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Український дім у Варшаві 

травень 2016

► Майстер-клас «Петриківський роз-
пис». Початковий рівень. Запрошує 
Клуб українських жінок. Проводить По-
ліна Пєрова. Реєстрація обов’язкова за 
номером 517 34 64 26 або електронною 
поштою: klubukrainok@gmail.com. 
8 травня, 1400–1600 
► Майстер-клас «Натуральне мило 
ручної роботи». Запрошує Клуб укра-
їнських жінок. Реєстрація обов’язкова за 
номером 888 61 95 13 або електронною 
поштою: klubukrainok@gmail.com.
8 травня о 1700
► Громадянська участь, ентузіазмо-
залежність, безвихідь? Міській елек-
тричний транспорт в Україні після 
2005 року. Презентація дослідження Ан-
дрія Возянова, університет Регенсбург.
10 травня o 1800
► ARTPOLE: KRYM – мистецькі про-
екти завдяки/всупереч анексії. Зустріч 
з Мирославою Ганюшкіною та Олею Ми-
хайлюк. 12 травня o 1800
► Півфінал Євробачення за участю Джа-
мали. Спільний перегляд. 12 травня o 2000
► Зустріч із відомим українським бло-
гером, журналістом і мандрівником 
Богданом Логвиненком. Презентація но-
вої книжки «Saint Porno». 13 травня o 1800
► Ніч музеїв в Українському домі у 
Варшаві. У програмі – концерт україн-
ської музики, виступ гурту Клубу укра-
їнських жінок «Калина», творчі майстер-
класи. Вхід вільний. 14 травня, 1800–2100
► Фінал Євробачення. Спільний пере-
гляд. Захід відбудеться за умови участі 
Джамали у фіналі. 14 травня o 2100

► Зустріч із консулом України. Інфор-
маційна зустріч із представниками Кон-
сульського відділу при Посольстві Украї-
ни в Польщі. 15 травня о 1300

Дорогі читачі, редакція газети «Наш вибір» вітає вас із Воскресінням Господнім! Бажаємо вам миру і злаго-
ди в родині та у країні. Нехай Бог нас усіх береже і дає сили вистояти всі випробування. Христос Воскрес!

Іде другий рік, відколи посаду посла України в Польщі обіймає Андрій Дещиця, тому ми пропонуємо вам 
інтерв’ю, у якому він підводить підсумки своєї праці та говорить про виклики й плани на найближче майбутнє.

Пропонуємо вам статтю Петра Андрусечка про політичну кризу в Україні та підбірку основних новин 
минулого місяця.

Заохочуємо також прочитати наш порадник. Олена Литвиненко розповідає, яких правил варто дотриму-
ватися, щоб ваші пошуки праці були успішнішими.

Ми також інформуємо, що в Польщі заборонено продавати вакансії особам, які шукають працю. Радимо 
почитати статтю про інформаційну кампанію «Не плачу за працю».

У вільний від роботи час запрошуємо відвідувати музеї і тому представляємо п’ять найсучасніших музеїв 
Польщі, що знаходяться в різних кутках країни.

Газета видається завдяки підтримці Фонду притулку, міграції та інтеграції та завдяки польській державі.
Запрошуємо читати нас в Інтернеті www.naszwybir.pl.

► Кулінарний майстер-клас від Клубу 
українських жінок. Проводить Марія 
Попко. Реєстрація обов’язкова за номе-
ром: 880 23 49 01 або електронною по-
штою: klubukrainok@gmail.com.
15 травня, 1500–1800 
► Показ фільму «Кримські стежки» 
(реж. Вінсент Мун, Франція). У рамках 
проекту ARTPOLE:KRYM. 18 травня o 1800
► Зустріч із Євгеном Магдою, відомим 
українським політичним експертом. 
19 травня о 1700
► Зустріч із Андрієм Когутом, дирек-
тором архіву Служби безпеки України.
20 травня o 1800
► Літературна зустріч із представни-
ками видавництва Nebesky. Буде пред-
ставлено серію українських коміксів  
«Даогопак» та інші книги. 21 травня о 1700
► Інформаційна зустріч: які привілеї 
дає польське походження (Карта по-
ляка, дозвіл на постійне проживання).
Організатор – Міжнародна організація у 
справах мігрантів за підтримки Фонду 
«Наш вибір». 22 травня о 1300
► Майстер-клас «Петриківський роз-
пис». Початковий рівень. Запрошує 
Клуб українських жінок. Проводить По-
ліна Пєрова. Реєстрація обов’язкова за 
номером 517 34 64 26 або електронною 
поштою: klubukrainok@gmail.com.
22 травня, 1500–1700
► Творча майстерня. Майстер-клас 
«Екодизайн. Паперова лоза». Запрошує 
Клуб українських жінок. Реєстрація обо-
в’язкова за номером 888 61 95 13 або елек-
тронною поштою: klubukrainok@gmail.
com. 22 травня о 1700
► Зустріч «Як успішно шукати працю 
в Польщі». 29 травня о 1300

► Кулінарний майстер-клас в рам-
ках «Весняного фестивалю краси і 
здоров’я». Проводить Марія Попко. Ре-
єстрація обов’язкова за тел: 880 23 49 01 

або електронною поштою: klubukrainok@
gmail.com. 29 травня o 1530

Ц и К Л і ч н і  П о д і Ї
● Консультаційний пункт для мігрантів 
Години праці: щоденно 1000–2000.
● Клуб українських жінок. 
Щонеділі в Українському домі збирається 
Клуб українських жінок (KUK). У рам-
ках клубу відбуваються майстер-класи, 
інформаційні зустрічі, тренінги тощо. За-
прошуємо стежити за найближчими поді-
ями клубу на Фейсбуці www.facebook.com/
KlubUkrainok. Додаткова інформація – у 
координаторки клубу Тетяни Роднєнкової: 
klubukrainok@gmail.com, тел.: 517 34 64 26.
● Дитячий клуб «Рукавичка»
У програмі українською мовою: інтегра-
ційні ігри, ознайомлення з казками, пісня-
ми, віршами, творча діяльність, пізнавальні 
заняття, майстер-класи та експерименти.
Група 2–6 років: субота, 1100–1400. 
Вартість 1 години занять (без абонемен-
ту) – 10 злотих.
Запис за адресою: ukr.klubik@gmail.com, 
тел.: 727 88 70 31.
«Рукавичка» на Фейсбуці: 
www.facebook.com/rukawyczka.
Курси польської мови
Новий набір 9, 10, 11 травня в офісі Фон-
ду «Ocalenie», вул. Koszykowa 24 lok. 1, 
Варшава, тел.: 22 828 04 50. Щоб зареє-
струватися, треба прийти із дійсним до-
кументом, який дозволяє перебування в 
Польщі. 

З А П Р о ш У Є М о !
Контакт:
вул. Zamenhofa, 1, 00-153 Варшава
Тел.: +48 22 258 40 18, +48 727 80 57 64
zamenhofa1@gmail.com
www.ukrainskidom.pl
Стежте за подробицями на сторінці  
Українського дому на Фейсбуці: 
www.facebook.com/UkrainskiDom.
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Продовження на 4–5-й сторінках.

«наш вибір»: Минуло понад два 
роки від завершення Євромайдану 
та початку російської окупації Кри-
му. Протягом цього часу українська 
проблематика весь час знаходилась 
у фокусі польської влади. Чи змінив-
ся характер польсько-українських 
відносин на офіційному рівні?

