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Український дім у Варшаві 

квітень 2016

Дорогі друзі, вітаємо на шпальтах газе-
ти «Наш вибір»! Від цього номера вона ви-
ходитиме на 20 сторінках. Ми змінюємося 
для вас!

Як писав Бенджамін Франклін: «У цьо-
му світі неминучі тільки смерть і податки», 
тому у квітневому номері ми зосередилися 
на темі податків, оскільки до кінця квітня 
2016 року треба скласти податкову декла-
рацію РІТ у Польщі, а до 1 травня 2016 ро- 
ку – в Україні. Українська держава зобо-
в’язала заповнювати податкові деклара-
ції теж українських громадян за кордо-
ном. Як їх заповнювати – нам розповіла  
к. ю. н. Алла Маєвська, яка проведе та-
кож інформаційну зустріч на цю тему  
3 квітня о 15:30 в Українському домі у Вар-
шаві (вул. Zamenhofa 1). Про польські де-
кларації написала юрист Івона Трохімчик-
Савчук. 

Весна – гарячий період для учнів остан-
нього року навчання, які крім підготовки 
до випускних екзаменів вирішують, куди 
йти вчитися далі. Польща є в цьому плані 
дуже привабливою країною для молодих 
українців. Якщо ви думаєте вступати до 
польських вузів, то варто ознайомитись із 
нашою статтею про 10 міфів, пов’язаних 
із вищою освітою в Польщі. Вона допо-
може вам уникнути низки помилок. Теж 
заохочуємо ознайомитися з рубриками 
«Освіта» та «Порадник» на нашому сайті  
www.naszwybir.pl, де ви знайдете багато 
корисної інформації про освіту в Польщі.

У цьому номері ми згадуємо про сумні 
події дворічної давності, коли Росія окупу-
вала Крим. Про нинішню ситуацію на оку-
пованому півострові написав для «Нашого 
вибору» Петро Андрусечко, який є постій-
ним кореспондентом багатьох польських 
видань в Україні і якого визнано журна-
лістом року 2014 у Польщі. Він регулярно 
їздить до Криму та на Донбас, щоб висвіт-
лювати ситуацію в окупованих регіонах.

Також ми знайомимо вас із волонтер-
кою Вікторією Батрин, яка разом із мамою 
Галиною Андрушків заснували ініціативу 
«Героям Майдану» і вже понад два роки 
допомагають як українським солдатам,  
так і родинам загиблих солдатів та майда-
нівців. 

Отже, запрошуємо до читання! 
Чекаємо також від вас пропозицій,  

про що варто написати. Наша електронна 
скринька: redakcja@naszwybir.pl.

Газету ми видаємо завдяки підтримці 
Фонду притулку, міграції та інтеграції та 
завдяки польській державі. 

Запрошуємо читати нас в Інтернеті 
www.naszwybir.pl.

П О Д І Ї 

● Консульство відповідає: питання 
громадянства
Інформаційна зустріч із представника-
ми Консульського відділу при Посоль-
стві України в Польщі. 
10 квітня о 13:00

● Весняний фестиваль здоров’я та 
краси. Тема: здорове харчування
У рамках фестивалю пройде кулінар-
ний майстер-клас «Традиційні україн-
ські страви: пісні страви». 
Запис на майстер-клас обов’язковий. 
Контакт за тел.: 880 23 49 01 
або електронною поштою:
klubukrainok@gmail.com.
10 квітня, 15:00–18:00

● «Мистецькі проекти на Сході Ук-
раїни»
Зустріч із Ольгою Михайлюк, організа-
торкою фестивалю «Арт-Поле».
12 квітня о 18:00

● Прес-конференція проекту «Не 
плачу за працю!»
Організатор ОТТО Польщі та Фонд 
«Наш вибір». 13 квітня о 10:00

● Інформаційна зустріч: легалізація 
дітей у Польщі
Організатор – Міжнародна організація 
у справах мігрантів за підтримки Фон-
ду «Наш вибір». 
17 квітня о 13:00

● Творча майстерня «Великодні  
писанки»
Запрошує Клуб українських жінок. 
Проводить Людмила Гончарук. 
Запис на майстер-клас обов’язковий. 
Контакт за тел.: 668 08 88 98 
або електронною поштою: 
klubukrainok@gmail.com.
17 квітня о 15:30

● Великодній ярмарок
Запрошують Клуб українських жінок 
та Фонд «Наш вибір». 24 квітня о 13:00

Ц И К Л І Ч Н І  П О Д І Ї

► Консультаційний пункт для мі-
грантів
Години праці: пн–пт 12:00–20:00, 
сб–нд 10:00–20:00

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

► Дитячий клуб «Рукавичка»
У програмі українською мовою: інте-
граційні ігри, ознайомлення з казками, 
піснями, віршами, творча діяльність, 
пізнавальні заняття, майстер-класи та 
експерименти.
Група I (2–6 років): субота 11:00–14:00. 
Вартість 1 години занять (без абоне-
менту) – 10 злотих.
Запис за адресою:
ukr.klubik@gmail.com,
тел.: 727 88 70 31.
«Рукавичка» на Фейсбуці:
www.facebook.com/rukawyczka.

► Курси польської мови
Курси проводить Фонд «Ocalenie».
Набір до груп уже завершено. Новий 
планується в кінці квітня/на початку 
травня 2016 року. 
Інформацію буде розміщено на сторін-
ці www.ukrainskidom.pl.

► Заняття з арт-терапії 
Субота, 15:00–17:00. Інформація та за-
писи за тел.: 517 34 64 26.

ЗапрошуєМо!

Контакт:
ul. Zamenhofa 1, 00-153 Варшава
Тел.: +48 22 258 40 18, 
         +48 727 80 57 64
biuro@ukrainskidom.pl
zamenhofa1@gmail.com
www.ukrainskidom.pl

Стежте за подробицями на сторінці 
Українського дому на Фейсбуці:
www.facebook.com/UkrainskiDom.
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Продовження на 4-й сторінці.

а практиці часто є так, що лю-
дина, яка відповідає критеріям польсько-
го резидента, одночасно трактується як 
резидент на своїй батьківщині відповід-
но до її законодавства. У такій ситуації 
варто звернутися до положень договору 
про уникнення подвійного оподаткуван-
ня, в нашій ситуації – угоди, підписаної 
12 січня 1993 року в Києві між урядом РП 
та України щодо уникнення подвійного 
оподаткування й запобігання ухиленням 
від сплати податку в межах податку від 
доходу і майна (Dz.U. від 1994 року, №63, 
поз. 269). Відповідно до цих положень, 
доходи людини, яка проживає в Україні, 
не підлягають оподаткуванню в Польщі 
за умови, що ця особа надасть польсько-
му працедавцеві сертифікат резиденції. 
Цей сертифікат є посвідкою про місце 
проживання платника податків для по-
даткових цілей і видається українським 
податковим органом. Пам’ятаймо, що 
платник (тобто роботодавець), який вира-
ховує податок або ж аванс на податок, має 
знати, який статус у Польщі має кожен 
іноземець – для того щоб правильно ви-
користати ці положення. Буває, польські 
працедавці, замість сертифікату резиден-
ції, вимагають подання заяви, у якій іно-
земець зазначає, де він має намір сплачу-
вати податки.

Податковий розрахунок
за 2015 рік

Працедавець зобов’язаний під кінець 
податкового року надати кожному праців-
никові річний звіт про його прибутки – і це 
не залежить від того, працівник прийнятий 
на роботу на основі трудового договору 
(umowa o pracę) чи цивільно-правової умо-
ви (наприклад, umowa o dzieło/zlecenia). 
Це звичайні форми PIT (для резидентів) і 
форми IFT (для нерезидентів). Вони ста-
новлять підставу для подання річного зві-

Обов’язок подання податкової декларації стосується всіх, хто отри-
мує прибутки в Польщі. Іноземець, який проживає на території 
Республіки Польща (РП), є резидентом і підлягає оподаткуванню 
від сукупності своїх доходів, відповідно до прогресивної податкової 
шкали (18% і 32%). Нерезиденти, тобто особи, які не мають місця 
проживання на території РП, підлягають оподаткуванню тільки від 
доходів, отриманих на території Польщі, і платять 20-відсотковий 
податок від прибутку. Іноземець визнається польським резидентом 
тоді, коли він/вона перебуває в Польщі більше, ніж 183 дні протягом 
податкового року.

ту. Річний звіт передається на відповідно-
му формулярі (наприклад, для доходів на 
основі вищезгаданих умов буде потрібен 
формуляр PIT-37) до 30 квітня наступного 
після податкового року.

Деякі пільги та можливості 
відрахування від податку

Пільги на дитину
У річному PIT можна відрахува-

ти від податку пільгу на дитину (ulgа 
prorodzinnа). Тож, розмір податку зале-
жить від кількості дітей у платника по-
датків, а також від величини його заро-
бітку. У випадку однієї дитини в родині 
розмір пільги залежить від розміру дохо-
ду батьків. Пільга не нараховується тоді, 
коли спільні доходи батьків перевищують 
112 тис. зл. на рік. Розмір пільги на пер-
шу і другу дитину однаковий і становить 
92,67 зл. на місяць або ж 1112,04 зл. на рік. 
У родинах з трьома й більше дітьми, не-
залежно від заробітку батьків, пільга на 
третю дитину збільшена на 50%. У декла-
рації за 2015 рік можна клопотати про по-
вернення невикористаної суми пільги 
за попередні роки, у випадку коли сума, 
яку мають повернути з огляду на відра-
хування пільги, була вища, ніж заплаче-
ний податок.

Якщо дитиною опікується тільки один 
із батьків, то для отримання пільги треба 
мати не більше 56 тис. зл. річного доходу. 
Розмір доходу розраховується дещо інак-
ше: до звичайних доходів треба буде до-
дати доходи від фінансової та підприєм-
ницької діяльності. Від суми цих доходів 
потрібно відняти вже заплачені податки 
і внески на медичне страхування (поль-
ське й закордонне). Саме отримана сума 
визначатиме, має людина право на подат-
кову пільгу чи ні.

Пільга на Інтернет
Платники податків зможуть скорис-

татися пільгою тільки в межах двох ро-
ків поспіль. Так, якщо платник зголосив 

пільгу на Інтернет під час розрахунку 
податків за 2014 рік, то зможе це зробити 
і під час розрахунку за 2015 рік, тобто у 
двох податкових деклараціях.

1% податку для організацій
суспільної користі (OPP)
1% податку можна передати організа-

ції суспільної користі, яку ви самі обере-
те. Таке право мають усі платники подат-
ків. Платник податку не витрачає кошти, 
але вирішує, яка частина суми сплаче-
ного податку піде до державної казни,  
а яка – обраній організації.

Відрахування від доходу вплат 
(darowizna) на цілі суспільної користі
Передача 1% податку для ОРР відріз-

няється від вплат упродовж усього подат-
кового року (наприклад, у формі переказу 
на банківський рахунок) для організації, 
яка реалізує громадські та суспільні цілі. 
Такою організацією є, наприклад, Фонд 
«Наш вибір». Вплати для неї можна від-
рахувати від доходу платника подат-
ку. Максимальна сума відрахування –  
6% доходу платника. 

Вплату можемо перерахувати тій са-
мій організації, якій передаємо 1% свого 
податку. 

Повний список відрахувань від доходу 
та відрахування від податку можна зна-
йти на сторінці www.pit.pl.  

Три способи оформлення
й подання податкової декларації.
1. Вручну заповнити формуляр, який 

можна взяти у фіскальному органі або ж 
роздрукувати зі сторінки Міністерства 
фінансів Польщі. Саму декларацію треба 
висилати рекомендованим листом або за-
нести особисто до фінансового органу. 

2. Використання електронного форму-
ляра, який міститься в додатках до газет 
або який можна заповнити та роздруку-
вати з Інтернету.  

3. Заповнення декларації онлайн без-
посередньо на веб-сторінці www.finanse.
mf.gov.pl/pp/e-deklaracje. Розрахунки ро-
бить комп’ютерна програма (треба лише 
переписати й підсумувати дані з відпо-
відних формулярів PIT чи IFT) – вона 
перевіряє правильність заповнення де-
кларації і робить можливим її висилання 
електронним шляхом безпосередньо до 
фінансової установи. Правильно подана 
декларація дозволяє автоматично отри-
мати Державне посвідчення отримання 
(пол.: UPO). 

розрахунок прибуткового податку за 2015 рік

івона троХіМЧик-СавЧук
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Терміни подання декларації про 
майновий стан і доходи та сплати 
податку

– Термін подання декларації спливає  
1 травня 2016 року.

– Податок на доходи фізичних осіб 
сплачується фізичною особою самостій-
но до 1 серпня 2016 року. 

Способи подання декларації.
● Особисто платником податків або 

уповноваженою на це особою на підставі 
нотаріально посвідченої довіреності.

● Надіслати  поштою з повідомлен-
ням про вручення та з описом вкладення.  
(При цьому поштове відправлення слід 
здійснити не пізніше, ніж за десять днів 
до закінчення граничного терміну подан-
ня декларації).

