозволу на роботу). По-друге, необхідно підписати з праце-
давцем договір. Працедавець у свою чергу повинен зареєструвати всі 
потрібні документи та подбати про перерахування податків і необ-
хідних страхових внесків.



зекономити, радимо їхати з Вроцла-
ва, Варшави чи Кракова до Ряшева на 
автобусі фірми Polski Bus, адже, по-
трапивши на гарну акцію, квиток на 
нього можна придбати і за пару зло-
тих. А вже з Ряшева сідати на потяг. 
Остання зупинка по польській сторо- 
ні – в Перемишлі, звідти до Льво-
ва вже, як то кажуть, рукою подати. 
Вагон-ресторан, до речі, працює лише 
на відрізку Вроцлав–Перемишль.

У найближчих планах – також 
швидка електричка Перемишль–
Львів, яка в перспективі має їхати без 
зміни коліс лише годину, але наразі 
точних даних про її запуск ще немає.

Коливання вищеназваних цін за-
лежить від курсу євро. У статті по-
дано ціни станом на лютий 2016 року. 
На майбутнє: якщо ви знаходитесь у 
Польщі, дізнатись актуальні ціни на 
потяги до України можна за телефо-
ном 19757; з будь-якої іншої країни, 
наприклад із України, номер такий: 
+48223919757. Розклади поїздів роз-
міщено на сторінці www.intercity.pl.  
А от придбати квитки в Польщі (ос-
кільки це міжнародні перевезення) 
можна лише в касах.

А тепер про дорогу додому
в хмарах
Авіаподорожі в Україну – на жаль, 

поки задоволення не з дешевих, тому, 
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Романтика довгих 
подорожей потягом
Навіть відома українська поетеса 

Ліна Костенко присвятила вірш «Спо-
гад» поїзду «Варшава–Київ», який 
мчить крізь її серце. Які ж саме потяги 
зараз можуть відвезти нас додому та 
скільки ця романтика коштує?

Зі столиці Польщі до Києва щовечора 
з вокзалу Варшава Центральна о 19:50 
від’їжджає потяг (можна також сісти 
на нього на вокзалах Варшава За-
ходня та Всходня), який їде через 
Демблін, Наленчув, Люблін, До-
рогуськ та ін. В Україні по дорозі 
до Києва можна зійти в Ковелі, 
Луцьку та Рівному. Орієнтовний 
час у дорозі – 17 годин. Прибуває 
потяг на Київ Пасажирський о 
13:06. Квиток коштує 355 злотих 
за місце у трьохмісному купе (усі 
3 полиці розміщені з одного боку). 

Неабиякою новиною стало 
те, що з половини грудня, по-
чав курсувати маршрут без пересадок 
Варшава–Львів. Квиток у трьохмісно-
му купе коштує 250, у двохмісному – 
300, а в одномісному – 500 злотих. З 
Варшави потяг відправляється о 18:50, 
до Львова приїздить о 06:03 або о 07:15 
(залежить від дня тижня). У першому 
випадку подорож триває 11 год. 13 хв., 
у другому – 12 год. 25 хв. 

Відстань Вроцлав–Львів обійдеть-
ся також у 250 злотих, зрештою мова 
йде про один і той самий потяг, лише 
про різні причіпні вагони, отож час 
прибуття до Львова однаковий. Цей 
же потяг відбуває з  Кракова до Льво-
ва о 22:21, ціна вже дещо дешевша –  
205 злотих, і варто зауважити, що 
на квитки саме з Кракова до Львова 
часто бувають різноманітні акції та 
вигідні знижки. Ну і передостанній 
шанс потрапити на потяг до Львова – 
у Ряшеві, звідки квиток вже відчутно 
дешевший – 160 злотих. Якщо хочете 

Транспортні сполучення 
Україна-Польща
У попередньому номері ми описали переваги та недоліки таких на-
земних способів сполучення між Польщею та Україною, як автобуси, 
приватні перевізники і BlaBlaCar. Тепер до вашої уваги огляд потя-
гів та авіаліній.

щоб полетіти туди за нормальну ціну, 
потрібно постійно моніторити сайти 
авіаліній в очікуванні вигідної акції. 
Такі бувають, але зазвичай, якщо ку-
пувати квитки дуже заздалегідь.