Андрій Дещиця: Кардинальних 
змін не відбулося. Незважаючи на те 
що у Варшаві та Києві протягом двох 
років змінилися президенти, парла-
менти та уряди, двостороння спів-
праця між країнами, як і раніше, роз-
вивається в усіх напрямках. Звичайно, 
через зміну влади в Польщі знадобив-
ся певний період, аби нав’язати та ак-
тивізувати нові контакти, але всі ме-
ханізми міждержавної співпраці зараз 
задіяно, і, сподіваюся, вони принесуть 
належні результати в майбутньому.

«НВ»: А якщо говорити про ставлен-
ня польського суспільства до україн-
ців – воно змінилося? Під час Євромай-
дану в Польщі було помітне зростання 
зацікавленості Україною, чимало по-
ляків із захопленням спостерігали за 
мужніми вчинками своїх сусідів. Чи 
Вам не здається, що у 2016 році ситуа-
ція вже не виглядає так райдужно?

АД: У першу чергу скажу, що став-
лення самих українців до українсько-
го уряду змінилося. Після Майдану 
було багато ейфорії та сподівань, але, 
очевидно, реформи відбуваються не 
так швидко, як хотілося б людям, у 
результаті – розчарування. Вважаю, 
подібне відчуття мають і поляки, коли 
спостерігають за темпами змін в Укра-
їні. У Польщі є розуміння, що люди на 
Майдані загинули за демократію та 
європейський вибір. Думаю, части-
ну поляків дивує, що наближення до 
Європи в Україні триває так довго. З 
іншого боку, я часто чую думку, зо-
крема від наших польських партнерів, 

що реформи в Польщі тривали понад 
десятиліття, і реформа місцевого са-
моврядування, яку поляки зараз кон-
сультують в Україні, також.

«НВ»: Ставлення поляків до укра-
їнців – це не тільки оцінка реформ 
чи ставлення до людей на Майдані, 
яких вони знають з телевізора. Це 
ставлення до конкретних громадян 
України, які приїжджають до Поль-
щі й кількість яких щороку зростає. 
Лише у 2015-му польські консуль-
ства видали українцям понад 950 
тисяч віз, а воєводи – 60 тисяч до-
зволів на проживання. На фоні ім-
міграційної кризи в ЄС, яка також 
впливає на ставлення поляків до 
іноземців, вам не здається, що став-
лення до українців теж змінилося?

АД: У різні періоди року на тери-
торії Польщі дійсно може перебувати 
мільйон українців. Це представники 
різних соціальних та професійних 
груп. Незважаючи на те що наших 
співгромадян тут стає все більше, я не 
спостерігаю зростання напруження у 
відносинах між українцями й поляка-
ми. Польські працедавці високо оціню-
ють професійний рівень українців та 
їхнє ставлення до роботи. Подібність 
мови, ментальності, культури допома-
гають нам краще розуміти один одно-
го. Тому, думаю, питання іммігрантів, 
яке зараз так гостро стоїть у Західній 
Європі, не набуває подібного значен-
ня в Польщі, де українці добре дають 
собі раду з інтеграцією.

«НВ»: А як сприймати зростаю-
чу популярність ультраправих, яку 

показали хоча б останні вибори до 
Сейму? Якщо подивитися, що в 
Інтернеті пишуть деякі учасники 
руху народовців, які мають десятки 
тисяч фанів, то можна зробити ви-
сновок, що агресія проти українців, 
нехай поки віртуальна, але є.

АД: Радикальні рухи в будь-якій 
країні, звичайно, не сприяють роз-
виткові демократії. Чим надійніший 
фундамент демократії – тим менше в 
суспільстві насильства та радикаліз-
му. Якщо ультраправі рухи діють у 
площині закону, то демократична дер-
жава має гарантувати їм право на ді-
яльність. Але водночас вона повинна 
ефективно реагувати на випадки, коли 
закон порушується і в публічному 
просторі сіються настрої, що можуть 
призвести до насильства чи проявів 
нетерпимості. 

«НВ»: З якими проблемами остан-
нім часом українські мігранти най-
частіше звертаються до Посольства 
та Консульства?

АД: Найбільша кількість інтере-
сантів звертається з проханням про 
отримання біометричних паспортів. 
До речі, у Варшаві ми відремонтували 
приміщення Консульського відділу, 
розширили його, щоб наші громадяни 
могли зачекати на розмову з консу-
лом у комфортних умовах. Також ми 
запровадили електронну чергу, аби 
громадяни могли краще розпланувати 
свій час. 

Андрій Дещиця: 
Люди в Польщі проявляють більше 
бажання співпрацювати з Україною
З послом України у Польщі Андрієм Дещицею говоримо про зміни в польсько-українських міждержавних 
відносинах, проблеми, з якими громадяни звертаються до Посольства, та діалог істориків на тему Волині.

У Польщі є розуміння, 
що люди на Майдані 
загинули за демократію 
та європейський вибір.

”

Чим надійніший 
фундамент демократії – 
тим менше в суспільстві 
насильства та 
радикалізму.

”
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Продовження з 3-ї сторінки.

Окрім паспортів, людей цікавить 
реєстрація народжених дітей, оформ-
лення посвідчень для повернення до 
України. До Посольства ж в основному 
приходять із пропозицією підтримати 
різні культурно-інформаційні про-
екти. Це, зокрема, промоційні заходи 
українських авторів, художників, му-
зикантів. Посольство, як правило, під-
тримує і, в міру своїх можливостей, 
допомагає в реалізації цих ініціатив. 

«НВ»: Як Ви зауважили, біль-
шість звернень українських грома-
дян до Посольства пов’язані з куль-
турною співпрацею. То, може, час на 
відкриття українського культурно-
го центру чи  інституту, який би опі-
кувався такими ініціативами?

АД: Ця ідея весь час обговорюється, 
але для її реалізації потрібні кошти. 
Ми посприяли реєстрації у Варшаві 
фонду «Український інформаційний 
центр» як громадської організації: він 
уже має свій рахунок, але на ньому 
поки немає грошей. У нашому По-
сольстві номінально є посада керівни-
ка культурно-інформаційного центру, 
проте центру в розумінні окремого 
приміщення, персоналу, матеріально-
технічної бази і відповідного кошто-
рису поки не існує. Але це не означає, 
що культурний напрям у роботі По-
сольства відсутній. Навпаки, кількість 
заходів, які ми організовуємо чи нада-
ємо сприяння в реалізації, постійно 
зростає. Працюємо згідно з наявними 
реаліями і можливостями. У зв’язку 
з цим, вважаю, що є сенс об’єднати 
зусилля дипломатів та громадських 
організацій у царині промування 
української культури. Фондові, який 
існує поза Посольством, легше знайти 
кошти на свої акції.  

«НВ»: Крім культури, україн-
ських мігрантів у Польщі цікавить 
освіта. Батьки маленьких українців 
часто говорять, що їм потрібна су-
ботня або недільна школа на зразок 
тієї, що діє для дітей представників 
української нацменшини. Чи збира-
ється Посольство виступити з яко-
юсь ініціативою в цій справі?

АД: Ми кілька разів піднімали це 
питання в розмовах з Міністерством 
національної освіти Польщі, його 

торкалися також учасники міжуря-
дових переговорів. Саме польське за-
конодавство регламентує такий, а не 
інакший порядок створення шкіл з 
іншою мовою навчання. Але тут важ-
ливу роль можуть зіграти громадські 
організації, які ми в разі потреби під-
тримаємо. Я знаю, що це тривалий 
процес. Наразі бачу два виходи: або 
ми шукаємо фонд, який залучатиме 
кошти для оплати послуг вчителів на 
базі вже існуючої суботньої школи в 
Варшаві, яку було відкрито за сприян-
ня Посольства у 2007 році, або йдемо 
шляхом більш заможних держав, які 
мають Британську школу, Американ-
ську школу, але тоді цей проект вима-
гатиме підтримки з боку офіційного 
Києва. Польське законодавство до-
зволяє відкрити таку іноземну школу, 
проте тут знову ж повстає питання 
коштів, яких в українському бюджеті 
наразі немає. 