● В електронній формі з дотриманням 
умови щодо реєстрації електронного під-
пису підзвітних осіб у порядку, визначе-
ному законодавством України. (При по-
данні в електронній формі – не пізніше 
закінчення останньої години дня, у яко-
му минає такий граничний термін).

Тобто громадяни мають змогу запо-
внювати та направляти до ДФС декла-
рацію про майновий стан і доходи через 
Інтернет. Для користування послугою 
платникові треба мати електронний ключ 
цифрового підпису та відповідне про-
грамне забезпечення. Для того щоб зро-
бити електронний ключ, треба особисто 
звернутися до Акредитованого центру 
сертифікації ключів Інформаційно-довід-
кового департаменту Міндоходів у своє-
му місті.

На офіційному веб-порталі ДФС міс-
титься інформація стосовно заповнення 
декларації та її додатків. Створення де-
кларації складатиметься з трьох простих 
кроків. Перш за все платнику пропону-
ється обрати відповідну категорію – «фі-
зична особа-підприємець» або «грома-
дянин», потім варіант збереження запо-
вненої декларації у паперовому чи елект- 
ронному вигляді. І вже після цього пере-
йти безпосередньо до заповнення доку-
мента. Після внесення всіх необхідних 
даних та скріплення їх цифровим підпи-
сом декларація за бажанням платника або 
надсилається до податкової, або зберіга-
ється для друку в паперовому вигляді. 

Така новація позбавляє громадян не-
обхідності відвідувати податкову для зві-
тування. Оскільки подавати декларацію 
потрібно за місцем реєстрації, особливо 
зручним цей сервіс є для тих платників, у 
яких відрізняються адреси реєстрації та 
фактичного проживання.

Хто саме має подавати податкову 
декларацію?

У 2016 році обов’язково треба подати 
декларацію тим громадянам, які отриму-
вали протягом 2015 року:
 доходи не від податкових агентів 

(тобто від нерезидента чи фізичної осо-
би, яка не має статусу суб’єкта підприєм-
ницької діяльності або не є особою, яка 
здійснює незалежну професійну діяль-
ність);
 іноземні доходи, доходи від здій-

снення операцій з інвестиційними акти-
вами (продаж цінних паперів, корпора-
тивних прав та інше); 
 доходи від надання майна в оренду 

фізичним особам;
 доходи у вигляді виграшів у граль-

них закладах, спадщини чи подарунків, 
інші доходи, які не були оподатковані 
протягом року за місцем виплати дохо-
ду, але не є звільненими від оподатку-
вання.

Хто звільнений від подання декла-
рації про майновий стан і доходи?

Податковим законодавством визначені 
випадки, в яких особи можуть не подава-
ти декларацію. Зокрема, від подання де-
кларації звільняються особи в разі отри-
мання доходів:

отримуєш іноземні доходи – 
подай декларацію в україні

З першого січня 2016 року в Україні розпочалося декларування до-
ходів фізичних осіб. Громадяни України, які одержують доходи,  
є платниками податку на доходи фізичних осіб і мають обов’язок по-
дати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – де-
кларація). Ознайомитися з декларацією можна на офіційному веб-
порталі Державної фіскальної служби України (далі ДФС України) 
www.sfs.gov.ua у розділі «Електронні форми документів».

Продовження з 3-ї сторінки.

Це підтвердження розглядається на 
рівні доказу надання рекомендованого 
листа чи особистого подання декларації 
у фінансовій установі. Власне, висилання 
декларації триває лише кілька хвилин, не 
вимагає електронного підпису, достатньо 
вписати розмір отриманих у попередньо-
му році доходів або цифру «0», якщо по-
дання декларації онлайн відбувається 
вперше.

Податкову декларацію, де є помилки, 
неточності або відсутні якісь дані, завжди 
можна поправити. Для цього достатньо 
ще раз правильно заповнити податкову 
декларацію в частині «А», вибравши фор-
му «виправлення свідчень» (пол.: korekta 

zeznania). Також можливе навіть подання 
«виправлення після виправлення». Якщо 
це відбувається у визначений термін  
(до 30 квітня), то немає жодних негатив-
них наслідків. 

Усі, хто має труднощі із самостійним 
заповненням формуляра PIT, можуть ско-
ристатися безкоштовними фаховими по-
радами. Їх пропонують фінансові устано-
ви, неурядові організації, банки, студент-
ські юридичні консультації чи релігійні 
організації. 

Так чи інакше, цим обов’язком не мож-
на легковажити, оскільки неподання по-
даткової декларації загрожує покаранням 
з нарахуванням великого штрафу!

розрахунок прибуткового 
податку за 2015 рік

к.ю.н. алла МаєвСька
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 від податкових агентів, які не вклю-
чаються до загального місячного (річно-
го) оподатковуваного доходу;
 виключно від одного податкового 

агента, незалежно від виду та розміру 
нарахованого (виплаченого, наданого) до-
ходу, крім випадків, прямо передбачених 
Податковим кодексом України;
 від операцій продажу (обміну) май-

на, дарування, при нотаріальному посвід-
ченні договорів, за якими був сплачений 
податок;
 у вигляді об’єктів спадщини,  

які оподатковуються за нульовою став-
кою;
 від двох і більше податкових аген-

тів, і при цьому загальна річна сума опо-
датковуваних доходів, нарахованих (ви-
плачених, наданих) такими податковими 
агентами не перевищує ста двадцяти 
розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного 
податкового року.

Крім того, звільняються від подання 
декларації про майновий стан і доходи 
особи, якщо станом на кінець звітного 
податкового року вони:
 є неповнолітніми або недієздатними 

особами і при цьому перебувають на по-
вному утриманні інших осіб (у тому чис-
лі батьків) або держави. У цьому випадку 
декларацію подають їх законні представ-
ники або опікуни;
 перебувають у розшуку;
 перебувають на строковій військо-

вій службі.
Також не подають декларацію осо-

би, які станом на останній день строку 
подання документа знаходяться під аре-
штом або є затриманими чи засуджени-
ми до позбавлення волі, перебувають у 
полоні або ув’язнені на території інших 
держав.

Фізична особа, що подає декларацію, 
повинна самостійно визначити суму по-
даткового зобов’язання в поданій нею 
декларації і сплатити відповідну суму до  
1 серпня поточного року.  

Хто є платником податку на дохо-
ди фізичних осіб (далі ПДФО) і які 
доходи є об’єктом оподаткування?

По-перше, платником ПДФО є фі-
зична особа – резидент, джерело дохо-
дів якої знаходиться як в Україні, так і  
за кордоном. Фізична особа є рези-
дентом, якщо має місце проживання в 
Україні.

У разі якщо фізична особа проживає 
також в іноземній державі, вона вважа-
ється резидентом, якщо має місце постій-
ного проживання в Україні.

Якщо особа має місце постійного 
проживання також в іноземній держа-

ві, вона вважається резидентом, якщо 
має більш тісні особисті чи економіч-
ні зв’язки (центр життєвих інтересів) в 
Україні. 

У разі якщо державу, в якій фізична 
особа має центр життєвих інтересів, не 
можна визначити, або якщо фізична осо-
ба не має місця постійного проживання в 
жодній із держав, вона вважається рези-
дентом, якщо перебуває в Україні не мен-
ше 183 днів (із днем приїзду та від’їзду 
включно) протягом періоду або періодів 
податкового року.

Відповідно до Податкового кодексу, 
достатньою (але не виключною) умовою 
визначення місця знаходження центру 
життєвих інтересів фізичної особи є міс-
це постійного проживання членів її сім’ї 
або її реєстрації як суб’єкта підприєм-
ницької діяльності.

Якщо неможливо визначити рези-
дентський статус фізичної особи, вона 
вважається резидентом, якщо є грома-
дянином України.

Якщо всупереч закону фізична осо- 
ба – громадянин України має також гро-
мадянство іншої країни, то з метою опо-
даткування цим податком така особа вва-
жається громадянином України, який не 
має права на передбачений Податковим 
кодексом або нормами міжнародних угод 
України залік податків, сплачених за кор-
доном.

При цьому, об’єктом оподаткування 
резидента є: 
 загальний місячний (річний) опо-

датковуваний дохід; 
 доходи з джерела їх походження  

в Україні, які остаточно оподатковують-
ся під час їх нарахування (виплати, на-
дання); 
 іноземні доходи – доходи (прибуток), 

отримані з джерел за межами України.
По-друге, платником ПДФО є фізич-

на особа – нерезидент, джерело доходів 
якої знаходиться в Україні. До нерези-
дентів відносяться фізичні особи (іно-
земні громадяни, громадяни України, 
особи без громадянства), які мають 
постійне місце проживання за межами 
України, в тому числі ті, що тимчасо-
во перебувають на території України.  
У цьому випадку, об’єктом оподатку-
вання нерезидента є:
 загальний місячний (річний) опо-

датковуваний дохід з джерела його похо-
дження в Україні; 
 доходи, джерело яких знаходиться в 

Україні і які остаточно оподатковуються 
під час їх нарахування (виплати, надання).

Не є платником ПДФО нерезидент, 
який отримує доходи з джерела їх похо-
дження в Україні і має встановлені чин-

ним міжнародним договором України 
дипломатичні привілеї та імунітет щодо 
доходів, які він отримує безпосередньо 
від провадження дипломатичної чи при-
рівняної до неї таким міжнародним дого-
вором діяльності.

Як уникнути подвійного оподат-
кування?

Варто пам’ятати про існування Кон-
венції між Урядом України і Урядом Рес-
публіки Польща про уникнення подвій-
ного оподаткування доходів і майна та 
попередження податкових ухилень. 

Платник податку може зменшити 
суму нарахованого в декларації подат-
ку на доходи фізичних осіб на суму по-
датків, сплачених за кордоном, а саме у 
Польщі. Сума такого зменшення не може 
перевищувати суму податку, розраховану 
із суми загального річного оподатковува-
ного доходу платника.

Отже, якщо у Польщі були сплачені 
податки, ви маєте подати відповідні до-
відки у Податкову службу за місцем реє-
страції в Україні, і це буде враховано при 
обчисленні загальної податкової суми, 
щоб не було подвійного оподаткуван-
ня. Такі довідки видаються державним 
органом країни, де отримується дохід, 
уповноваженим справляти такий пода-
ток. Довідка має бути перекладена укра-
їнською мовою, а переклад – завірений 
нотаріально.

У разі відсутності таких документів 
платник зобов’язаний подати до конт-
ролюючого органу за своєю податковою 
адресою заяву про перенесення строку 
подання податкової декларації до 31 груд-
ня року, наступного за звітним. 

У випадку неподання в установлений 
строк податкової декларації платник несе 
відповідальність, встановлену Подат-
ковим кодексом України та іншими за-
конами.

З формою декларації про майновий 
стан і доходи (й додатків до неї) та при-
кладами її заповнення і поясненнями 
можна ознайомитися на офіційному сайті 
ДФС України www.sfs.gov.ua.

Наприкінці варто також нагадати  
про необхідність подання у Польщі до  
30 квітня 2016 року декларації про отри-
мані доходи за 2015 рік – PIT 37. Про це 
читайте детальніше в попередній статті 
газети «Наш вибір». 

Запрошуємо також 3 квітня о 15:30 на ін-
формаційну зустріч «Заповнення укра-
їнських і польських податкових декла-
рацій», яка відбудеться в Українському 
домі у Варшаві, на вул. Zamenhofa 1. 
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Опрацював андрій шеремет на підставі повідомлень  порталів «Українська правда», «ЛІГА», «Укрінформ», УНІАН, газети «Дзеркало 
тижня» та Української служби Польського радіо.

БЕРЕЗЕНь 2016 РОКУ

3 березня ООН: Від початку конфлікту 
на Донбасі загинуло 9167 осіб, а понад 
21 тис. – отримали поранення.

3 березня Українська льотчиця Надія 
Савченко розпочала сухе голодування. 

7 березня Євросоюз та США заклика-
ли Росію негайно звільнити Надію Сав-
ченко.

10 березня Опитування організації 
«Європа без бар’єрів»: Консульства 
Польщі в Україні – одні з найгірших се-
ред країн ЄС

10 березня Надія Савченко припинила 
сухе голодування, але їжі все одно не 
споживає.

14 березня Президент України запро-
понував голові партії «Самопоміч» 
Андрію Садовому очолити новий уряд, 
але мер Львова відмовився.

15 березня Верховна Рада прийняла за-
кон про запровадження електронного 
декларування чиновників із 2016 року, 
який є останнім законом, необхідним 
для введення безвізового режиму з ЄС.

16 березня Опитування: Юлія Тимо-
шенко стала лідером у президентських 
перегонах, а її партія «Батьківщина» – 
у парламентських.

18 березня Друга річниця незаконно-
го приєднання Криму до Російської 
Федерації. Правозахисна організація 
«Human Rights Watch»: Росія масово 
порушує права людини в Криму.

19 березня У катастрофі літака, який 
розбився в аеропорту Ростова-на-Дону, 
загинули 8 громадян України.

19 березня Невідомі напали на учасни-
ків ЛГБТ-фестивалю у Львові. Насилля 
засудили МЗС України та західні ди-
пломати, акредитовані в Києві.

22 березня У Києві поховали жур-
наліста Георгія Гонгадзе, вбитого в 
2000 році.