З авіакомпанією LOT зі столиці 
Польщі можна потрапити до таких 
міст, як Київ, Львів, Харків, Одеса. 
Відлітають літаки з аеропорту Шопе-
на (у Київ прибувають до аеропорту 
Бориспіль). З Варшави до Києва ціна 
може коливатися від 400 майже до 1000 
злотих. Але часто при купівлі квитка 
туди і назад є шанс значно зекономи-
ти. Час подорожі – понад годину. Та 
сама історія і зі Львовом: в залежності 

від дати, на яку ви купуєте, ціна 
коливається від 300 до тисячі 
з гаком. Проте, якщо вдасться 
«спіймати» акцію, можна поле-
тіти за 400 злотих в обидва боки 
– ось така космічна різниця в ці-
нах. Зате у Львові будете менше 
ніж за годину.  Також не варто 
забувати про багаж: витрати на 
квиток можуть бути меншими 
тоді, коли ви не везете з собою 
багажу. 

На квитки до Одеси та Харко-
ва ціна дещо вища, також рейс на Хар-
ків літає рідше. Стежити за акціями 
можна на сторінці www.lot.com.

З Варшави до Києва літають і Між-
народні українські авіалінії (МАУ). 
Орієнтовна ціна коливається від  
2 до 5 тисяч гривень, але знову ж – 
можна потрапити на вигідні акції. 
Більше інформації за посиланням 
www.flyuia.com.

Найдешевшими авіалініями, що лі-
тають з Польщі до України, є Wizzair, 
проте ними можна добратися лише з 
Катовіц до Києва (аеропорт жуляни). 
Ціни коливаються від 100 до 300 зло-
тих. Стежте за рейсами за посиланням 
wizzair.com.

Бажаємо кожному обрати саме та-
кий спосіб дістатися додому, який 
вам найбільше до душі. Комфортних 
і безпечних подорожей: чи то на кри-
лах літака, чи під постукування коліс 
потягу. ■

Фото: pixabay.com
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ропонуємо вашій увазі 
підбірку варшавських організацій, які 
займаються консультаціями щодо пра-
цевлаштування. Звернувшись до них, 
ви навіть якщо відразу й не знайдете 
роботу своєї мрії, але точно знатимете 
свої права й можливості та навчитеся 
правильно писати резюме.

Fundacja dla Somalii
Цей фонд пропонує цілий спектр 

консультаційних програм та навчаль-
них курсів у рамках проекту «Мі-
гранти в дії», зокрема поради щодо 
пошуку роботи, допомогу в написанні 
резюме, фінансування 80% участі в 
тренінгах на тему легального праце- 
влаштування, професійних курсах, 

К о н ц е Р Т и

► Концерт гурту «Еней» у Варшаві
13 березня, 1830

Arena Ursynów, вул. Pileckiego 122.
Квитки від 50 зл.

► Концерт гурту «Еней» у Забже
18 березня, 2000

Klub CK Wiatrak, вул. Wolności 395.
Квитки від 35 зл.

► Концерт гурту «Hurts» у Варшаві
14 березня, 2000

Torwar, Łazienkowska 6a.
Квитки від 110 зл.

► Концертний тур «Final Chapter 
Tour» відомого хору «Gregorian»
Хор «Gregorian» був заснований на 
початку 90-х років XX століття у Ве-
ликобританії. Початковою ідеєю відо-
мого музичного продюсера Франка 
Петерсона було поєднати середньовіч-
ний григоріанський хорал із сучасною 

Мігрантам у Польщі часами буває вкрай важко знайти роботу, а тим 
більше якщо рівень знання мови недостатній. Роботодавці часто ма-
ніпулюють і незнанням законів, і страхом людини бути змушеною 
виїхати до України, не заробивши нічого. Тому наші співвітчизники 
з відчаю часто погоджуються на найгірші умови та найнижчу вина-
городу чи навіть платять за низькокваліфіковані робочі місця посе-
редникам, не отримуючи того, чого хотіли. 

шукаємо роботу: куди звернутися

Юлія ЛАЩУК

музикою в стилі поп і рок. Саме таке 
поєднання принесло «Gregorian» сві-
тову славу, і зокрема любов польських 
фанатів. Тепер можливість потрапити 
на концерт хору є у всіх, хто перебу-
ватиме в березні в Польщі. Цього разу 
виконавці обіцяють справжнє сценіч-
не шоу зі світлом, вогнями та піротех-
нікою. 