«НВ»: Як Вам співпрацюється з 
організаціями, заснованими україн-
ськими мігрантами у Варшаві?

АД: Те, що після Євромайдану ви-
никло декілька таких організацій, я 
вважаю ознакою здорового організму. 
Добре, що їхня діяльність поширюєть-
ся на все більше ділянок суспільного 
життя. Посольство намагається долу-
чатися до їхніх проектів. Чим більше 
українських організацій – тим краще 
представлена Україна в Польщі.

«НВ»: Важливим партнером 
для української держави є також 
об’єднання українців у Польщі. Які 
спільні проекти має зараз Посоль-

ство з оУП? особливо в регіональ-
них осередках української меншини 
в Польщі можна почути, що Київ 
замало уваги звертає на їхню діяль-
ність.

АД: Ми співпрацюємо з усіма осе-
редками ОУП: коли я їжджу по регі-
онах, завжди зустрічаюся з представ-
никами автохтонної української мен-
шини. Високо ціную діяльність ОУП. 
Представники Посольства були при-
сутні на святкуванні ювілею україн-
ської гімназії у Білому Борі, привезли 
вітального листа від міністра освіти 
України. Так, є проблеми, що таким 
навчальним закладам бракує під-
ручників, їх рідко відвідують гості з 
України. Реалії в нашій державі вигля-
дають так, що значна частина бюджету 
йде на протистояння російській агре-
сії, тому, на жаль, українська держава 
не може повною мірою фінансувати 
розвиток освітніх та культурних про-
ектів за кордоном. Минулого року По-
сольство виділило ОУП близько вось-
ми сотень доларів на закупівлю книг 
українською мовою. Цього року дер-
жавним бюджетом передбачені певні 
кошти, зокрема, на проведення разом з 
українськими організаціями в Польщі 
семінару з відзначення 150-літнього 
ювілею Михайла Грушевського, під-
тримку українського друкованого 
видання (поки, правда, ще фізично ці 
кошти не надійшли до Посольства). 
Це невеликі суми, за що, звичайно, 
можна критикувати Україну, але важ-
ливо, що навіть в нинішніх складних 
умовах  держава їх виділяє. Ми ніколи 
не відмовимося від підтримки укра-
їнської нацменшини в інших країнах, 

▲ Посол андрій дещиця на відкритті Українського дому у варшаві. Листопад 2014 р.
      Фото Дарини Попіль.
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просто цей процес зараз дещо обмеже-
ний через актуальні політичні події. 
З іншого боку, ми вважаємо, що зараз 
Україні в умовах російської агресії 
вкрай необхідна єдність і консолі-
дована підтримка з боку української 
громади за кордоном. Незалежно від 
того, де ми живемо чи громадянами 
якої держави ми є, ми – українці, і це 
має стати основним фундаментом для 
нашої співпраці та спільної підтримки 
України в її боротьбі за незалежність і 
європейське майбутнє.     

«НВ»: Тема, якої не можемо уник-
нути, коли говоримо про польсько-
українські відносини, – це Волин-
ська трагедія. Цього року Сейм 
може прийняти постанову, яка ви-
знаватиме події на Волині у 1943 році 
геноцидом. Вже є проект постанови 
у справі встановлення Дня пам’яті 
мучеництва кресов’ян, де в одно-
му рядку говориться про жертви 
німецького фашизму, радянського 
тоталітаризму та українського на- 
ціоналізму. Якою буде реакція Ки-
єва, якщо польські депутати ухва-
лять подібні документи?

АД: Я б не поспішав з прогнозами 
щодо того, якою буде оцінка України, 
адже знаю, що серед польських депу-
татів триває дискусія, як має вигляда-
ти згадана постанова. Хочу нагадати, 
що українська сторона чимало разів 
декларувала та доводила готовність 
вести розмову на тему Волинської тра-
гедії. Те, що продовжується діалог між 
Українським та Польським інститута-
ми національної пам’яті, є доказом, що 
такі розмови потрібні. Більше того, що 
важливо, цей діалог істориків, друга 
зустріч яких мала місце нещодавно у 
Варшаві, відбувається саме з ініціа-
тиви Українського інституту націо-
нальної пам’яті, і це є підтвердженням 
того, що ми не ховаємося від правди, 
а готові її фахово шукати й обговорю-
вати. Сподіваюся, рішення, які будуть 
ухвалюватися і польськими, і україн-
ськими політиками, спиратимуться на 
автентичні документи та об’єктивні 
оцінки істориків. На такій темати-
ці, як Волинь, не можна спекулюва-
ти. Або рішення у сфері історичної 
пам’яті та її вшанування будуть під-
кріплені реальними фактами й доку-
ментами з минулого, або вони будуть 
популістськими та матимуть інші 
цілі, несумісні з розкриттям правди. 
Ми не можемо заборонити політикам 

говорити, що вони хочуть, – це їхнє 
демократичне право, натомість для 
польського та українського суспіль-
ства важливо в цій справі керуватися 
здоровим глуздом і прислухатися до 
думок науковців.

«НВ»: Тематика Волині останні-
ми роками стала ласим шматком 
для російської пропаганди. Росій-
ські тролі не шкодують темних 
барв, створюючи в Польщі образ 
України як держави, якою керують 
націоналісти. Чи Посольство має 
якусь стратегію протидії російській 
пропаганді?

АД: Не можу не погодитися – ро-
сійська сторона веде пропагандист-
ську кампанію, покликану розсварити 
Україну та Польщу. Від цієї загрози не 
має імунітету жодна держава, в тому 
числі Польща. І ця загроза мусить 
бути мінімізована, а ще краще –  лік-
відована. Ціль Посольства проста – не 
допустити розгортання провокацій, 
направлених на погіршення відносин 
між українцями та поляками. Ми на-
магаємося оперативно реагувати на 
розповсюдження різного роду фейків 
чи провокацій. Тут теж хочу подякува-
ти за співпрацю громадським органі-
заціям українців у Польщі, в тому чис-
лі ОУП. Кожен факт, який може мати 
негативні наслідки для українсько-
польських відносин, акцентується в 
наших розмовах з польськими офі-
ційними особами, сигналізуємо наше 
занепокоєння в офіційному листу-
ванні. З іншого боку, якщо в Польщі 
нищаться пам’ятники на українських 
могилах, а злочинці потім хизуються 
своїм варварством на каналі так званої 
«Новоросії», то це необхідно розслі-
дувати й винних покарати. Бо такі ме-
тоди не є цивілізованими і не можуть 
мати жодного виправдання. Не дай 

Боже, подібне явище перекинеться на 
український бік кордону та спровокує 
так звану війну пам’ятників! Такий 
конфлікт ані Варшаві, ані Києву не 
принесе користі, тішитимуться тільки 
росіяни. 

«НВ»: Польський приватний те-
леканал TVN у річницю Революції 
гідності показав французький фільм 
«Маски революції», знятий у най-
ліпших традиціях російської про-
паганди. Канал транслював стрічку 
без належного пояснення, що це за 
фільм, Посольство протестувало. 
Чи була якась реакція?