22 березня Російський суд визнав На-
дію Савченко винною у вбивстві ро-
сійських журналістів та засудив на  
22 роки колонії.

23 березня Статистика ЄС: Українцям 
стали вдвічі частіше відмовляти у шен-
генських візах.

«Крапка» в питанні скасування віз для українців
У березні Верховна Рада проголосувала, а Президент підписав останній закон, 

необхідний для введення Євросоюзом лібералізації візового режиму для україн-
ців. Документ стосується впровадження електронного декларування чиновни-
ків, починаючи з 2016-го, а не з 2017 року, як це передбачала попередня редакція 
закону, прийнятого ВР наприкінці 2015 року. 

Під час візиту Петра Порошенка до Брюсселя 17 березня, голова Єврокомісії 
Жан-Клод Юнкер заявив, що «Україна останніми днями й навіть годинами здійс-
нила величезні реформи, які пов’язані із затвердженням закону про електронне 
декларування, а також призначенням членів антикорупційної агенції. Ці кроки 
дозволять Єврокомісії подати пропозиції щодо візової лібералізації у квітні». 

На думку експертів, на практиці це означає, що вже влітку громадяни України 
зможуть відвідувати країни ЄС без віз. Проте варто нагадати, що лібералізація 
стосуватиметься лише короткострокових віз до країн Шенгенської зони. 

Крим. Два роки російської окупації 
16 березня виповнилося два роки з часу проведення російською окупаційною 

владою псевдореферендуму на Кримському півострові про «приєднання» Криму 
до Росії, а 18 березня – два роки від дня, коли Президент РФ Володимир Путін 
втілив «результати волевиявлення» кримчан у життя, приєднавши Крим та місто 
Севастополь до Росії. 

У другу річницю формальної анексії півострова міжнародна правозахисна 
організація «Human Rights Watch» опублікувала звіт, в якому наголосила, що 
«російська влада створила атмосферу страху й репресій в анексованому Кри-
му». В документі читаємо: «З початку 2014 року простір свободи слова, свобо-
ди об’єднань і ЗМІ у Криму радикально зменшився. За два роки чиновники не  
змогли провести змістовних розслідувань таких дій збройних угрупувань, як 
тортури, позасудові страти, зникнення людей, напади і побиття кримських татар, 
українських активістів та журналістів». 

На думку директора «Human Rights Watch» у справах Європи і Центральної 
Азії Х’ю Вільямсона, «безпосередню відповідальність за зростання порушень 
прав людини в Криму несе Росія».

Світ не забув про Надію Савченко 
Суд у місті Донецьк Ростовської області РФ після багатомісячного показового 

процесу оголосив вирок українській льотчиці Надії Савченко. Передували цій 
події сухе голодування українки та хвиля підтримки на її адресу, яка прокоти-
лася країнами Європи. Звільнити Савченко вимагали очільники та парламенти 
деяких країн ЄС, у тому числі Польщі, лідери Євросоюзу та США, міжнародні 
організації. Громадські акції #FreeSavchenko пройшли в різних частинах конти-
ненту, зокрема у трьох польських містах.

Однак 22 березня російський суд визнав українську льотчицю винною за всі-
ма пунктами звинувачення – у вбивстві російських журналістів, обстрілі мирних 
жителів та незаконному перетині кордону – і присудив 22 роки колонії та штраф 
за «незаконний перетин кордону», хоча відомо, що Савченко взяли у полон  
і примусово вивезли до Росії. Українка заборонила своїм адвокатам подавати 
апеляцію. 

Відразу після оголошення вироку Президент України Петро Порошенко за-
явив, що готовий обміняти Надію на двох російських співробітників ГРУ, затри-
маних в Україні. Глава адміністрації Президента РФ Сергій Іванов підтвердив, 
що обмін Савченко «теоретично можливий», проте відповідне рішення може 
прийняти тільки Президент Росії. 
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Д
нем раніше у Криму відбув-

ся так званий референдум. На думку 
організаторів, явка становила 81,4% по 
всьому півострові та 89,5% – у Сева-
стополі. На думку окремих незалежних 
експертів, дійсна явка була лише 32,4%. 
За «об’єднання Криму з Росією на пра-
вах суб’єкта Російської Федерації» на 
терені АР Крим проголосували 96,77%, 
а в Севастополі – 95,60%.

Безумовно, наведені цифри дуже 
складно верифікувати. Адже «рефе-
рендум» проводили з порушенням усіх 
можливих норм міжнародного права 
(термін переносили кілька разів – спо-
чатку планували на 25 травня). Однак 
найважливіше, на думку спостерігачів, 
що референдум провели «під дулами 
автоматів».

16 березня в усіх точках Криму зна-
ходилися так звані «зелені чоловічки», 
а також озброєна Кримська самооборо-
на та Козаки. «Зелені чоловічки», тобто 
озброєні люди в масках, без ідентифі-
каційних ознак, у ніч з 26 на 27 лютого 
2014 року зайняли будівлі Верховної 
Ради АР Крим та уряду. На них вивіси-
ли російські прапори. Так почався ро-
сійський наступ. Серед «московського 
десанту» в Криму ймовірно були Ігор 
Гіркін (більш відомий як Стрєлков) та 
Ігор Безлер (псевдонім «Бєс»). Перший 
захопить Слов’янськ у квітні 2014 року, 
а другій Горлівку.

18 березня 2014 року в Кремлі Воло-
димир Путін у присутності «прем’єра» 
Криму Сергія Аксьонова та «спікера» 
кримського парламенту Володимира 
Константінова, а також народного мера 
Севастополя Олексія Чалого підписав 
документ про приєднання Криму до 
Росії.

Через два роки після анексії півост-
рова ресторан «Мусафір» у Бахчисараї 
закрито. Спочатку власника змуси-
ли зняти український прапор. Пізні-
ше з’явилися контролери в супроводі 
озброєного ОМОНУ. Місцеві служби 

придивлялися до закладу дуже уважно, 
оскільки до ресторану заходили пред-
ставники місцевого Меджлісу крим-
ських татар.

Після анексії з Криму втекло понад 
20 тисяч осіб, головним чином крим-
ських татар та українців. Лише деякі 
з тих татар, хто залишився, погодили-
ся на співпрацю з новою владою. Інші, 
особливо активісти, змушені брати 
до уваги репресивний апарат. На по-
рядку денному – затримання, обшуки 
будинків на підставі доносів, шантаж, 
ускладнення ведення бізнесу.

Влада намагається обмежити актив-
ність представництва кримських та- 
тар – Меджлісу. Прокурор Криму На-
талія Поклонська звернулася до Вер-
ховного суду Криму з позовом про за-
борону діяльності Меджлісу, посилаю-
чись на Статтю 9 Федерального закону 
«Про протидію екстремізму».

Півострів, на який ще у 2012–2013 
роках приїжджали близько 6 млн ту-
ристів, у 2015 році відвідали лише  
2,5 млн гостей. Це відчутно б’є по тих 
підприємцях, хто останніми роками ін-
вестував у туристичну інфраструктуру, 
зокрема по невеликих готелях і ресто-
ранах. Взамін російська влада перетво-
рює Крим на величезну військову базу. 
До 2014 року тут на російських базах 
перебували 12 500 військових. Тепер  
23 800, а плани Кремля передбачають, 
що до 2020 року їх буде 40 тисяч. Зна-
чно зросла кількість військової техніки. 
Лише бойових літаків налічується 74 
(буде 150), в тому числі бомбардуваль-
ники, здатні переносити ядерні боєго-
ловки. До того ж 61 бойовий вертоліт та 
16 нових ракетних комплексів (буде 50). 
Зростає кількість військових кораблів 
Чорноморського флоту.

Російський письменник Василь Ак-
сьонов у творі «Острів Крим» описав 
фантастичну ситуацію, коли після 
більшовицької революції та громадян-
ської війни в Криму створили демо-
кратичну російську державу. В цьому 
технологічно та економічно розвине-
ному суспільстві народжується ідея по-
єднатися з комуністичною державою,  

зі своїми братами. Через кілька десятків 
років інший Аксьонов – Сергій (вони не 
родичі) – доклав руку до створення ре-
ального «острова Крим».

Півострів відрізаний від сухопут-
них сполучень. У грудні 2015 року пе-
рекрито залізничні та автобусні шля-
хи з Україною. У вересні 2015-го роз-
почато транспортну блокаду Криму.  
Із січня вступило в дію офіційне роз-
порядження українського уряду про 
заборону торгівлі з півостровом. Вар-
то нагадати, що Крим завжди залежав 
від товарів з України. Тепер їх заміни-
ли російськими.

Наприкінці минулого року невідомі 
пошкодили всі чотири лінії електропе-
редач, по яких до Криму постачалася 
електроенергія. У січні цього року Київ 
не підписав нову угоду про поставки 
електроенергії. Це показало, наскільки 
Крим досі залежний від України. Незва-
жаючи на запуск першої лінії так звано-
го енергетичного мосту з Росії, чимало 
кримських місцевостей потерпають від 
постійних відключень світла.

На півночі проблеми відчувають 
фермери, оскільки до анексії воду по-
стачали з України. Володимир Путін 
обіцяє, що чергові лінії енергетичного 
мосту введуть в експлуатацію до трав-
ня. У грудні 2018 року росіяни обіця-
ють відкрити транспортно-залізничний 
міст, який поєднуватиме Крим із Росій-
ською Федерацією.

Для Росії Крим має насамперед сим-
волічне значення як один із головних 
елементів нової державної ідеології,  
в якій Володимир Путін представлений 
як «збирач земель руських». Самі росі-
яни платять за це досить високу ціну. 
Санкції в поєднанні з низькими цінами 
на газ та нафту довели російську еконо-
міку до кризи.

Наразі на самому півострові доміну-
ють ідеї: «зачекаймо, адже обіцяли, що 
буде краще» і «найважливіше, що в нас 
немає війни».

Тим часом бахчисарайський ресто-
ран «Мусафір» перебрався до Києва,  
і в столиці України подають чебуреки 
та янтики. ■

Тепер острів?

петро анДруСеЧко

17 березня 2014 року в кримськотатарському ресторані «Мусафір» 
у Бахчисараї панувала гнітюча атмосфера. Власник нервово пере-
ключав телевізійні інформаційні канали. Перед рестораном тоді ще 
висіли два прапори – український та кримськотатарський.



Події

8

№
 4

7
Наші справи

У
містечку Осек на півночі 

Польщі в реабілітаційно-рекреацій-
ному центрі «Добрий брат» 30 учас-
ників АТО проходять курс лікування. 
Це вже вп’яте завдяки тісній співпраці 
польських та українських волонтерів 
наші герої мають можливість оздоро-
витися та повернутися до повноцінного 
життя. Дехто з них навіть планує знову 
взяти в руки зброю та поїхати на пе-
редову. Хлопці після тяжких поранень  
на війні, у всіх проблеми з опорно-
руховим апаратом, а процес відновлен-
ня триває місяці, а то й роки. 

Тут, у Польщі, вони отримують висо-
кокваліфіковану допомогу, відтак пози-
тивний результат спостерігається навіть 
після перших тижнів лікування. Вале-
рій із Харкова в «Доброму браті» вже 
вдруге, про покращення свого здоров’я 
розповідає залюбки, адже вперше у при-
міщення санаторію зайшов на мили-
цях. «Тепер я ходжу самостійно, слідів 
від поранення майже не видно. Головне 
інше – зменшилися болі. Єдине, що ви-
дає мене як людину з війни, – відсут-
ність правої руки», – розповідає чоловік, 

та очі його сяють, він щасливий. Кожен 
боєць має свою історію – з якою пробле-
мою приїхав і як ситуація покращилась, 
як допоміг курс лікування, що триває в 
середньому три тижні.

Ініціатива безкоштовно реанімувати 
наших солдатів належить власникові 
центру пану Якубу Марковському. До-
їжджають хлопці з України до Осек за-
вдяки спільній діяльності волонтерів із 
Польщі та України. Відтак вже близь-
ко 300 бійців АТО пройшли курс лі-
кування, реабілітації та оздоровлення  
в «Доброму браті». 

Нещодавно з нашими героями зу-
стрівся й поспілкувався Посол України 
в Польщі Андрій Дещиця. В ході розмо-
ви хлопці наголосили, що дуже б хотіли, 

аби подібні реабілітаційні центри існу-
вали в України. Потрапити в Польщу, за 
їхніми словами, можуть не всі – через 
складність травм, отриманих на війні. 
А допомога потрібна багатьом. Вони 
підкреслили, що лікарі-реабілітологи з 
України повинні перейняти польський 
досвід, пройти навчання тощо. Адже 
медичне оснащення в українських гос-
піталях нічим не поступається закор-
донному – проблема лише у фахівцях. 
Окрім цього, воїни попросили пана По-
сла посприяти відзначенню й подяці на 
високому державному рівні керівництва 
та працівників центру, адже справа,  
яку вони безкоштовно роблять для сол-
датів – неоціненна і дуже важлива для 
кожного з них і всієї країни загалом. ■

фейлеТон

З появою дитини в нашій родині до-
далося багато клопотів, як, зрештою, 
і в кожного. Що мене турбувало від 
самого початку – які іграшки їй купу-
вати? А ще більше мені завдавало кло-
потів очікування того, як ми підемо до 
магазину, а дитина буде вимагати ту 
іграшку, і ще ось цю, і ще безліч ОТИХ.  
А ще ж дитині треба мати розвиваючі 
іграшки – а раптом вони виявляться 
нудними? Або накупити гору іграшок, 
які потім будуть розкидані по всій 
кімнаті чи навіть зібрані в торбі, але 
все одно нікому не потрібний пластик  
займатиме місце.