Концертна траса «Gregorian»
14 березня, 1900, ГДАНСьК/СОПОТ,
ERGO ARENA, Plac Dwóch Miast 1.
Квитки від 130 зл.

15 березня, 1900, ЩЕЦиН, 
Azoty Arena, Władysława Szafera 3/5/7.
Квитки від 130 зл.

16 березня, 1900, ВАРШАВА, 
Torwar, Łazienkowska 6a.
Квитки від 130 зл.

Р о З в а Г и

► VІІ Щецинська Масляниця
12 березня, 19:00, ЩЕЦиН
Будинок культури «Слов’янин».

Квитки: у передпродажу 90 зл молодь 
та 140 зл дорослi.
https://www.facebook.com/maslanycia
Тел.: 607541165, olek.fil@gmail.com

► Фестиваль франкофонії 
3–31 березня, ВАРШАВА
Щороку 20 березня поціновувачі 
французької мови та культур, що з 
нею пов’язані, святкують День фран-
кофонії. У Варшаві протягом березня 
відбуватимуться різноманітні цікаві 
зустрічі та події, присвячені цьому 
святу. 
За календарем подій можна стежити на 
сторінці: http://frankofonia-polska.pl/.

► Cracow Fashion Week
5–12 березня
Тиждень моди в Кракові розпочнеться 
6 березня у Centrum Kongresowym ICE 
Kraków (вул. Marii Konopnickiej 17). 
Програма буде наповнена модними по-
діями, що пройдуть під гаслом «Мода, 
мистецтво, освіта». Заплановано пока-
зи, виставки, майстер-класи та лекції, 
більшість з яких будуть безкоштовни-
ми.

курсі комп’ютерної грамотності, май-
стер-класах з основ підприємництва,  
а також мовних курсах. 

Запис на консультацію на 
praca@fds.org.pl.
ul. Bracka 18/63, II piętro,
tel. 22 658 04 87

Fundacja Instytut Spraw Publicznych
в партнерстві з 
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Консультації з профорієнтації – по-

неділок (з 1200 до 1800).
Консультації з реєстрації та управлін-

ня фірмою – понеділок (з 1200 до 1800).
Консультації з питань бухгалтерії і 

фінансів – четвер (з 1100 до 1400).
Записатися на зустріч можна за номе-

ром телефону або електронною поштою.
tel. 692 913 993
kariera@forummigracyjne.org

Międzykulturowe Centrum 
Adaptacji Zawodowej (MCAZ)
Центр пропонує курси та тренінги 

для мігрантів, біженців і репатріантів 
для підвищення конкурентоспромож-
ності на польському ринку праці. 

ul. Ogrodowa 28/30, 
tel. 22 620 11 45, 654 94 43, 654 02 20, 
http://www.mcaz.org.pl
mcaz@uw.edu.pl 

Fundacja Ocalenie
Фонд пропонує послуги експерта, 

який спеціалізується на порадах щодо 
успішного працевлаштування. Години 
та дні прийому: вівторок – з 1200 до 1900, 
середа – з 800 до 1300.

ul. Koszykowa 24, lok. 1, 
tel. 22 828 04 64,
fundacja@fundacjaocalenie.org.pl
fundacjaocalenie.org.pl 

Fundacja na rzecz Różnorodności
Społecznej (FRS)
Проект фонду «Мігрантський центр 

підтримки» пропонує поради щодо 
пошуку роботи, а також різноманітні 
освітні програми для підвищення ква-
ліфікації. Записатися на консультацію 
можна за телефоном або електронною 
поштою.  

ul. Wspólna 65, lok. 19,
tel. 22 400 09 12,
konsultacje@ffrs.org.pl



№
 4

6

Поради

15

Partner projektu

Kolegium Redakcyjne:
Myroslava Keryk, Tetyana 
Rodnyenkova, Olena Lytvynenko, 
Iwona Trochimczyk-Sawczuk, Jarosław 
Prystasz, Igor Isayev, Olga Popovych, 
Paweł Łoza, Grzegorz Spodarek, Ivan 
Kozlovskyi, Olena Babakova, Taras 
Shumeyko, Daryna Popil. 