АД: Канал TVN відповів на наш 
лист протесту, потім надав нам май-
данчик, аби ми аргументували свою 
позицію. Я сподіваюся, що співпраця 
з каналом триватиме, але вже в більш 
конструктивному полі. 

«НВ»: На завершення – питання 
особисте. Як Вам як українцеві жи-
веться в Польщі? Чи багато Ви по-
дорожуєте, де б воліли жити, якби 
не були службово прив’язані до Вар-
шави?

АД: Це не перше моє відрядження 
до Польщі, тому можу стверджувати – 
країна сильно змінилася з часу вступу 
до ЄС. Наприклад, я нещодавно по ро-
боті відвідував Торунь та Бидґощ, до-
їхав туди за кілька годин, усі зустрічі 
вмістилися в один день. 10 років тому, 
з огляду на стан інфраструктури, така 
поїздка зайняла б 2–3 дні. Мені здаєть-
ся, найбільше змінилася польська про-
вінція, не можна не помітити – влада 
на місцях дбає про свої ґміни, розумно 
використовує євросоюзні дотації. Мені 
дуже подобається, як місцева влада 
промує воєводства в Польщі та на між-
народній арені. Важлива деталь – по-
рівняно з початком 2000-х років люди 
тут зараз більш позитивно налаштовані 
на співпрацю з Україною. Наприклад, 
навіть осередки в невеликих місцевос-
тях пропонують допомогу українським 
ветеранам АТО чи їхнім родинам. Ідея 
допомоги Україні є міцно вкоріненою в 
польському суспільстві. 

Якщо б жити не у Варшаві... то, 
може, обрав би Вроцлав чи Ґданськ. 
Але насправді, будь моя воля, я б біль-
ше часу проводив подорожуючи, бо в 
Польщі є безліч гарних місць. ■

Розмовляла 
Оксана КравЧенКО

Сподіваюся, рішення, 
які будуть ухвалюватися 
і польськими, і українськими 
політиками, спиратимуться 
на автентичні документи 
та об’єктивні оцінки 
істориків. На такій 
тематиці, як Волинь, 
не можна спекулювати.

”
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Опрацював андрій Шеремет на підставі повідомлень  порталів «Українська правда», «ЛІГА», «Укрінформ», УНІАН, газети «Дзеркало 
тижня» та Української служби Польського радіо.

КВІТЕНь 2016 РоКУ

2 квітня ЗМІ: У березні в зоні АТО за-
гинули 19 українських бійців.

3 квітня Міжнародне журналістське 
розслідування виявило у Петра Поро-
шенка офшорну компанію.

5 квітня Фракція «Батьківщина» Юлії 
Тимошенко у Верховній Раді заявила 
про перехід до опозиції.

6 квітня Голландці під час референду-
му висловилися проти Угоди про асоці-
ацію України з ЄС. 

7 квітня У рейтингу ФІФА футбольна 
збірна України піднялася з 27-ї на 22-гу 
сходинку, випереджаючи Росію. 

10 квітня Арсеній Яценюк подав у від-
ставку з посади прем’єр-міністра Укра-
їни. 

11 квітня Адвокат Надії Савченко:  
«Через тривале голодування стан здо-
ров’я Надії погіршується, лікарі по-
передили її про ймовірність раптової 
смерті».

13 квітня В окупованому Росією Кри-
му призупинено діяльність Меджлісу 
кримських татар.

14 квітня Верховна Рада прийняла від-
ставку Арсенія Яценюка та призначила 
новим прем’єр-міністром Володимира 
Гройсмана. Новим головою парламенту 
обрано Андрія Парубія.

14 квітня Український футбольний 
клуб «Шахтар» переміг португальську 
«Брагу» (з рахунком 6:1 за підсумком 
двох матчів) і вийшов до півфіналу 
Ліги Європи–2016.

15 квітня Президент України звільнив 
командувача Військово-морськими си-
лами ЗСУ Сергія Гайдука. 

19 квітня Президент України провів 
телефонну розмову з Надією Савченко. 
Ув’язнена українська льотчиця пого-
дилася тимчасово припинити голоду-
вання. 

20 квітня Кабінет Міністрів України 
призначив поляка Войцеха Бальчуна 
генеральним директором «Укрзаліз-
ниці».

20 квітня Європейська Комісія офіцій-
но запропонувала скасувати візи для 
українців.

Президент в епіцентрі «офшорного скандалу» 
Початок квітня Україна зустріла зі скандалом. Прізвище Президента Петра Поро-

шенка опинилося в документах панамської юридичної фірми «Mossack Fonseca» серед 
впливових осіб, які мають фірми в офшорах (юрисдикціях із пільговим оподаткуван-
ням, що може використовуватися для ухилення від сплати податків чи приховування 
активів). І хоча українців «офшорами» політиків не здивувати, варто додати, що компа-
нія на ім’я українського очільника була зареєстрована вже після того, як П. Порошенко 
став президентом, до того ж вона не вказана у фінансовій декларації глави держави. 

З юридичної точки зору захисники Президента доводять, що закон П. Порошенко 
не порушив, адже фірма на Британських Віргінських островах була необхідною для 
передачі «рошенівських» активів глави держави у т. зв. «сліпий траст», а на рахунок цієї 
компанії гроші не надходили. Проте з політичної точки зору виникає питання, чи глава 
держави, в якій триває війна, впроваджується військовий податок, може дозволити собі 
мати фірму в «податковому раю».

Голландський бар’єр для Угоди
про асоціацію між ЄС та Україною 
Громадяни Голландії під час референдуму, який відбувся 6 квітня, проголосували 

проти ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Проти  – 61% голландців, 
за – 38%. Явка виборців становила 32%, а це означає, що референдум визнано дійсним. 

Результати голосування занепокоїли та засмутили керівництво деяких країн Європи, 
Брюссель та Україну. Петро Порошенко заявив, що мета референдуму в Голландії – 
«атака на єдність Європи». 

І хоча волевиявлення у справі України було лише консультативним, голландський 
уряд не наважився його проігнорувати та заявив, що не може ратифікувати Угоду про 
асоціацію з Україною в нинішньому варіанті. Остаточну позицію щодо цього питання 
голландці оприлюднять у червні.  

Зміна варти в українському уряді:
Гройсман замість Яценюка
14 квітня з чергової спроби Верховна Рада України відправила Арсенія Яценюка та 

його уряд у відставку, а новим прем’єром призначила Володимира Гройсмана. У свою 
чергу, замість нього новим головою парламенту обрано Андрія Парубія. Оглядачів, од-
нак, непокоїть факт, що фракції Блоку Петра Порошенка «Солідарність» та «Народного 
фронту», які сформували нову більшість у Верховній Раді, дали за призначення нового 
уряду лише 206 голосів, решту – 51 голос – довелося шукати серед позафракційних,  
депутатів «Відродження» олігарха Ігоря Коломойського і «Волі народу», частина чле-
нів якої належала до Партії регіонів та 16 січня 2014 року голосувала за т. зв. «закони 
про диктатуру».

Російські ГРУшники почули вирок, 
та чи вдасться обміняти їх на Надію Савченко? 
Затриманих минулого року на Донбасі працівників російського ГРУ Олександра Алек-

сандрова та Євгена Єрофеєва засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 
Відповідне рішення виніс український суд 18 квітня. Росіян визнано винними у «веденні 
агресивної війни, збройному тероризмі, незаконному перетині кордону та контрабанді».