Так у нас в родині з’явилася чорна 
гумова ящірка, зелений гумовий ди-
нозавр (це у дитини вік такий, коли 
всі люблять динозаврів), конструктор 

Лего, пірамідки, будиночок свинки 
Пеппи. З’явився кухонний набір, який 
навіть можна назвати дуже корисним  
у вихованні – розставити пластикові 
тарілочки, потім їх зібрати, налити всій 
родині умовний чай або каву. Різні ма-
шинки, трактори, пляшечки, книжеч-
ки, верещалки, сопілка, труба, барабан-
самограйка (не купуйте дітям барабанів 
та інших музичних інструментів!).

Я почав згадувати, а як же було в моє-
му дитинстві? Звичайно, в мене була ве-
лика торба, в якій лежали і конструктор, 
і трактор, і ще ціла купа різних деталей, 
п’ятнашки, якісь інші головоломки й 
тваринки. Швидко в пам’яті повстали 
спогади про нічим не затуманене дитин-
ство і ...калейдоскоп! Ніби така звичай-
на, а може навіть занадто проста забавка, 
але скільки радості вона принесла в мо-
єму ще несвідомому дитинстві. Не буду 
говорити, що я годинами просиджував 
з калейдоскопом, бо це було б пере-
більшенням. Але скільки радості при-
несло обертання кольорових шкелець 
в дзеркальній призмі, скільки яскравих 
візерунків хотілося перенести в малюн- 
ки – знову і знову обертати розфарбова-
ну мозаїку камінчиків!

Візуальні солодощі поетичного кіно 
Параджанова або довгі плинні обра-
зи Тарковського – ніщо в порівнянні  
з простотою та яскравістю калейдос-
копа. Навіть у похмурий день наве-
деш його на світло – і  життя знову за-
грає кольорами. Зараз я вже не думаю  
про те, що мій калейдоскоп був чарів-
ним, – я знаю, як утворюється правиль-
ний геометричний склад його малюнку 
і що в цьому немає нічого загадкового 
або фантастичного. Проте з’явилося 
відчуття, що калейдоскоп може пере-
казати те, що я ніколи не зможу вира-
зити словами: кольоровий світ, радість, 
захоплення від невідомого й незрозу- 
мілого. Ба більше: спостерігаючи за 
моєю дитиною, як вона вглядається  
в чарівну трубку, я зрозумів, що зміг 
поділитися з нею своїми емоціями  
і спогадами. Це те, що нам інколи так 
важко дається.

Зрештою, моя дитина для мене – це 
теж калейдоскоп: раз така, раз інша. 
Але тепер я більш впевнений, що вона 
бавиться потрібними іграшками і що 
вона теж колись згадає незатуманене  
й радісне дитинство. Подаруйте своїй 
дитині калейдоскоп. ■

Юрій таран

Дитячі 
іграшки

у «Доброму браті» реабілітують бійців ато

учасники 
ато разом 
із послом 

україни 
у польщі 
андрієм 

Дещицею. 
Фото 

авторки 
статті.

оксана ДениСЮк
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А
кція у Варшаві була за-

планована на 18.00. Втім люди поча-
ли збиратися під Посольством Росій-
ської Федерації задовго до початку 
пікету. З жовто-блакитними стрічка-
ми, прапорами України та Європей-
ського Союзу, плакатами, з блиском 
в очах і з великими сподіваннями в 
серці. Вони прийшли підтримати На-
дію Савченко і висловити свій про-
тест проти її незаконного утриман-
ня та режиму Володимира Путіна. 
Серед мітингуючих окрім українців 
було чимало поляків, а також росіян, 
білорусів, кримських татар: політи-
ки, депутати, журналісти, громад-
ські та культурні активісти. В руках 
плакати з написами: «Надя, живи!», 
«Nadia we need you alive» «#FreeSav-
chenko», «#FreeKarpiuk», «#FreeSen-
cov», «Uwolnij Nadię», «Polska z Tobą» 
тощо. Тільки один заклик, аби На- 

#FreeSavchenko – акції в польщі
на підтримку наді Савченко

дія – символ незламності українсько-
го народу – жила!

Акція протесту розпочалася з того, 
що організатори зачитали всім при-
сутнім звернення до польської влади 
про посилення тиску на Москву й за-
кликали всіх небайдужих підписати-
ся під ним. Відтак було зібрано 270 
підписів під документом, який на-
ступного дня, 10 березня,  надіслано 
Президентові Польщі Анджею Дуді, 
прем’єр-міністру Беаті Шидло, сена-
торам Сейму та Сенату.

Мітинг під стінами російського 
Посольства тривав майже дві години. 
За інформацією організаторів, зібрав 
понад три сотні учасників. Організа-
торами протесту у Варшаві виступи-
ли «Євромайдан–Варшава» та Фонд 
«Відкритий діалог».

«Свободу для Савченко, Путін – у 
Гаагу» – скандували і під Консуль-
ством Російської Федерації у Крако-
ві. Тут на мітинг прийшло близько 
сотні українців та поляків. Розпо-

чався пікет із виконання гімну Укра-
їни, а потім активісти й організатори 
прочитали останній лист Наді Сав-
ченко, який був перекладений на 
польську мову. 

У Ґданську ж співорганізатором 
пікету під російською дипломатич-
ною установою виступило, зокре-
ма, Об’єднання Українців у Польщі. 
Присутні вимагали негайного звіль-
нення української льотчиці, а також 
підкреслили, що російська влада не 
має жодної поваги до міжнародних 
прав.

Того ж дня, 9 березня, депутати 
польського Сейму одноголосно при-
йняли резолюцію з вимогою негайно 
звільнити арештовану на території 
Російської Федерації Надію Савчен-
ко. Під час читання змісту резолюції 
всі депутати піднялися, частина з них 
тримала плакати з фотографією укра-
їнки та написом «Солідарні з Надією 
Савченко».

Відтак, всесвітня акція «GLOBAL 
DAY #FreeSavchenko» в Польщі об’-
єднала сотні українців і поляків, по-
літиків і громадських діячів, простий 
народ і чиновників. Це вкотре проде-
монструвало щирість та змістовність 
польсько-українських відносин на аб-
солютно всіх рівнях. ■

Протест у варшаві. Фото авторки статті.

оксана ДениСЮк

9 березня. Третя акція «GLOBAL DAY #FreeSavchenko» – день, коли 
небайдужі говорять українській льотчиці Наді Савченко, що вона не 
сама і весь світ усім серцем разом із нею і проти путінського режиму 
й судилища. 



довідка:
У Любліні навчалась 11 років і зда-
ла «матуру» – екзамен на атестат 
зрілості. Період навчання в ліцеї 
супроводжувався громадською ак-
тивністю – Вікторію обирають голо-
вою учнівського самоврядування. 
Вручаючи документи про закінчення 
ліцею, директор зі здивуванням до-
відався про українське походження 
активістки. Потім був рік навчання  
у Вроцлавському університеті на фа-
культеті європеїстики, звідти, в рам-
ках «возз’єднання родини», переве-
лася до Варшави, де на той час поча-
ла працювати мама, на такий самий 
факультет столичного університету, 
який успішно закінчила. Паралель-
но з навчанням почала свою трудо-
ву діяльність в акторському агент-

стві (працює в цій галузі дотепер). Як сама каже, допомагає акторам шукати 
роботу.

З часів Майдану хобі Вікторії стали збірки для України. Зі своєю мамою ді-
вчина створила ініціативу «Героям Майдану», в рамках якої проводилися різ-
номанітні акції, зокрема поява в польській столиці поранених майданівців.  
У 2016 році почала співпрацю з Фондом «Наш вибір».
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«Майдан, який переріс у Револю-
цію Гідності, – по-суті моя перша, 
по-дорослому справжня громадян-
ська активність», – ділиться спогада-
ми Вікторія. Спочатку дівчина долу-
чалася до збірок, а згодом почала їх  
співорганізовувати в рамках ініціати-
ви «Євромайдан–Варшава»: «Тоді зда-
валося, що всі – Євромайдан, ніякого 
поділу немає, та й взагалі виглядало 
так, що всі українці Варшави вийшли 
на Майдан».

Велике серце Вікторії та її органі-
заторський хист розкрилися під час 
перебування у Варшаві на лікуванні 
поранених майданівців. «Весь свій час 
я присвятила їм (в очах з’являються 
іскорки), тоді мене навіть звільнили з 
роботи (говорить без тіні жалю)», – 
продовжує свою волонтерську історію 
дівчина.

«Наш Вибір»: З роботи звільнили 
через те, що багато часу присвятила  
громадській роботі?

Вікторія Батрин: Так. Я завжди 
була на роботі, залишалась у позаро-
бочий час, і якщо щось було потрібно, 
до мене могли подзвонити. А тут ви-
явилося, що в мене є  додаткові спра-
ви. Звичайно, це не дуже сподобалося 
роботодавцю… Крім того, мій тодіш-
ній керівник не вирізнявся проукра-
їнськими настроями, тож, можливо, 
головною причиною стала моя актив-
на українська позиція. Але я зовсім 
не шкодую… Дуже швидко знайшла 
нову роботу в тій самій сфері.

«НВ»: Вікторіє, чи під час Майда-
ну твоя діяльність географічно обме-
жувалася лише Варшавою?

ВБ: Ні, я була також у Києві. По-
вернулася за два дні до розстрілів  

Для підтримки 
не важливі кордони
Вікторія Батрин приїхала до Польщі в десятирічному віці на час шкільних канікул до мами, яка тут 
була на заробітках, і, непогано опанувавши за літо польську мову, залишилася на навчання (з 4 класу 
початкової школи). Нині, здобувши польську освіту та сформувавшись як зріла особистість, Вікторія 
відома своєю активною громадянською позицією та волонтерською діяльністю, спрямованою спочатку 
на підтримку Майдану, а згодом – воїнів АТО та їхніх сімей.

(у голосі розгубленість і біль). Але на-
віть коли ми (Вікторія та її мама, Га-
лина Андрушків. – Авт.) були на Май-
дані в «мирний час», хлопці, дбаючи 
про нашу безпеку, не дозволяли йти 
«на передову» і віддалятися від пери-
метру Майдану, особливо після 22.00.

«НВ»: На Майдан, як я розумію, 
ти поїхала з зібраною допомогою з 
Варшави?

ВБ: Саме так. Спочатку ми переда-
вали її автобусами та бусами, а потім, 
коли запланували свій виїзд до Киє-
ва, зібрали виключно медикаменти – 

стільки, скільки могли «дотягнути» 
дві жінки. Були на Майдані, на жаль, 
лише близько двох тижнів, бо і в мене, 
і в мами робота, яка давала і дає нам 
змогу допомагати.

«НВ»: Коли виникла думка ство-
рити свою ініціативу?

ВБ: Це навіть не зовсім наша ідея,  
а радше потреба часу. Моя подруга, 
котра очолювала Фонд «Аляска», дові-
давшись від мене про ситуацію, зокре-
ма про лікування хлопців з Майдану,   
їхні родинні проблеми і т. п., захоті-
ла приєднатися і зробити свій внесок,  
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допомагаючи організувати концерт 
на підтримку дітей України. Виручені 
гроші мали піти дітям постраждалих. 
Тоді й виникла ініціатива «Героям 
Майдану».

«НВ»: Тобто головним завдан-
ням було опікуватися пораненими з 
Майдану, котрі перебували на ліку-
ванні в Польщі?

ВБ: На той момент – так.

«НВ»: Скількома хлопцями Ви 
опікувалися?

ВБ: У Варшаві їх було 40.

«НВ»: Тобто Ви займалися тіль-
ки тими, хто перебував у лікарнях 
польської столиці?

ВБ: З хлопцями, які лікувались у 
Катовіце і Жешуві, ми підтримували 
телефонний зв’язок, але в тих містах 
були свої волонтери.

«НВ»: Хлопці пролікувалися, по-
їхали в Україну – і що далі?

ВБ: Далі – невідомо, що з собою 
робити. Після роботи доводилося йти 
додому, а не в лікарню. Важко поверта-
тися до звичайного життя, яке було до 
Майдану й лікування хлопців. Тоді був 
насичений час, присвята себе іншим. 
З від’їздом хлопців з’явилась якась 
пустка. Ми з мамою вирішили шви-
денько наповнити її чимось корисним. 
Останні хлопці поїхали у квітні, а вже 
в червні ми почали контактувати з різ-
ними бригадами на фронті. Тоді була 
величезна потреба в целоксі (CELOX – 
засіб для миттєвої зупинки кровотечі. 
– Авт.) – вважалося, що це основна річ, 
здатна врятувати хлопцям життя. Ми 
писали до різних організацій і складів, 
які продають препарат. Налагодили 
співпрацю з «Парамедик 24», започат-
кували ініціативу «For UArmy» – зби-
рали гроші на закупівлю аптечок для 
бійців. Аптечки передали Ані Керти-
чак (Об’єднання українців у Польщі),  
а вона переказала їх в Україну.