Zespół redakcyjny: 
Redaktor naczelnа – Myroslava Keryk, 
dziennikarze – Olena Babakova, Igor 
Isayev, Olga Popovych, Paweł Łoza, 
Grzegorz Spodarek, Yulia Lashchuk, 
Taras Shumejko, Taras Andrukhovych, 
Volodymyr Priadko; tłumaczenia 
– Sławomir Sawczuk, Yuriy Taran; 
korektor – Liudmyla Goncharuk, 
redaktor techniczny – Olga Michaluk, 
opracowanie graficzne – Czarli 
Bajka, wydanie internetowe – Oksana 
Kuzmenko. 

Adres redakcji:
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
tel: +48 727 805 764
e-mail: redakcja@naszwybir.pl
Internet: www.naszwybir.pl

Portal:
e-mail: portal.nashvybir@gmail.com 
tel: +48 512 572 211

Wydawca:
Fundacja „Nasz Wybór”
Adres: ul. Zamenhofa 1
04-045 Warszawa

Druk: 
Przedsiębiorstwo Poligraficzno - 
Usługowe „Multigraf” s.c. R. Ellert, 
J. Tomczuk
Nakład 3000 egz.

Konto bankowe:
Fundacja „Nasz Wybór”
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Swift: NDEAPLP2

Юрій ГЕРАСиМЧУК

Т

Wydawca

Projekt „Nasz Wybir – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV" finansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

радиція випікання млин-
ців на Масляну прийшла до нас із 
язичницьких часів. Млинець символі-
зував Сонце-Ярило і був невід’ємним 
атрибутом Стрітення – свята зустрічі 
зими з весною. Християнська тради-
ція трансформувала це свято, і тепер 
воно – передвісник Великого посту. 
В Польщі прийнято в цей період спо-
живати пончики та хворост (Tłusty 
czwartek), але ця традиція прийшла  
з заходу тільки під кінець 16 століт-
тя. Натомість у першій польській ку-
лінарній книзі Черницького (1682 р.) 
є кілька рецептів налисників. І щось 
мені підказує, що в той час на святко-
вих столах поляків теж були млинці. 
Тож пропоную консенсус – на запусти 
східного обряду приготувати налис-
ники за старовинними польськими 
рецептами. 

Класичні налисники
2 склянки молока, 4 яйця, 1 ст. л. 

топленого масла та по щипті солі й 
цукру спінюємо в міксері. Малими  
порціями додаємо муку, щоб тісто 
мало консистенцію рідкої сметани. 
Збиваємо міксером на середніх обер-
тах до однорідності й відставляємо  
на 20 хв. відпочити. Розжарену патель-
ню змащуємо шматочком сала, нако-
лотим на виделку, вливаємо хохлею 
тісто та підсмажуємо з обох боків. 

Масляна – 
зустрічаємо весну...

Старопольські налисники 
На 50 мл оливкової олії підсмажи-

ти дрібно посічену цибулину, по 200 г 
дрібно порізаної ковбаси та грибів 
(трошки підсолити й поперчити). 
Викладати фарш на налисники з по-
переднього рецепту та скручувати 
їх у трубочки. Скручені налисники 
покласти до термостійкої посудини, 
полити топленим маслом і посипати 
жовтим сиром. Запекти в духовці при 
180°С протягом 15–20 хв. Подавати га-
рячими. 

Мої улюблені білостоцькі
крокети з грибами 
400 г польських грибів (podgrzybki, 

якщо заморожені – розморозити) 
дуже дрібно порізати, 50 г сушених 
грибів залити окропом і відставити 
на 2 години. На 70 г масла підсмажу-
ємо дрібно посічені велику цибулю 
та 2 стебла селери. Додаємо гриби та 

заливаємо все водою, в якій 
замочувалися сушені гриби. 
Залишаємо на маленькому 
вогні, поки гриби не стануть 
м’якими, а вода випарується. 
Додаємо сіль і мелений чорний 
перець за смаком та відстав-
ляємо фарш охолоджуватися.  
Як охолодиться, то на серед-
ину налисника (рецепт див. 
вище) кладемо фарш (приблиз-
но 2 ст. л. з гіркою), складає-

мо два протилежні краї налисника  
(щоб заходили один на другий), тре-
тім краєм повністю накриваємо фарш 
і замотуємо в останній край. Потім 
збиваємо виделкою або вінчиком  
2 яйця з щиптою солі та чорного пер-
цю. Кожен крокет змочуємо в яйці, 
а потім обвалюємо в панірувальних 
сухарях. Підсмажуємо на маслі або 
запікаємо в духовці до рум’яності. 

Смачного!

Фото з: kuchennefantazje.blogspot.com
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