Українська влада запропонувала Москві обміняти Александрова та Єрофеєва на На-
дію Савченко, яку протиправно засудили в Росії до 22 років ув’язнення за «вбивство ро-
сійських журналістів, обстріл мирних жителів та незаконний перетин кордону». Укра-
їнська льотчиця та депутат Верховної Ради у квітні продовжувала голодування, а стан її 
здоров’я стрімко погіршувався. Проте після телефонної розмови з Петром Порошенком, 
яка відбулася 19 квітня, Надія погодилася тимчасово припинити голодування. 

Відомий польський менеджер та рок-музикант 
став головою «Укрзалізниці»
20 квітня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про призначення обраного 

за результатами конкурсу успішного менеджера з Польщі Войцеха Бальчуна на посаду 
голови правління ПАТ «Укрзалізниця». 

За словами українських урядовців, він вивів польську залізничну компанію «PKP 
Cargo» зі збитків у 100 млн злотих до прибутку 500 млн. Варто додати, що Войцех Баль-
чун не лише відомий менеджер, а й музикант, гітарист рок-гурту «Chemia». 
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Продовження на 8-й сторінці.

Петро анДрУСеЧКО

а нового прем’єра проголо-
сували 257 депутатів, однак лише 206 з 
них – члени нової коаліції з фракції «Блок 
Петра Порошенка» (БПП) та «Народного 
фронту». Решта голосів дали дві парла-
ментські групи – «Воля народу» та партія 
«Відродження», які пов’язують із група-
ми олігархів, та позафракційні депутати. 
Опоненти зазначають: це свідчить про те, 
що коаліції в дійсності немає. Після об-
рання новий спікер Андрій Парубій не був 
у змозі відповісти, скільки саме депутатів 
входить до коаліції.

На думку представників опозиції, це 
означатиме великі проблеми в майбут-
ньому, оскільки Кабмін не зможе розра-
ховувати на стабільну більшість у Вер-
ховній Раді та відповідну підтримку дій 
уряду.

У новому уряді тепер 24 міністри, в 
тому числі п’ять віце-прем’єрів. Новими 
є посада віце-прем’єра з питань євроінте-
грації та міністерство у справах тимча-
сово окупованих територій і внутрішньо 
переміщених осіб. 

Політично-урядова криза
Через два роки після Майдану, втрати 

Кримського півострова та початку кон-
флікту на Донбасі Україна занурилась у 
політичну кризу. 

На початку лютого міністр економіч-
ного розвитку Айварас Абромавічус (на 
Заході його вважали реформатором) по-
дав у відставку. Він звинуватив Ігоря 
Кононенка у використанні своєї позиції 
для призначення протеже на керівні по-
сади у міністерстві та підконтрольних 
йому підприємствах. І. Кононенко – лю-
дина президента. Від початку 1990-х вони 
разом займалися бізнесом і до сьогодні 
володіють Міжнародним інвестиційним 
банком. 

16 лютого Верховна Рада не прийняла 
звіт А. Яценюка про здійснену у 2015 році 
роботу. Здавалося, доля уряду вирішена 
наперед. Однак голосування щодо від-
ставки прем’єра А. Яценюка провалило-
ся. Депутати з Блоку Петра Порошенка 
Мустафа Найєм та Сергій Лещенко на-

Київський котел 
14 квітня, після двох місяців відкритої політичної кризи, Верховна 
Рада прийняла відставку Арсенія Яценюка і затвердила на його міс-
це Володимира Гройсмана. 

звали це олігархічною контрреволюцією, 
прагнучи підкреслити, що саме олігархи 
врятували прем’єра, оскільки зуміли мо-
білізувати підконтрольних їм депутатів, 
а ті, у свою чергу, провалили голосування 
(утрималися або висловилися проти). 

Хмари над А. Яценюком збиралися 
досить давно. Його критикували за надто 
повільні реформи,  зв’язки з олігархами 
і навіть за участь у корупційних схемах 
людей із його близького оточення. І хоча 
в лютому А. Яценюк врятувався, коалі-
ційна криза вимагає вирішити питання 
його відставки. Залишилися дві можли-
вості – або формування нового уряду, або 
дострокові парламентські вибори.

Було зрозуміло, що для більшості 
представників теперішньої коаліції ва-
ріант дострокових виборів – найменш 
корисний. Опитування громадської дум-
ки свідчать про низьку підтримку БПП, 
а «Народний фронт» взагалі ризикує не 
пройти до парламенту.

Президент Петро Порошенко підкрес-
лював, що перезавантаження уряду зале-
жить від парламенту та коаліції, які по-
винні вирішити, хто саме очолить уряд та 
увійде до його складу.

Спочатку експерти пророкували 
прем’єрське крісло міністру фінансів На-
талії Яресько (як найбільш вірогідному 
кандидату). Однак, імовірно, Раді не ви-
стачило голосів, плюс її кандидатура 
влаштовувала далеко не всі сторони ко-
аліційного процесу. Однак її місце оста-
точно зайняв Володимир Гройсман – спі-
кер парламенту.

Коаліціяда 
і вихід Тимошенко
Однак для створення нового уряду по-

трібна була оновлена коаліція, оскільки 
попередня – недієздатна. Партія «Само-
поміч» до нової коаліції увійти не захо-
тіла. Отже, найбільш зацікавлені – Блок 
Петра Порошенка та «Народний фронт» –  
вели переговори з «Радикальною парті-
єю» Олега Ляшка та з «Батьківщиною» 
Юлії Тимошенко. 28 березня здавалося, 
що створення коаліції з Ю. Тимошен- 
ко – вирішена справа. Президенту П. По-
рошенку дуже хотілося, щоб коаліцію 
створили до його від’їзду на саміт у Ва-

шингтоні. Адже було відомо, що амери-
канська сторона матиме мільйон питань 
щодо політичної кризи та подальших ре-
форм в Україні. І Ю. Тимошенко виріши-
ла зробити П. Порошенку підніжку.

– Ми виставили умову: спочатку буде 
ухвалено проект законів, які ми запро-
понували і які вже було внесено до пар-
ламенту, – несподівано заявила Юлія 
Тимошенко наступного дня після того, 
як фактично оголошено про створення 
коаліції.

Які саме закони мала на увазі Юлія 
Володимирівна? Йшлося про вісімнад-
цять документів, серед яких мораторій на 
продаж землі до 2020 року, законопроек-
ти про підтримку малого та середнього 
бізнесу, зниження тарифів на комунальні 
послуги. Деякі з поданих законопроек-
тів партнери по коаліції цілком могли 
підтримати, однак частина пропозицій  
Ю. Тимошенко була відвертим популіз-
мом. А деякі з них, як наприклад знижен-
ня цін на енергоносії, взагалі загрожують 
розривом співпраці з Міжнародним ва-
лютним фондом (МВФ).

– Я дуже критично оцінюю пропо-
зицію, яку висловила пані Тимошенко. 
Вимоги до коаліції можуть вплинути на 
скасування угоди з МВФ, – висловився  
1 квітня посол США у Києві Джеффрі  
Пайєтт.