«НВ»: А як почалася робота з 
формування посилок для дітей вої-
нів АТО?

ВБ: З листопада 2014 року ми ор-
ганізували збірку для дітей солдатів  
і добровольців під назвою «Миколай  
з Польщі для дітей з України». Це була 
перша досить вдала спроба. Зібрано  
й розіслано по Україні (Вінниця, Тер-
нопіль, Львів, Київ) понад 900 пода-
рунків. Згодом були ще дві.

«НВ»: Які саме?
ВБ: Перед першим дзвоником 2015 

року ми збирали шкільне прилад-
дя: акція проходила під гаслом «Не 
моя війна». Напередодні новорічно-
різдвяних свят 2016 року провели 
акцію «Свята без тата» – збирали по-
дарунки (кошти на них) для дітей сол-
датів ЗСУ і добровольців. Місце для їх 
зберігання і фасування нам люб’язно 
надали в Українському домі. Дяку-
ючи небайдужим, які відгукнулися 
на нашу ініціативу, було сформовано 
1519 посилок для українських дітей, 
батьки яких відстоюють незалежність 
нашої держави на фронті.  

«НВ»: Що входило до складу та-
ких подарункових наборів?

ВБ: Під час останньої акції в осно-
вному солодощі, але також новий одяг, 
іграшки, шкільне приладдя, харчі дов-
гого терміну зберігання. Набори були 
різні за наповненням – все залежало від 
віку адресата. Це були символічні по-
дарунки середньою вагою 2 кг кожен.

«НВ»: Які плани на майбутнє?  
ВБ: Акцію «Свята без тата» дума-

ємо зробити циклічною. Відгуки про 
неї дуже позитивні. Сподіваємося, що 
не менш активно вона пройде і на-
ступного року.

«НВ»: До новорічно-різдвяних 
свят ще далеко?   

ВБ: Думаю, що до цього часу ми ще 
щось придумаємо та організуємо.

«НВ»: Перед нашою зустріччю ді-
знався, що ти нещодавно 21 годину 
провела в дорозі. Це в рамках «Свя-
та без тата»?

ВБ: Ні, я їздила в Голландію на зу-
стріч з діаспорою.

«НВ»: У тій же справі? Плануєте 
розширити географію організації 
збору допомоги?

ВБ: Так, розраховували на співпра-
цю з українською діаспорою в Голлан-
дії, але, мабуть, не дуже є з ким. По-
їхали в Амстердам до наших знайомих 
з надією, що якось вдасться мобілізу-
вати тамтешніх вихідців з України. 
Проте, як виявилося, настрої в цьому 
середовищі – проросійські.

«НВ»: Чим це пояснюється? Мо-
же, вони походять із тих «проросій-
ських» регіонів?   

ВБ: Власне, ні. Найгірше те, що це 
переважно вихідці з невеликих місте-
чок  Західної і Центральної України. 
Звичайно, є вихідці зі Сходу. Є багато 
росіян і багато українців, які працю-
ють у цих росіян. Не знаю, в чому річ. 
Можливо, вони (українці. – Авт.) ви-
їхали на роботу до Голландії раніше 
і не розуміють, що відбулося в нашій 
країні, специфіки ситуації, яка скла-
лася після Революції Гідності та ро-
сійської агресії проти України.

Вразило те, що більшість із них не-
гативно висловлюються про Україну 
і події в ній. Показово, що тамтешня 
православна церква збирає допомогу 
для ДНР/ЛНР. Думаю, проблема свідо-
мості заробітчан Голландії в тому, що 
там немає такої активної (як у Поль-
щі) меншини, оформленої в українські 
організації. Тож немає кому зайнятися 
просвітницькою та роз’яснювальною 
роботою. Вони читають російську діа-
спорну пресу, дивляться російські но-
вини (на каналі «Росія сьогодні»), до 
того ж справляють свій вплив росій-
ські православні священники. Важко з 
людьми знайти спільну мову й поро-
зумітися.

Знайомі, яких ми відвідували, при-
їхали до Голландії недавно, і мені, 
щиро кажучи, стало їх шкода, що вони 
потрапили в таке середовище.

«НВ»: Як тобі вдається поєднува-
ти громадську роботу із зароблян-
ням на хліб насущний?

ВБ: Тепер я навіть не уявляю, щоб 
я з якихось причин не допомагала на-
шим співвітчизникам в Україні. Тим 
більше, що почуваю за собою прови-
ну, адже я не живу на батьківщині. 
Було багато ситуацій, коли мені заки-
дали: «Показуєш тепер, яка ти укра-
їнка, адже ти її зрадила, виїхавши до 
Польщі» (Вікторія чула такі слова 
і під час візиту до Голландії, і тут, 
у Польщі. – Авт.). Можливо, вони в 
чомусь і праві. Але, з іншого боку, на 
момент виїзду я була дуже маленька й 
не могла над цим замислюватися саме 
в такому контексті. Тоді думалося, ма-
буть, про себе. Але тепер вважаю, що 
маю більшу  можливість допомагати, 
перебуваючи тут, ніж повернувшись 
на батьківщину. То ж і роблю це, адже 
я – українка! ■  

Розмовляв 
іван коЗЛовСькиЙ

Фото Гражини Гудейко
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Спритність 
«новоросійських» мас-медіа
На початку березня цього року на старо-
му греко-католицькому цвинтарі в селі 
Молодич (Підкарпатське воєводство, 
Ярославський повіт) зруйновано части-
ну пам’ятника, який увіковічує вояків 
Української повстанської армії, полеглих 
у 1945–1947 роках. Відеозапис, знятий 
під час нищення монумента, розміщено 
5 березня в мережі youtube. На ньому ви-
дно, як людина з замаскованим обличчям 
розтрощує молотом дошку з прізвищами 
воїнів. Короткий фільм, а також коментар 
до нього, відразу з’явилися на сайті про-
російського порталу «Novorossia Today». 
Інформацію підписано іменем Давіда Гу-
дзєца (Dawid Hudziec), який, співпрацює з 
«Novorossia News Agency». Слід зазначи-
ти, що польське Агентство внутрішньої 
безпеки вже цікавилося його інформацією 
про участь громадян Польщі в конфлікті 
на сході України на боці сепаратистів. 

Згідно з даними, які подав Д. Гудзєц, 
до знищення монумента причетна група 
осіб «Тихотемні». Вони вже раніше (восе-
ни та влітку 2015 року) паплюжили поді-
бні монументи на Верхраті.

Ці пам’ятники на території Польщі (в 
основному в Підкарпатському воєвод-
стві) встановлено в 90-х роках – на почат-
ку 2000. Ініціаторами є члени української 
меншини, в основному старше покоління, 
яке було виселено у 1946–1947  роках з 
території південно-східної Польщі. Ни-
нішнім жителям сіл, де встановлено мо-
нументи, увічнення не перешкоджали ро-
ками. Кому й чому вони заважають саме 
зараз і чому такі випадки широко тира-
жуються «новоросійськими» мас-медіа? 

Невипадковий час 
актів вандалізму
Петро Тима, голова Об’єднання укра-

їнців у Польщі (найбільша організація 
української меншини в Польщі) заяв-
ляє, що знищення українських могил та 
пам’ятників, зокрема в Молодичі, є еле-
ментом заздалегідь продуманої і реалі-

акти вандалізму щодо 
українських місць пам’яті
У Польщі проросійські сили зни-
щують українські місця пам’яті –  
хрести та пам’ятники, встанов-
лені українцями з Польщі. Немає 
сумніву, що це елемент продуманої 
провокації, яка має погіршити 
польсько-українські відносини.

зованої  провокації. Голова ОУП не має 
сумнівів, що знищення таблиць – це дії, 
інспіровані ззовні, які мають спровокува-
ти подібні реакції в Україні. Тому в цій 
справі Об’єднання написало лист до мі-
ністра внутрішніх справ і адміністрації 
Польщі Маріуша Блащака. 

«Акції руйнування і агресії проти 
української громади збільшилися протя-
гом останніх двох років. Їх мета – викли-
кати конфлікт на польсько-українському 
прикордонні й зірвати дії, які прямують 
до поліпшення відносин між нашими на-
родами», – написано в листі. 

Акти вандалізму на українських міс-
цях пам’яті на південному сході Поль-
щі  особливо почастішали після анексії 
Криму та вторгнення російських військ 
в Україну. Тому легко здогадатися, що це 
важливо саме проросійським колам. 

Якщо говорити про знищення 
пам’ятника в Молодичі, видається неви-
падковим теж момент, коли його розбито. 
Ймовірно, акт вандалізму вчинено, коли 
у Варшаві (4 березня) відбувалося засі-
дання Консультаційного комітету прези-
дентів Польщі та України, на якому обго-
ворювалися питання безпеки, стосунків  
з НАТО, захисту східного кордону ЄС та 
історичного діалогу. Подібне мало місце і 
перед 9 березня, коли в деяких польських 
містах були заплановані акції на захист 
Надії Савченко. Мета таких дій, на думку 
П. Тими, – «змістити акценти в процесах 
мислення в польському суспільстві», яке 
досі солідаризується і приєднується до 
акцій на підтримку України.

Чи сподіватися чергових провокацій? 
На жаль – так, бо навіть самі «Тихотем-

ні», які підписуються під актами ванда-
лізму, ще минулого року заявили, що не 
збираються зупинятися. Можливо, черго-
ві спроби погіршити польсько-українські 
відносини матимуть місце в липні, коли 
під час саміту НАТО у Варшаві плануєть-
ся проведення засідання НАТО–Україна.

Співпраця меншин
Жодного разу, коли відбувався чер-

говий випадок руйнування могил і 
пам’ятників, польські правоохоронні 
служби не встановили особи зловмисни-
ка. Це  заохочуватиме до чергових зло-
вживань, результатом яких може стати не 
лише погіршення відносин між українця-
ми та поляками, але й негативний вплив 
на імідж Польщі на світовій арені. 

Тому після березневого засідання 
Консультаційного комітету президентів 
Польщі та України у Варшаві, де обгово-
рювалося питання історичного діалогу, 
члени Об’єднання українців у Польщі, за-
гальноукраїнської Спілки поляків Украї-
ни та Федерації польських організацій в 
Україні у справі увічнень звернулися до 
президентів України та Польщі. У листі 
до Петра Порошенка й Анджея Дуди вони 
закликають, зокрема, до «активнішого за-
лучення лідерів національних меншин до 
міждержавного діалогу між Польщею та 
Україною, особливо у питаннях, які сто-
суються історичного минулого та місць 
пам’яті».

Члени організації сподіваються на 
позитивний розгляд свого прохання й 
мають надію на залучення своїх пред-
ставників до робочих груп, які діють при 
Консультаційному комітеті. ■

кадр із фільму на youtube.com про знищення пам’ятника в Молодичі.
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1. «Навчання в Польщі – це висо-
коякісна освіта в кращих європейських 
вузах». Звучить гучно, але не завжди від-
повідає дійсності. В загальнопольському 
рейтингу найкращими університетами 
визнано наступну п’ятірку: Ягеллон-
ський, Варшавський, університет ім. 
Адама Міцкевича в Познані й обидві по-
літехніки – Варшавську та Вроцлавську.  
А у світових рейтингах польські універ-
ситети ніколи не підіймаються вище 300 
позиції. Якщо обирати між таким собі 
державним вузом і хорошим приватним – 
краще приватний, а якщо ж вступаєте до 
якогось маловідомого приватного вишу, 
що знаходиться десь в кінці всіх рейтин-
гів, будьте готові до рівня українського 
технікуму за немалі гроші.

Рейтинги польських університетів за 
різними показниками можете перегляну-
ти на освітньому порталі perspektywy.pl  
(http://www.perspektywy.pl/RSW2015/
ranking-uczelni-akademickich).

2. «Навчайся і працюй у Польщі». 
Польське право щодо іноземців змінюєть-
ся дуже часто. Так само і з правом на пра-
цю. Легально працювати без дозволу на 
роботу під час навчання можуть студен-
ти третього ступеня, тобто докторанти. 
До минулого року студенти І і ІІ ступенів 
могли працювати лише за умови оформ-
лення дозволу на тимчасове проживання 
або протягом літніх канікул. Тепер цей 
закон змінили на користь іноземних сту-
дентів, але деякі роботодавці не знають 
нових правил і перестраховуються, про-
сто не приймаючи на роботу студентів 
з-поза ЄС. Також майте на увазі, що поєд-
нувати працю й навчання, а також знайти 
роботу без досвіду та знання мови, буде 
дуже складно, особливо на першому році 
навчання.

3. «Сумарні витрати в перший рік на-
вчання становлять близько 8000 євро». 
Цифра  вражає, особливо якщо конверту-
вати її в гривні. Але не варто лякатися й 
відступати. По-перше, посередник зазна-
чає суму вже з урахуванням своїх послуг, 
тому, якщо подаватимете документи 
самостійно, зекономите до тисячі євро. 

По-друге, агенція, напевно, орієнтува-
лася на найдорожчі факультети найкра-
щих університетів Польщі, причому на 
англомовні програми. Ціна залежить від 
навчального закладу, факультету, мови 
викладання. Крім того, власники Карти 
поляка мають право на абсолютно безко-
штовне навчання, а студентам без цього 
документа польський уряд виділяє низку 
стипендій, а університети – суттєві зниж-
ки. Зазвичай, виші надають гуртожитки. 
А якщо й ні, то знайти спільну кімнату 
з кимось, використовуючи соціальні ме-
діа, не є великою проблемою. Як бачимо, 
суму в 8 тисяч взято по максимуму, але 
абсолютно реально прожити рік і на зна-
чно менші гроші.

4. «Завершення прийому докумен-
тів – 15.03.16. Місця закінчуються швид-
ко». Це твердження – очевидна спроба 
агенції-посередника замилити очі вступ-
никам, аби ті не мали часу подумати про 
альтернативу. Рекрутація триватиме аж 
до початку літа, а другий тур (платне 
навчання) – навіть до початку осіннього 
семестру. Місць у державних універси-
тетах вистачить усім (особливо тим, хто 
платить), як, власне, і в приватних на-
вчальних закладах. 

5. «Рекрутація відбувається за прин-
ципом „хто перший”» – мотивує нас не 
зволікати ще одна фірма-посередник. Але 
чи ви насправді вірите в те, що система 
освіти в Польщі настільки примітивна й 
хороші університети беруть усіх без кон-
курсу та рейтингів? Звичайно, ні. Якщо ж 
це приватні університети, які працюють 
за таким принципом, то варто задумати-
ся про якість освіти в подібних закладах. 
Тим більше, як показує практика, місця 
там не закінчуються ніколи й відомі ви-
падки, коли студентів було прийнято 
на навчання після початку навчального 
року. Тому є час подумати.

6. «Достатньо базового знання мови». 
Якщо мова навчання польська, а не ан-
глійська, то реальне (!) знання мови на 
рівні як мінімум В2 – просто необхідне, 
аби повноцінно брати участь у навчаль-
ному процесі. Наголошуємо на слові «ре-
альне», бо річ не в сертифікаті, а саме в 
розумінні та здатності вільно комуніку-
вати. Польська система освіти відрізня-

ється від української, тому будьте готові, 
що говорити, робити презентації та пи-
сати доведеться дуже багато. Починайте 
вчити мову завчасно, а якщо не впевнені 
в рівні своїх знань – візьміть зайвий рік, 
навчіться мови на спеціалізованих підго-
товчих курсах у Польщі.

7. «Вчитися легко». Легко тому, хто 
не вчиться. Потрібно буде багато читати 
польською та англійською, серйозно го-
туватися до екзаменів і писати наукові 
праці. Скопіювати реферат з Інтернету не 
вдасться, адже всі роботи перевіряються 
на наявність плагіату, а за останній пе-
редбачено суворе покарання. 

8. «Професори з розумінням ставлять-
ся до іноземних студентів». Усе залежить 
від студента і професора. Це не означає, 
що студент, посилаючись на своє незнан-
ня мови чи іншу специфіку навчання в 
Україні, може отримувати найвищі бали 
і нічого при цьому не робити. Якщо про-
фесори зазвичай закривають очі на по-
милки в мові чи неправильну стилістику 
письма, то спекулювати цим ні в якому 
разі не можна.

9. «Сплачується рекрутаційна оплата 
від 40 до 200 євро». Таку інформацію по-
дає одна із фірм-посередників. Насправ-
ді ж ви платите університету за розгляд 
ваших документів не більше 150 зло-
тих, якщо хочете навчатися на творчих 
факультетах або фізичному вихованні. 
Всі інші спеціальності коштуватимуть 
близько 80 злотих. За теперішнім курсом 
це трохи більше 30 євро і аж ніяк не 200. 
Куди піде решта ваших грошей за нібито 
«рекрутацію» – пояснювати не потрібно.

10. «З викладачами завжди можна до-
мовитися». Цю фразу дехто прочитує аж 
надто по-українськи і пропонує виклада-
чам хабарі. Пам’ятайте, що це серйозне 
порушення закону, яке тягне за собою 
відповідні наслідки. Протягом останніх 
років у польських медіа обговорювали де-
кілька таких прецедентів, після чого сту-
дентів із гучним скандалом було виклю-
чено з вишів прямо посеред навчального 
року без повернення коштів навчання. 

Не пошкодуйте свого часу, аби деталь-
но вивчити всі можливості, щоб потім не 
жалкувати за втраченими роками та гро-
шима. ■

10 міфів про навчання в Польщі
Щойно розпочався прийом документів на навчання в польських університетах, а фірми-посередники 
вже активізуються та пропонують різноманітні пакети послуг для вступників. При цьому просять  
за свої послуги від 500 до 1000 євро залежно від того, що входить до «набору абітурієнта». Платити чи 
ні – особистий вибір кожного, а тому фірми, щоб знайти якнайбільше клієнтів, доволі часто або лякають 
вступників, або трохи прикрашають дійсність. «Наш вибір» ознайомився зі сторінками посередників  
та вибрав 10 найтиповіших обманів.
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авно відомо, що купити 
автомобіль у Польщі можна значно 
дешевше, ніж в Україні. Цим успішно 
користуються наші співвітчизники, 
особливо ті, хто проживає в Польщі. 
Адже тоді можна не розмитнювати 
авто на кордоні, що коштує практично 
стільки ж, як сам автомобіль, а легаль-
но в’їжджати з однієї країни в іншу.  
З водійськими правами теж усе доволі 
просто: згідно з Віденською Конвен-
цією про дорожній рух, Україна та 
Польща навзаєм визнають водійські 
права одна одної, а це значить, що 
маючи український документ, може-
те безперешкодно користуватися ним 
у Польщі протягом 6 місяців. Після 
цього терміну потрібно або обміняти 
водійські права, видані в Україні, на 
польські або ж просто перетнути кор-
дон.

Але що робити, якщо ви ще не маєте 
водійських прав? Потрібно записатися 
до автошколи, пройти теоретичний та 
практичний курси, а пізніше здати ек-
замени. Поширеною є практика, коли 
поляки їздять до України, аби отри-
мати посвідчення водія швидко й де-
шево. Сьогодні поговоримо про курси 
водіїв для українців у Польщі. 

Що потрібно знати перед тим, 
як подати документи? 
По-перше, визначити: дійсно вам 

необхідно проходити процедуру за-
ново, якщо вже маєте українські пра-
ва, чи вистачить просто їх обміняти, 
а також чи ваша категорія потребує 
переатестації. До речі, при подачі до-
кументів з проханням про обмін прав 
українського зразка на польський по-
трібно буде долучити підтвердження, 
що ви маєте право законно перебува-
ти на території Польщі щонайменше  
180 днів (віза, карта тимчасового пере-
бування і т. д.) або ж маєте карту ста-
лого перебування.

По-друге, складати іспит ви змо-
жете лише за умови володіння поль-
ською мовою на хорошому рівні. Деякі 
осередки пропонують екзаменуватися 
англійською та німецькою мовами. 

По-третє, корупційна практика, 
поширена в Україні при отриманні по-
свідчення водія, по цей бік кордону не 
діє, тому якщо ви не впевнені в своїх 
силах – краще не пробувати.

З якого віку можна отримати 
посвідчення водія?
Українці можуть відвідувати курси 

водіїв з такого ж віку, як і громадяни 
Польщі, залежно від категорії.

1. Посвідчення водія категорії A1 – 
16 років.

2. Посвідчення водія категорії B – 
18 років.

3. Посвідчення водія категорії B1 – 
16 років.

4. Посвідчення водія категорії  C – 
18 років.

5. Посвідчення водія категорії C1 – 
18 років.

6. Посвідчення водія категорії D – 
21 рік.

7. Посвідчення водія категорії D1 – 
21 рік.

8. Посвідчення водія категорії T – 
16 років.

9. Посвідчення водія категорії  
B+E – 18 років.

10. Посвідчення водія категорії  
C+E – 18 років.

11. Посвідчення водія категорії  
D+E – 21 рік.

12. Посвідчення водія категорії 
C1+E – 18 років.

13. Посвідчення водія категорії 
D1+E – 21 рік.

Що потрібно для вступу 
до школи водіїв?
1. Обрати школу за територіальни-

ми та ціновими показниками. Рівень 
навчання в усіх варшавських школах 
практично однаковий, тому слідкуйте 
за промоціями і шукайте найдешев-
ший варіант.

2. Записатися на курс на інтернет-
сторінці чи в офісі школи, заповнив-
ши формуляр.

3. Пройти медичне обстеження. Де-
які школи пропонують це зробити у 
їхнього лікаря. Якщо не маєте медич-
ного страхування в Польщі, варто роз-
глянути таку послугу, адже платити 
доведеться в будь-якому разі, то хоч 
час зекономите.

4. Отримати номер РКК. Для цьо-
го з висновком лікаря та фотографією 
потрібно подати відповідну заяву до 
Відділу комунікації за місцем прожи-
вання.. Лише після отримання цього 
номера можна подавати документи до 
автошколи.

Процес навчання
Відповідно до ваших потреб і мож-

ливостей, можна обрати звичайний 
або експрес-курс (другий буде дорож-
чий), а також дні тижня й години за-
нять. Варшавські школи пропонують 
теж заняття вихідного дня, які відбу-
ваються щосуботи та щонеділі. Крім 
того, існують спеціальні курси для 
людей з особливими потребами. Про-
цес навчання стандартний: теоретич-
ні заняття та практика керування авто 
спочатку на навчальному майданчику, 
а згодом – вулицями Варшави. Після 
закінчення курсу та внутрішнього 
іспиту автошкола вносить до бази та 
актуалізує ваш РКК. Лише після цьо-
го можна здавати офіційний екзамен. 
Ціна навчання варіюється від кількох 
сотень (шукайте акції та знижки) до 
кількох тисяч злотих за курс.

Державний іспит
З актуальним номером РКК по-

трібно зголоситися до Воєводського 
осередку дорожнього руху (WORD) 
та узгодити дату екзамену. Для реє-
страції необхідно надати паспорт або 
карту перебування, підтвердження 
оплати, фотокартку та підтвердження 
закінчення курсу в автошколі. Лише 
після вдало складених двох компонен-
тів іспиту – теорії та практики керу-
вання авто – осередок актуалізує ваш 
номер РКК. Якщо ж із першого разу 
здати екзамен не вдасться, то за кожну 
наступну спробу потрібно буде плати-
ти знову.

Отримання посвідчення водія
Лише після того, як усі іспити 

успішно складено, Відділ комунікації 
ще раз зверифікував дані РКК і переві-
рив наявність оплати за виготовлення 
документа, ви можете отримати свою 
нову пластикову картку та сідати за 
кермо.

Аби дізнатися більше, відвідайте 
офіційну сторінку Воєводського осе-
редка дорожнього руху http://www.
word.waw.pl/. Там ви знайдете всі необ-
хідні документи, дати та інформацію 
про екзамени й оплати. ■

Курси водіїв у Польщі

Поради



Таким чином, насильство може бути 
скоєне як щодо інших людей, так і 
щодо себе самого; насильницькі дії не 
обов’язково мають виражений негатив-
ний результат, але від цього вони не пе-
рестають бути насильницькими. Слова 
«використання влади» вказують, що не 
лише безпосереднє використання фі-
зичної сили є засобом насильства, але 
й психологічна, емоційна, соціальна та 
економічна влада над людиною. В ши-
рокому сенсі, ситуація, коли людина 
робить щось проти власного бажан- 
ня, – це і є насильство.

Дуже важливо навчитися розпізнава-
ти насилля, аби не опинитись у ситуації 
«це ніби нормально». Якщо вимагають 
виконання якихось дій, використовую-
чи тиск, подобається людині це чи ні. 
Якщо змушують до сексу (навіть чоло-
вік) проти власної волі. Якщо б’ють або 
просто дають ляпаса. Якщо хтось вирі-
шує з ким іншому спілкуватися, на що 
витрачати кошти, які заняття обирати. 
Якщо ображають, принижують, ігно-
рують прохання зберігати щось у таєм-
ниці або не характеризувати негативно 
при друзях. Це і є насильство.

Абсолютно неважливо, що робить 
жертва: ніяка її поведінка не може 
виправдати насильство. Адже ми не 
говоримо, що когось пограбували тому, 
що він взяв з собою гроші.

Фізичне насильство – навмисне 
пряме чи непряме нанесення тілесних 
ушкоджень і травм іншій людині чи 
собі. Це як важкі тілесні ушкодження, 
так і стусани та ляпаси. Якщо насиль-
ство вчиняють близькі люди, тим біль-
ше постійно, особистість жертви по-
ступово руйнується: падає самооцінка, 
зростає тривожність, спотворюються 
психологічні кордони.

Сексуальне насильство – змушу-
вання силою, погрозами чи обманом 
до будь-якої форми сексуальних сто-
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им, хто не стикався у своє-
му житті з насильством, важко уявити, 
наскільки ця проблема є величезною. 
Здається, що вона стосується тільки не-
благополучних сімей або небезпечних 
районів. Але статистика шокує: за да-
ними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ), кожна третя жінка 
(35%) у світі протягом свого життя під-
дається фізичному або сексуальному 
насильству й найчастіше з боку сексу-
ального партнера або знайомої людини. 
У 90% випадків насильство здійснює 
чоловік. Про більшість таких ситуацій 
жертви не заявляють.