Юлія Тимошенко почала самостійну 
політичну гру. Можливо, зіграли роль 
високі рейтинги – її особистий та партії 
зокрема. Якби вибори відбулися тепер,  
Ю. Тимошенко мала б шанс виграти у 
другому турі. Завдання, які вона постави-
ла, змусили П. Порошенка та А. Яценюка 
вдатися до плану Б, суть якого – включи-
ти до фракцій прем’єра та Президента по-
зафракційних депутатів. Швидко розлеті-
лася інформація, що в парламенті цілком 
вистачає депутатів, готових підписатися 
(мінімум 226) під новою коаліційною уго-
дою у складі лише двох фракцій – БПП  
та «Народного Фронту». Водночас під-
креслювалося, що обидва коаліційні 
партнери хочуть, щоб коаліція налічу-
вала принаймні 240 депутатів. Невідомо,  
чи вдалося досягнути цієї мети.
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Новини

Гройсман вміє сказати «ні»
Коли 10 квітня А. Яценюк заявив, що 

йде з поста, здавалося, вже ніщо не за-
важає створити уряд Гройсмана. Однак 
на перешкоді стала кандидатура самого 
прем’єра. Він поставив свої умови щодо 
окремих портфелів в уряді, оскільки хо-
тів бачити поряд своїх людей замість тих, 
кого йому нав’язували згори. Справа за-
гострилася, і В. Гройсман пригрозив, що 
піде з посади. В підсумку він досяг сво-
го, тим самим показав, що не повністю 
залежний від Президента, як про нього 
говорили окремі аналітики. На думку по-
літолога Володимира Фесенка, В. Грой-
сман починає власну політичну гру, яка 
не завжди подобатиметься впливовим 
людям із фракції П. Порошенка.

– Звичайно, Гройсман не стане опо-
нентом або конкурентом Президента, 
швидше, він хоче бути конструктивним 
партнером, – вважає В. Фесенко. 

Схожої думки інший київський політо-
лог Тарас Березовець. Він наголошує, що 
новий прем’єр в стані сказати «ні» багатьом 
впливовим людям. У майбутньому це може 
призвести (хоча не обов’язково) до конфлік-
ту між прем’єром та Президентом. 

Зрозуміло одне: В. Гройсман на проти-
вагу А. Яценюку не може розраховувати 

на жоден аванс з боку українського наро-
ду. Українці втомлені й прагнуть змін.

На думку Т. Березовця, на відміну 
від «прем’єра-камікадзе», як сам себе 
називав А. Яценюк, В. Гройсман буде 
«прем’єром-стабілізатором». Багато екс-
пертів вважають, що новий уряд лише 
відсуне в часі загрозу парламентських 
виборів, які можуть відбутися навесні на-
ступного року.

Панамські папери
«Панамський скандал» не завадив 

створити коаліцію. Українські журналіс-
ти програми «Слідство.інфо» підготу-
вали документальний фільм під назвою 
«Подвійне життя президента», в якому 
звинуватили Петра Порошенка в прихо-
вуванні факту реєстрації фірм у так зва-
них податкових раях, метою чого було 
ухилення від сплати податків. 

Представлений матеріал викликав 
різні реакції у середовищі журналістів 
та експертів. Авторам фільму закида-
ють, що вони свідомо вдалися до маніпу-
ляцій, надто вже прискіпливо встанов-
люється зв’язок між діями П. Порошенка 
та подіями серпня 2014 року, коли стався 
Іловайський котел. Журналісти наголо-
сили, що в той час коли гинули україн-
ські військові, Президент займався схе-
мами уникнення сплати податків.

Медіа-експерти підкреслювали, що 
частина, присвячена Іловайську, займає 
надто велику долю фільму. У зв’язку з 
такими звинуваченнями «Громадське» 
провело спеціальне засідання. Рада те-
леканалу визнала, що хоча «іловайське 
питання» важливе для розуміння контек-
сту, архівні кадри подій на Сході були ви-
користані в надмірній кількості, що спо-
творило сутність матеріалу.

П. Порошенко тим часом стверджує, 
що фірми, зареєстровані в офшорах, не 
мали на меті ухилення від сплати подат-
ків, а повинні допомогти перевести його 
активи під управління «сліпого» трасту. 
Інвестиційний банк «Rothschild» підтвер-
див, що відповідну угоду було підписано 
16 січня 2016 року.

Складається враження, що афера 
«Panama Papers» зіпсує імідж Петра По-
рошенка насамперед за кордоном. Не 
можна також виключати, що в майбут-
ньому з’являться додаткові матеріали, які 
стосуватимуться Президента та інших 
українських політиків.

Що далі?
Одне зрозуміло напевно: новий уряд 

не означає кінець кризи. Останні опиту-
вання громадської думки свідчать, що 
українці вкрай незадоволені інститута-
ми влади й не вірять партіям, які входять 
до коаліції. Чи вдасться прискорити ре-
форми в найближчі місяці? Сам В. Грой-
сман у день голосування за його уряд 
пообіцяв, що «покаже всім, що значить 
керувати державою». Побачимо. ■

Такий безкоштовний додаток розро-
била одна із краківських фірм, яка діє як 
приватний путівник культурними й мис-
тецькими місцями Польщі. 

Додаток Guides4Art – це функція для 
телефонів, яка дозволяє віднайти на кар-
ті Польщі музеї, галереї та інші місця, 
пов’язані з мистецтвом. Для цього не тре-
ба мати інші аплікації в телефоні. Аудіо-
путівник, постійно актуалізований (час-
то самими працівниками музеїв), робить 
відвідування мистецьких інституцій 
більш привабливим.

Він має допомогти також туристам, які 
опиняються в різних містах Польщі. 

– Завдяки Guides4Art через телефон 

Київський котел 
Продовження з 7-ї сторінки.

можна навіть зайти до музею й побачити 
деякі цікаві експонати, – підказує Анна 
Барвицька, спеціаліст у справах комуні-
кації проекту Guides4Art.Додаток вміщає 
адреси, контактні дані та карту зі вказів-
кою місцезнаходження об’єктів, а також 
актуальні події, які там відбуваються.
Guides4Art має в собі не тільки путівник 
по різних галереях, музеях, кінотеатрах 
Польщі, але є також зручним інстру-
ментом для ознайомлення з культурою 
й мистецтвом країни. Саме тому автори 
проекту переклали додаток іншими мова-
ми, зокрема українською. 

– Нині багато українців приїжджає до 
Польщі. Важливо допомогти їм прилучи-
тися до культурного життя країни. І до-
бре, якщо ознайомлення відбуватиметься 

рідною мовою, – підказує А. Барвицька.
На сьогодні додаток Guides4Art вмі-

щає близько тисячі адрес культурних 
об’єктів. Інформація постійно оновлю-
ється та поповнюється.

За посередництвом сайту можна і са-
мому інформувати творців цієї функції 
про цікаві мистецькі ініціативи, з якими, 
на вашу думку, варто ознайомити ширше 
коло людей. Звичайно, автори додатку 
відкриті для співпраці з різними органі-
заціями та установами, які діють на ниві 
культури. У рамках абонемента музеї, 
галереї мають змогу самі управляти у до-
датку своїми експонатами та описувати 
їх різними мовами. Це дасть змогу роз-
ширити коло осіб, які цікавитимуться по-
діями в цій культурній інституції. 

Щоб слідкувати за культурними поді-
ями у вашому місті, районі чи місці, яке 
відвідуєте, вистачить завантажити на те-
лефон додаток Guides4Art. Його, а також 
інструкцію, як це зробити, знайдете на 
сайті guides4art.pl.

З мобілкою по місцях культури
Хочеш знати, яка цікава культурна подія відбувається в місці твого 
проживання? У цьому допоможе додаток для телефона Guides4Art, 
який працює також українською мовою.

Павло ЛОЗа



шин у Польщі: це білоруси, вірмени, 
євреї, литовці, німці, росіяни, словаки, 
українці й чехи. Окрім них, закон визнає 
етнічними меншинами 4 групи: караїмів, 
лемків, ромів і татар.