Ця стаття розпочинає цикл про на-
сильство, який покликаний зробити 
проблему більш явною для читачів та 
продемонструвати, наскільки значне 
місце вона посідає в житті суспільства.

Не тільки сексуальне та фізичне на-
сильство, але й економічний контроль, 
психологічний тиск, неповага та зну-
щання наявні в житті багатьох жінок. 
Психіка людини є неймовірно адаптив-
ною та гнучкою: з одного боку, це дає 
нам можливість розвиватись, але водно-
час наділяє здатністю адаптуватися до 
ненормальних, нелюдських умов існу-
вання, якщо такі умови змінюються по-
ступово. Це, зокрема, стосується жертв 
насильства. Буває, людині здається, що 
те, що з нею відбувається є нормальним 
і зрозумілим, і вона не помічає, що вже 
давно опинилася за межею «нормаль-
ності». Наприклад, жертви домашнього 
насильства часто дивуються, коли чу-
ють, що ображати свою дружину –  не 
є нормальним. А бити? Адже не часто, 
лише раз на місяць…

Отож, за визначенням ВООЗ,  на-
сильство – це навмисне використання 
фізичної сили чи влади, скоєне або у 
вигляді загрози щодо себе, іншої осо-
би чи групи людей, наслідками якого 
є (або існує висока ймовірність цього) 
тілесні ушкодження, смерть, психоло-
гічна травма, відхилення в розвитку чи 
різного роду збитки.

Поради

сунків з іншою людиною, незалежно 
від стосунків із жертвою. Закон квалі-
фікує такі злочини за допомогою по-
няття «безпорадний стан». Це означає 
не тільки меншу, ніж у насильника, 
фізичну силу, але і страх, залежність, 
довірливість. Такі особистісні характе-
ристики, як підкорення, сугестивність, 
тривожність, створюють «безпорадний 
стан» постраждалого і без застосуван-
ня фізичної сили.

Фактори ризику для вчинення сек-
суального насилля: ідеологія доміну-
вання чоловіка, яка лежить в основі па-
тріархального суспільства (відповідно, 
домінування у сексуальних стосунках) 
та слабкі правові санкції. Гендерна не-
рівність сприяє об’єктивації жінки, дає 
чоловікові право «розпоряджатися», 
«наказувати», «вирішувати самому, як 
буде краще».

Для жертв домашнього насильства 
факторами ризику є: низький рівень 
освіти; виховання в середовищі, де ре-
гулярно скоювали насильство; власний 
досвід раніше пережитого насильства. 
Трапляється, що толерантність до 
агресії, неповаги, дискримінації, низь-
кий рівень самоповаги викривлюють 
сприйняття, і тоді жертва виправдовує 
вчинки насильника, їй може здаватися, 
що так і треба, що в усіх так, а людина 
сама собі щось вигадує.

Психологічне насильство – нане-
сення шкоди психологічному здоров’ю 
людини шляхом образ, погроз, заля-
кування, шантажу, контролю. Воно за-
вжди супроводжує інші види насиль-
ства та сигналізує про можливість пе-
реходу до них.

Економічне насильство – матері-
альний тиск, який може проявлятись  
у вигляді заборони вчитися чи працю-
вати, позбавленні фінансової підтрим-
ки, повному контролі над видатками. 

Дуже важливо розуміти зв’язок між 
нерівністю в суспільстві та насиллям. 
Завжди більш слабкі будуть у групі ри-
зику – так влаштовані люди. Неможли-
во кожному пояснити, що бити дружи-
ну – аморально. Проблема має вирішу-
ватися на рівні соціуму, жінка повинна 
стояти в ньому на одній сходинці із чо-
ловіком. Адже саме нерівність створює 
підґрунтя для гендерного, расового, 
релігійного чи будь-якого іншого на-
сильства.

Наступна стаття циклу буде торка-
тися теми допомоги мігранткам, що зі-
ткнулись із насильством у Польщі. ■

Насильство. Стосується кожного?
Марина каЧановиЧ,
психолог, гештальт-терапевт (м. Мінськ, 
Білорусь) у співпраці з неформальною 
групою «Stop przemocy wobec migrantek» 
(Стоп насильству по відношенню до мі-
гранток), м. Варшава

Т

Фото: pixabay.com
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Консульські питання Відпочинок

НВ: Досить часто можна почути від 
наших співгромадян запитання, що ро-
бити в разі закінчення строку дії, як у 
народі кажуть, «закордонного паспор-
та»? Конче їхати для цього в Україну?

СК: Будь-який громадянин Украї-
ни, який на законних підставах пере-
буває на території Польщі більше трьох 
місяців, про що є відповідна відмітка 
в паспорті (мається на увазі про тим-
часовий чи постійний консульський 
облік), відповідно до постанови 152 
Кабінету Міністрів України, має право 
подати документи на оформлення «за-
кордонного паспорта» (тобто паспор-
та громадянина України для виїзду за 
кордон). Ми оформляємо біометричні 
паспорти – і для дорослих, і для дітей. 
Відповідно до змін, внесених до зако-
нодавства України, з 1 квітня 2015 року 
батьки зобов’язані оформляти «закор-
донні паспорти» для дітей від їхнього 
народження. Тому діти українських 
громадян, які перебувають у Польщі 
на законних підставах, мають право на 
виготовлення паспортного документа в 
консульському представництві.  

НВ: Як довго триває ця процедура?
СК: Згідно з процедурою та поста-

новою №152 КМУ, державні органи, 
які виготовляють паспорти, роблять 
це в Україні. Період розгляду – 90 днів, 
плюс час на пересилку. Як правило, 
впродовж 2–3 місяців кожен заявник 
отримує паспорт. Затримок немає, як 
це було раніше, коли людям доводило-
ся очікувати навіть по півроку.

НВ: Чи кошти виготовлення сут-
тєво відрізняються від затрат на «за-
кордонний паспорт» в Україні?

СК: Кошти нараховуються у валюті 
країни перебування. Якщо в Україні 
це коштує 600 гривень (в терміновому 
порядку – 1200 гривень), то в Поль- 
щі – 561 злотий. До речі, зараз найбіль-
ша кількість консульських дій пов’яза-
на саме з паспортними питаннями.

НВ: Чи є для цього спеціально при-
стосований кабінет з фотокамерою?

СК: Так. У нас спеціально відве-
дене приміщення для громадян – для 
відбитків пальців, для електронного 

підпису. Кімната звукоізольована, тож 
людина може бути спокійна, що дані, 
які вона подає при оформленні заяви на 
«закордонний паспорт», ніхто сторон-
ній не почує. 

НВ: А що робити тим, хто пере-
буває в Польщі з «раритетними» 
паспортами ще радянського зразка, 
виданими в Україні (на днях до мене 
зверталися саме з таким питанням)?

СК: Ці паспорти діяли до 1996 року. 
Потім були документи для виїзду за 
кордон зразка 1994 року. Після закін-
чення терміну їх дії паспорти радян-
ського зразка і зразка 1994 року стали 
недійсними. Було введено паспорти 
нового зразка. Громадяни, котрі ма-
ють документ радянського зразка, по-
винні пройти перевірку, тому що вони 
не мають внутрішніх паспортів гро-
мадян України, а отже й «українських 
закордонних паспортів». Спільно з 
державною міграційною службою ми 
здійснюємо перевірку, чи є особа гро-
мадянином України. Якщо українське 
громадянство підтверджується і лю-
дина легально перебуває на території 
Польщі (має дозвіл на проживання/

карту перебування), то вона може звер-
нутися з заявою про оформлення «за-
кордонного паспорта» в консульське 
представництво. Натомість коли при-
ходять з таким проханням люди, які 
окрім паспорта радянського зразка не 
мають жодних документів, навіть сві-
доцтва про народження, то ми, на жаль, 
можемо «паспортизувати» їх лише сві-
доцтвом на повернення, щоб вони всі 
питання врегульовували на території 
України, тобто отримували внутрішні 
паспорти (з 1 січня їх видають у формі 
пластикових ІД-карток).

НВ: Якою була реакція нашого 
дипломатичного представництва на 
побиття наших співвітчизників-за-
робітчан у м. Кутно?

СК: Українські громадяни до нас так і 
не звернулися. Я намагалась їх розшука-
ти через поліцію, отримати номери їхніх 
телефонів. З цього приводу мала розмо-
ву в департаменті консульської служби 
МЗС Польщі. Ми звернулися з нотою, 
в якій висловили обурення з приводу 
цього інциденту та з приводу того, що 
офіційні польські установи нас про це не 
поінформували. Відповідь польської сто-
рони звелася до того, що в цьому випадку 
вони не  зобов’язані нас інформувати, бо 
громадяни не були заарештовані й підо-
зрювані, а також тому, що вони відмови-
лися контактувати з Посольством, коли 
їм було надано наші контактні телефони. 
І донині вони так і не вийшли на зв’язок, 
хоча, за моєю інформацією, продовжу-
ють там жити й працювати.

НВ: Тож нашим громадянам варто 
бути більш відкритими, якщо йдеть-
ся про контакти з консульством, адже 
це в їхніх інтересах, коли виникають 
проблемні ситуації. 

СК: Безперечно. Якщо знову ж по-
вернутися до описаного випадку, то 
ми робимо це навіть без заяв громадян. 
Ми незадоволені відповіддю польської 
сторони на нашу ноту, тому нами вже 
підготовлена наступна нота, в якій під-
креслюється, що згідно з пунктом 4  
ст. 36 Консульської конвенції між Укра-
їною і Польщею, консульство інформу-
ється в разі будь-яких інцидентів, що 
трапляються з громадянами України 
на території Польщі. ■

Розмовляв 
іван коЗЛовСькиЙ

Повністю інтерв’ю з консулом Світланою 
Крисою можна прочитати на нашому сайті  
www.naszwybir.pl.

Консул відповідає: 
питання про закордонні паспорти

консул Світлана криса під час зустрічі в ук-
раїнському домі. Фото Мирослави Керик.

У попередньому номері ми інформували про відкриття після рекон-
струкції Консульського відділу при Посольстві України у Варшаві 
(ал. J.Ch. Szucha 7). Пропонуємо вашій увазі продовження розмови 
нашого кореспондента з керівником Консульського відділу Світла-
ною Крисою. Ви довідаєтеся про виготовлення «закордонних паспор-
тів» без необхідності виїзду в Україну.

10 квітня, у рамках започаткованого «нашим вибором» і консульським пред-
ставництвом циклу зустрічей консулів з нашими громадянами в українському 
домі у варшаві, можна довідатися про набуття польського та вихід з українсько-
го громадянства, а також про особливості реєстрації дітей громадянами україни.  
початок о 13:00, український дім у варшаві, вул. zamenhofa 1.
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лександр приїхав до Вар-
шави з південного сонячного Микола-
єва. У непростому процесі звикання до 
нового життя йому допомагає живопис. 
У результаті повстала персональна ви-
ставка «Перший рік – перший крок», до 
якої увійшло 15 робіт, 13 з яких було 
намальовано вже в польській столиці. 

Картини Олександра Михайленка за-
хоплюють реалістично-романтичними 
образами та яскравістю кольорів. На 
перший погляд, це його персональне 
бачення світу – цікаве та мальовниче. 
Втім, як зізнається сам автор, це реф-
лексії не лише на все те, що його ото-
чує, але й на нові віхи в житті, яких за-
раз у художника чимало. 

лег навіть і не задуму-
вався над тим, що його Dobro&Dobro. 
Espresso bar (ul. Puławska 11) належить 
до найменших закладів громадського 
харчування не тільки в польській сто-
лиці. За знайденою інформацією про 
подібні мінікафе-кав’ярні, рекордно 
малими в Польщі вважаються заклади, 
що мають удвічі більший метраж, –  
до 15 кв. м. 

Тим часом рекордсмен Олег спроміг-
ся на шести метрах розмістити все, що 
необхідно, аби такий харчовий заклад 
отримав відповідні дозволи й почав 
діяти: два умивальники, кавовий вер-
стат, барменську стійку з необхідними 
атрибутами, за лаштунками – туалет,  
а з другого боку – полички на всілякий 
інвентар, три сидячих місця на підві-
конні та ще кілька (як потепліє) назовні. 

«Створення картин однозначно до-
помогло мені й навіть досі допомагає 
призвичаїтися до нового життя. Кожна 
робота – наче моя дитина: немає улю-
бленої. Всі вони по-своєму рідні, доро-
гі, близькі та прекрасні», – розповідає 
художник. І дійсно, адже в переплетін-
ні кольорів та поєднанні образів кожен 
із нас побачить щось своє і щось своє 
відчує. Але істинна суть роботи, її гли-
бинний зміст відомі тільки творцю. За-

Живопис як процес адаптації ймається малюванням Олександр вже 
не перший рік, втім спеціальної освіти 
не має. В рідному Миколаєві мав персо-
нальну виставку, а також кілька спіль-
них презентацій.