Найбільшою з-поміж цих груп є поль-
ські німці. За переписом 2011 року, їх 
майже 150 тис. Вони компактно прожива-
ють на території Опольського та Силезь-
кого воєводств – це загалом давні землі 
Рейху. Досить велике число меншини і її 
компактне проживання дозволяють гру-
пі мати свого постійного представника в 
Сеймі (у цій каденції депутат від німців 
Ришард Ґалля є єдиним представником 
усіх польських нацменшин, хоча раніше 
українцям і білорусам вдавалося обира-

ти свого депутата). У німців досить по-
тужне, сучасне й цікаве культурне життя 
(чому сприяє фінансова підтримка, яку 
надає Берлін), аж у 22 ґмінах Польщі 
стоять двомовні таблиці з назвами міст і  
сіл – по-польськи та по-німецьки.

Після українців, яких у Польщі 50 
тис., на третій сходинці з невеликим від-
ривом опинилася білоруська нацменши-
на (майже 47 тис. осіб). Білоруси живуть 
у південній частині Підляського воєвод-
ства, і, що буде цікаво українцям, у Біль-
ському та Гайнівському повітах етнічна 
територія білорусів поступово перехо-
дить в українські землі. Настільки посту-
пово, що в одній родині брат може бути 
білорусом, а сестра українкою, при цьо-
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очну з юридичних термі-
нів: згідно з Законом «Про національні 
та етнічні меншини та про регіональну 
мову» (пізніше поясню, чому саме таке 
звучання), представником національної 
меншини є не кожен представник іншої, 
ніж польська, групи, яка мешкає на те-
риторії Польщі. Польське законодавство 
визначає національну меншину на основі 
шести критеріїв. Не буду їх усі перерахо-
вувати, але найцікавіший такий, що пред-
ставником нацменшини може вважатися 
лише та людина, предки якої прожили 
на території Республіки Польща щонай-
менше 100 років (тобто якщо 
громадянин України отримав 
польський паспорт, він не стає 
представником нацменшини). 

Чому така складна назва за-
кону? Бо він розрізняє етнічну 
меншину та національну – пер-
ша не ідентифікує себе з група-
ми, що організовані в рамках 
власної країни (тобто українці 
є національною меншиною, 
бо мають державу Україна, а 
лемки такої держави не мають, 
отже і вважаються лише етніч-
ною групою). Що стосується 
терміну «регіональна мова» в назві за-
кону, то його введено заради єдиної мо- 
ви – кашубської. Кашуби є етнічною гру-
пою на півночі Польщі, і Варшава досить 
довго вважала їхню мову говіркою (за 
останнім переписом, кашубів є 233 тис.). 
Коли Польща, вступаючи до Євросоюзу, 
уніфікувала й це питання, мусила визна-
ти кашубську регіональною мовою. Нині 
подібного статусу також вимагають си-
лезці, що живуть на півдні країни, проте 
Варшава досі вважає їхню мову говіркою, 
а самих силезців – частиною польського 
народу (попри те що близько 850 тис. осіб 
в останньому переписі назвали себе саме 
силезцями).

Нині,  згідно з законом, польські чи-
новники визнають 9 національних мен-

му говоритимуть вони однією говіркою. 
Польська комуністична влада досить 
довго вважала всіх православних меш-
канців цієї території білорусами, проте в 
останнє десятиліття тут спостерігається 
українське відродження, внаслідок чого 
від білоруської меншини «відкололася» 
значна частина українців. Що цікаво: 
тут теж є двомовні таблиці з назвами сіл, 
проте вони написані місцевою говіркою, і 
важко сказати, напис виконано білорусь-
кою чи українською (на фото село, що 
українською має писатися «Олекши», а 
білоруською – «Алекшы»).

На черговій сходинці – польські 
роми з майже 17 тис. представників. 
Вони живуть на півдні та сході Поль-
щі, мають або східне (молдавське), або 
південне (угорське) походження. Так, 
група «Келдераші» прийшла до Поль-
щі у XIX ст., її представники є право-
славними за віросповіданням (усі інші 
групи – католики). На відміну від Сло-
ваччини, Румунії чи Угорщини, роми в 
Польщі досить інтегровані з польським 
суспільством.

Росіян у Польщі нарахували 13 тис., 
вони проживають у столичному воєвод-
стві та на Підляшші. Загалом це різні гру-
пи: старообрядці, які втікали сюди ще за 
царської влади, нащадки білої еміграції 
після більшовицького перевороту 1917 
року в Росії, ті, хто приїхав на комуніс-
тичні будови у 1950-ті. 

Однією з найцікавіших груп є лемки 
(10,5 тис.). По-перше, лемки можуть ви-
знавати себе або частиною українців, 
або окремою групою, і на цій підставі  
в групі виникають серйозні суперечності. 
Згадані 10,5 тис. – це саме ті, хто вважає 
себе окремим народом (лемків-українців 
у переписі порахували зазвичай зага- 
лом з українцями). Вони проживають у 
Малопольському воєводстві та на заході 
Польщі.

Польські литовці компактно роз-
містилися у Сейненському повіті біля 
кордону з Литвою, досить добре володі-
ють литовською мовою (у повіті їх понад  
70 відсотків). Їх 7,5 тис., як і польських 
євреїв. Євреї дуже полонізовані: у сучас-
них польських євреїв переважно втраче-
ний зв’язок поколінь (через роки Голо-
косту та політики антисемітизму), а отже 
– мова і звичаї.

Зовсім малими групами представлені 
польські чехи та словаки, що живуть у 
прикордонних ґмінах на півдні Польщі, 
та польські татари й караїми (Підляш-
шя), яких нині усього кілька сотень, про-
те пам’ять про них у країні є частиною 
пам’яті про часи першої Речі Посполитої, 
коли представників цих народів запро-
шували охороняти польських можно-
владців. ■

національні меншини в Польщі:
хто крім українців?
Польща вважається еталоном мононаціональної країни: з-поміж 
38,5 млн її мешканців, за останнім переписом населення у 2011 році, 
менше півмільйона заявили про приналежність до національної 
меншини (тобто дещо більше 1 відсотка). Щоправда, цей же перепис 
виявив: усе більше мешканців Польщі шукають коріння в інших 
групах і вважають себе їхньою частиною. отже, якими є ці групи і 
як до них ставиться польська державна влада?

▲ Фото: wikipedia.pl.

Ілля СтриЙСьКиЙ
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– Не можна відрікатися від допо-
моги з огляду на політику. Тому діємо 
незалежно, чи то потрібна допомога 
в лікуванні жертв Майдану, чи під-
тримка для Надії Савченко. Людина 
– це людина, допомагати треба кож-
ному, – говорить Вероніка Марчук, 
голова Товариства приятелів Украї-
ни – організації, яка протягом 12 ро-
ків бере участь у діях, спрямованих 
на  підтримку та промування нашої 
держави. – Наші дії, спрямовані на до-
помогу Україні, підтримують переду-
сім поляки. Це дуже важливий аспект, 
який повністю віддзеркалює співпра-
цю між народами, – зауважує керівник 
Товариства. 

У березні цього року ТПУ органі-
зувало День благодійності для дітей 
жертв конфлікту в Україні. У його 
рамках, у Домі культури Середмістя 
(пол. Dom Kultury Śródmieście), від-
бувся концерт співака Чеслава Мозіля 
та актриси Катажини Пакосінської. 
Головною подією Дня був благодій-
ний аукціон, під час якого продавали-
ся картини українських та польських 
артистів, футболки українських і 
польських футболістів, ікони. Завдя-
ки аукціону вдалося зібрати 14,5 тис. 
зл. на лікування дітей у рамках акції 
«Діти Майдану – порятунок», яку ор-
ганізовує Товариство. 