«У Варшаві мене надихає абсолютно 
все. Багато гуляю і часто фотографую. 
А коли є натхнення – малюю. Інколи 
одна картина народжується за ніч, а ін-
коли – за кілька тижнів. Усе залежить 
від того, як ми домовимося з музою», – 
ділиться подробицями творчого проце-
су художник. Малює Олександр акри-
ловими фарбами. Говорить, що вони 
дуже зручні в роботі, гарно передають 
кольори бажаних образів. Наприклад, 
картина із зображенням Варварівсько-
го мосту в рідному Миколаєві з часом 
отримала нові елементи – барвисті 
бульбашки, які додали своєї пікантнос-
ті та грайливості. 

Зрештою, описувати роботи Олек-
сандра дуже цікаво, робити це можна 
за допомогою безкінечних епітетів, ме-
тафор та синонімічних рядів. Втім, це 
саме той випадок, коли його картини 
найкраще побачити на власні очі, пере-
конатись у глибині образів і принаймні 
спробувати збагнути внутрішній світ 
художника. ■

20 березня в Українському домі у Варшаві на вул. zamenhofa 1 від-
крилася виставка робіт Олександра Михайленка. Вже рік він живе 
у Польщі, і в працях відобразився процес його адаптації до іншого 
міста, іншої країни.

українець відкрив найменшу кав’ярню у варшаві

Каву пропонує свіжомелену, ароматну, 
пригощає відвідувачів українським зе-
фіром (маловідомим у Польщі), охоче 
балакає з людьми, а ті весь час розпиту-
ють – що таке зефір, хто малював міні-
картинки на стінах, що таке «підвішена 
кава» (у Польщі про цю дрібну благо-
дійність все ще мало знають), чому тут 
два прапорці тощо. Усміхнений і приві-
тний власник, який до цього з бізнесом 
справ не мав, приваблює відкритістю й 
українським акцентом. 

До Варшави Олег потрапив із Киє-
ва, його дружина отримала тут роботу. 
Завдяки друзям, які вже проживають у 
Польщі, киянину вдалося визначити-
ся з бізнесом, знайти приміщення для 
кав’ярні, оформити всі документи, зро-
бити ремонт, походити на мовні курси 
і врешті почати підприємницьку діяль-
ність. На мінібізнес довелося витратити 
приблизно 5 тисяч доларів. Можливо 
через кільканадцять місяців вдасться 
«відбити» цю суму. В усякому разі ки-

янин отримав колосальний досвід запо-
чаткування власної підприємницької 
діяльності в сусідній країні. 

Охочих скуштувати каву запрошу-
ємо до кав’ярні порозмовляти із влас-
ником, дізнатися, де найкраща кава у 
Варшаві, й отримати карту постійного 
клієнта. Серед відвідувачів – переваж-
но молоді люди від 25 до 45 років,  зо-
крема мами з візочками, які їдуть на 
прогулянку до парку Лазєнки. ■

О оксана ДениСЮк

У 2012 році ізраїльський письменник польського походження Едґар 
Керет оселився в найменшій квартирі площею 7 кв. м, яку збудував 
Фонд польського сучасного мистецтва, а в 2016 році українець Олег 
Яровий відкрив кав’ярню розміром 6 кв. м.

О володимир прЯДко

Фото авторки статті
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Анонс подій

К у л ь Т у р а
► Львівський місяць у Вроцлаві 01.04–
01.05
Протягом квітня у Вроцлаві відбувати-
муться культурні події, присвячені Льво-
ву і сучасній Україні загалом. На кожен 
день запланована якась цікава акція: ви-
ступи українських музикантів, зустрічі 
з літераторами, кіноперегляди, майстер-
класи (зокрема для діток), дискусії та ба-
гато іншого. Львівський місяць у Вроцла-
ві – це не лише демонстрація польському 
глядачеві новинок української культури, 
це також спроба закласти підвалини  пер-
спективної співпраці у сфері культури 
поміж Львовом і Вроцлавом. Стежити за 
програмою Львівського місяця у Вроцла-
ві можна за посиланням: 
https://www.facebook.com/lvivwroclaw/

К о н ц е р Т и :

► Концерт гурту ҐоҐоДзИ ҐаНсКі 

Новий проект музикантів гурту «ПЕРКА-
ЛАБА» – це традиційні гуцульські мело-
дії Карпат із домішками реггі, ска, фольку, 
клезмерської музики й навіть панку.

21 квітня, 20:00, ПЕРЕМИШЛЬ, Кlub 
Niedźwiadek, ul. Rynek 1.
22 квітня, 20:00, КРАКІВ, Klub Piękny 
Pies, ul. Bożego Ciała 9. Квитки 15–20 zł.
23 квітня, 20:30, ВРОЦЛАВ, Stary Klasztor, 
ul. Purkyniego 1. Фестиваль «Львівський 
місяць у Вроцлаві». Квитки – 15–20 zł.
24 квітня, 20:00, ВАРШАВА, Klub Hydro-
zagadka, ul. 11 Listopada 22. Квитки 20 zł.

► Концерт українського гурту «Вален-
тин Стрикало»
Гурт заснований у 2010 році Юрієм Ка-
планом із Запоріжжя, що прославився 
після комедійної серії відеозаписів до зі-
рок шоу-бізнесу від імені провінційного 
та наївного «Валентина Стрикало із села 
Бурильцево». Гурт виступить уперше в 
Європі. 
15 квітня, 19:00,
ВАРШАВА, SEN PSZCZOLY, вул. Gro-
chowska 301/305.

► Танці народів світу – етнічне танцю-
вальне шоу, в якому запрезентовані най-
кращі народні танці багатьох країн від 
унікального танцювально-вокального 
проекту Народного академічного ансамб-
лю України імені Григорія Верьовки. 
20 квітня, 19:30

КРАКІВ, Філармонія ім. K. Szymanow-
skiego, вул. Zwierzyniecka 1.
Квитки від 150 зл.

► Концерт «U2 Симфонічно»
Вперше в Польщі польські виконавці ра-
зом із симфонічним оркестром виконають 
кавери найвідоміших хітів легендарного 
ірландського гурту «U2».
24 квітня, 20:00, ПОЗНАНЬ, Sala Ziemi 
MTP. Квитки від 130 зл.

Т е а Т р :
► 18–24 квітня в Кракові відбудеться 
3 Міжнародний Фестиваль українсько-
го театру «Схід–Захід», організований 
Фондом масових видовищ і шоу-програм 
разом із Центром молоді імені др. Генри-
ка Йордана в Кракові. Захід має на меті 
промоцію української культури.
Під час третьої едиції фестивалю висту-
патимуть професійні, аматорські, сту-
дентські та дитячі театральні трупи, які 
репрезентують Україну та українську 
діаспору з Польщі, Німеччини, Австрії та 
Грузії. У програмі виконуватимуться як і 
класичні, так  і сучасні перформенси. 
Стежити за програмою фестивалю можна 
за посиланням:
www.facebook.com/wschodzachodfes

ВРОЦлАВ
Punkt Infolink Вроцлавського центру 
соціального розвитку
Infolink пропонує спочатку спробувати 
знайти відповіді на питання на їхній сто-
рінці, якщо ж потрібна особиста консуль-
тація – записатися на зустріч за допомо-
гою електронної пошти.
Консультації на різні теми надаються 
різними мовами, тому варто домовитися 
заздалегідь, аби зустрітися з відповідним 
спеціалістом. 
pl. Dominikański 6
Години роботи: понеділок–п’ятниця: 
11:00–18:00
infolink@cirs.wroclaw.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Gliniana 20–22
Години роботи: 7:30–15:30
http://wroclaw.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-
i-poszukujacych-pracy/dla-cudzoziemcow
tel. 71 770 16 00

Якщо вас цікавлять питання легальної 
роботи в Польщі і ви хочете знати більше 
про свої права та обов’язки як працівни-
ка, варто звернутися до:
Biuro Porad Obywatelskich
ul. Szajnochy 12
tel. 71 344 84 39

Години роботи: понеділок, четвер: 10:00–
18:00, вівторок, середа, п’ятниця: 10:00–16:00

Uniwersytecka Poradnia Prawna
ul. Więzienna 10/12 (будинок C Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomii Вроцлав-
ського університету, кімната 104)
Години роботи: понеділок–четвер: 13:30–
18:00, п’ятниця: 13:30–16:30
tel. 71 375 20 09
Увага: порадня не надає консультацій те-
лефоном, можна лише записатися на кон-
кретну годину.

КРАКІВ
Іnterkulturalni.pl  
Організація надає професійні консуль-
тації, поради щодо легального праце-
влаштування.
ul. Krakusa 8/107, партер
biuro@interkulturalni.pl
interkulturalnipl@gmail.com
tel. 12 433 38 62, Skype: interkulturalnipl 
Години роботи: понеділок–четвер: 11:00–
17:00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Осередок допомагає іноземцям, що опи-
нилися в складній життєвій ситуації. 
Стосується це і питань роботи. Якщо 
трапилися нечесні роботодавці й ви тер-

міново шукаєте нову роботу – зверніться 
сюди.
ul. Radziwiłłowska 8b 
Години роботи: понеділок–п’ятниця: 
7:30–15:30
tel. 12 421 92 82, 12 421 82 42
http://oik.krakow.pl/

Małopolski Urząd Wojewódzki 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzo-
ziemców
Тут ви отримаєте консультації щодо пе-
ребування в Польщі, зокрема і працевла-
штування. 
Номер телефону відділу, що відповідає за 
дозволи на роботу: 12 392 15 79
ul. Przy Rondzie 6 
Години роботи: понеділок: 9:00–17:00, 
вівторок–п’ятниця: 8:00–15:00
wo@malopolska.uw.gov.pl
ht t p: //malopolska .uw.gov.pl /defau l t .
aspx?page=WO

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
Надає не лише правову допомогу, а й ін-
формацію іноземцям щодо легального 
працевлаштування.
ul. Krowoderska 11/7
Години роботи: понеділок–п’ятниця: 
9:00–15:00
biuro@pomocprawna.org
tel. 12 633 72 23

шукаємо роботу в польщі: безкоштовні поради у вроцлаві та кракові
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огляду на велику кіль-
кість пісних днів у році (біля ста два-
дцяти) та суворість дотримання посту, 
характерним для кухарських книжок 
XVII ст. було послідовне вирізнен-
ня пісних страв серед решти. Суворо 
слідкували за тим, що їли і скільки. 
Навіть багаті люди під час посту май-
же голодували.

Сувора заборона споживання охо-
плювала не тільки м’ясо та м’ясні про-
дукти, але й масло, молоко, сир і яйця. 
На хліб мастили повидло або ж вмо-
чували його в олії, а замість десертів 
їли малосолодкі «довічні» тістечка, 
бо вони були придатні до споживан-
ня навіть через півроку після випі-
кання.  Станіслав Чернецький, автор 
першої польської кулінарної книги 
«Compendium ferculorum albo zebranie 
potraw» 1682 року, наприклад, радив  
у пісні дні загущувати соуси не яйця-
ми, а мукою.

Суворе дотримання посту при-
звело до того, що в польській пісній 
кухні з’явилася безліч страв із риби. 

№
 4

7

Поради

19

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, Alla Maievska; 
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

З

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

Анонс подій

Той же Станіслав Чернецький у своїй 
книзі трактував рибні страви як один 
із трьох базових розділів кулінарного 
мистецтва, хоч і не всі рибні страви в 
«Compendium ferculorum...» були піс-
ними. В кухнях багатих магнатів ку-
харі намагалися зробити пісне меню 
більш розмаїтим завдяки видумуван-
ню все більш екстравагантних рибних 
страв. Гіацинт Пшетоцький (1599–
1655), єзуїт і поет епохи бароко, в поемі  
«Пісний обід, або іграшка» пише, що 
на магнатських столах гостювали осе-
ледці, стерляді, піскарі, осетри, щуки, 
коропи, лососі, вугрі, риби в рибно-
овочевому бульйоні та запечені в пі-
сочному тісті. До риб також відносили 
міног та равликів. У пісному меню ви-
сокого класу важливе місце посідали 
«вети» – солодощі й десерти: тістечка, 
так звані «цукри» – тобто підкрашені 
головки цукру, горіхи та фрукти. Піс-
на страва могла бути досить смачною 
й зовсім не дешевою: шляхетні види 
риб, екзотичні приправи, мигдаль, 
родзинки, цукор та екзотичні фрукти 
належали до найдорожчих харчових 
продуктів.

Щодо кулінарних звичаїв просто-
го люду під час посту – можна навес-
ти один цікавий звичай. У Попільну 
середу (Popielec) по селі проносили 
горщик із журом, а в домах і корч-
мах вішали оселедця або його кістяк. 
Жур та оселедець були символами 
посту. З цими двома стравами уро-
чисто й радісно прощалися тільки у 
Великий четвер або Велику суботу. 
В багатьох регіонах існував звичай 
«вибивання журу» – розбивалися 
горщики з журом, який попередньо 
був змішаний з болотом, вапном та 
брудною водою. Цей звичай мав по-
двійне значення: символічне про-
щання з головною стравою Великого 
посту, а також своєрідна форма за-
лицяння, оскільки глечики били об 
ті пороги, де жили молоді незаміжні 
дівчата. ■

Старопольська 
пісна кулінарія
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