Приятелі України
Павло ЛОЗа

Популяризація української культури, розвиток добросусідських від-
носин і допомога Україні – це основні цілі діяльності Товариства 
приятелів України (ТПУ).

Вероніка Марчук підкреслює, що 
таких подій у Польщі багато, тому дії 
благодійного характеру мусять бути 
продуманими. – Я усвідомлюю, що 
суспільство в Польщі змучене темою 
України. Наші акції приносять успіх 
завдяки тому, що ми намагаємося ро-
бити якусь більшу подію раз на рік.  
А протягом решти часу працюємо 

на повну силу: організовуємо заходи 
для дітей, проводимо багато зустрі-
чей, презентацій, концертів, майстер-
класів. Завдяки цьому наші партнери 
цінують нас і не відчувають надмірно-
го обтяження темою допомоги, тому з 
більшим бажанням нас підтриму- 
ють, – пояснює В. Марчук. 

Досі ТПУ вдалося завезти 7 тонн 
допомоги для дітей в Україні. Звіти з 
таких виїздів можна було послухати 
під час зустрічей із волонтерами ор-
ганізації. 21 березня завдяки коштам, 
зібраним під час Дня благодійності, 
чергових 3 тони допомоги поїхало до 
підопічних з будинків дитини. 

Саме Товариство приятелів Укра-
їни уже 12 років гуртує любителів 
України різних національностей, 
пропагує приязнь між народами, роз-
виток культури та польсько-україн- 
ське співробітництво. Офіс організа-
ції і осередок Товариства знаходить-
ся у Варшаві на Мокотові за адресою:  
вул. Podchorążych 15/19, кв. 138. Там 
члени ТПУ створили свою бібліоте-
ку, діє Музей гідності, організовано 
циклічні майстер-класи з кулінарної 
майстерності, діють художні групи, 
зокрема експериментальний театр, 
відбуваються зустрічі з цікавими осо-
бистостями, дитячі зустрічі й багато 
інших подій. 

Більше інформації про діяльність 
ТПУ та актуальні події знайдете 
на сайті www.tpu.org.pl, а також на 
Facebook. ■

◄ на відкритті 
організованої 
ТПУ виставки 
івана марчука 
у варшаві. 
вероніка 
марчук 
з майстром 
та міністром 
культури
в. Кириленком. 
2015 рік.

Фото
з архіву ТПУ.

▲ Передання допомоги дітям жертв конфлікту на сході України – волонтери оксана Кузьма  
та андрій Подгурський. Березень 2016 року.
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▲ мирослава Керик з Фонду «наш вибір» та Петро Тима з об'єднання українців у Польщі 
відкривають форум. Фото Media IC.

рамках форуму, який від-
бувся 7 квітня в Українському домі у 
Варшаві, зустрілися журналісти, бло-
гери, медіа-експерти та кореспонденти 
українських ЗМІ.

Журналісти й видавці не тільки 
аналізували нинішню ситуацію своїх 
видань, але й обговорили нові напря-
ми співпраці. У свою чергу запрошені 
медіа-експерти підказали, що треба 
було б виправити у праці редакцій.

– Основа – це Інтернет. У цьому пи-
танні медіа мають багато чого зроби- 
ти, – наголосила професор Вроцлав-
ського університету Маґдалена Ратай-
чак, яка займається вивченням куль-
турного плюралізму в засобах масової 
інформації.

Як показала презентація видань, 
сьогодні всі україномовні газети, радіо 
та телепередачі мають свої сайти. Але 
їх загальна проблема – популяризація 
себе в Інтернеті.

– Не може такого бути, що вас не-
має в соціальних мережах, наприклад 
Twitter та Facebook, – сказав Міхал Ґвяз-
довський, головний редактор журналу 
«metrocafe.pl» i програмний директор 
інтернет-видань часописів в Agora S.A.

– На сьогодні в Польщі Facebook 
користуються до 19 млн людей. Тому 
україномовним виданням, радіо та теле-
передачам постійно треба бути активни-
ми на сайті, – продовжив редактор.

Це дозволило б не лише залучати 
нових читачів, слухачів та глядачів 
серед української громади. Можливо, 
польський глядач не буде зацікавлений 
дивитися кожну україномовну пере-
дачу, проте, як пояснила М. Ратайчак, 
поляки мусять бути свідомі, що подібні 
програми існують.

– У такий спосіб поширюється ін-
формація про самих українців, – гово-
рила експерт. 

За її оцінкою, сьогодні польський 
глядач свою думку про українців будує 

на основі серіалів, наприклад «Дівчата 
зі Львова».

– На жаль, такі серіали в багатьох 
випадках поглиблюють стереотипи 
про українців і не є джерелом знань про 
українську громаду в Польщі, – зазна-
чила М. Ратайчак.

Як показала зустріч, навіть самі 
українці, особливо молоде покоління, 
мало знають про існування таких ви-
дань.

– Про деякі медіа, які презенту-
валися на форумі, я раніше не чула. 
Думаю, навіть попри те, що багато 
чого можна знайти сьогодні в Інтер-
неті, молоді люди про такі передачі 
чи видання не знають. Щоб поши-
рювати про нас інформацію, можна 
заснувати один медіафорум в Інтер-
неті, де будуть розміщені вісті з усіх 
україномовних сайтів, які працюють 
у Польщі, – заявила Міля Пиж, яка 
веде блог про моду, культуру та ди-
зайн makelifelemko.blogspot.com.

На форумі презентувалися видання, 
радіо та телепередачі, які займають-
ся питаннями української меншини в 
Польщі, польсько-українського спів-
робітництва та  тематикою мігрантів. 
Факт, що така продукція виготовляєть-
ся в Польщі, не завжди означає, що її 
читають і дивляться виключно тут. Ви-
являється, що на сьогодні 75% корис-
тувачів сайту «Наш вибір» – особи, які 
живуть в Україні. З усіх українських 

видань у Польщі цей місячник зда- 
ється зараз найбільш активним в Інтер-
неті. Тим не менш, щоб інформація по-
ширювалася серед поляків, деякі статті 
на сайті перекладаються польською 
мовою. 

Таку ідею підтримує також Маріан-
на Кріль, ведуча передачі «Майбутнє 
України» на хвилях Радіо Люблін.

– Вважаю, це добрий спосіб розпо-
вісти полякам про життя українців у 
Польщі, – зазначила журналістка.

У ході форуму також обговорено пи-
тання, пов’язане з фільмом «Волинь», 
який осінню має з’явитися в польсько-
му кіно, а Петро Тима, голова ОУП, 
пригадав історію україномовних ви-
дань та передач у Польщі.

Саме цього року минає 60 років з по-
яви першого україномовного видання 
у Польщі – тижневика «Наше слово», 
який вперше вийшов з друку в червні 
1956 року. Пізніше, у 80-ті роки, поча-
ли з’являтися студентські видання та 
українські передачі в Ольштині, Ряше-
ві, Кошаліні та Щецині. Уже після 1990 
року пройшла хвиля появи нових радіо-
передач у Білостоці, Кракові, Вроцлаві,  
телепередачі «Теленовини», яка зараз 
транслюється на цілу країну. 

* * *
Організаторами форуму були Об’єд-

нання українців у Польщі та фонд 
«Наш вибір». ■

Форум україномовних медіа в Польщі

Україномовні медіа в Польщі 
повинні бути більш активні в 
Інтернеті, зокрема в соціальних 
мережах. Це один із основних ви-
сновків Першого медіафоруму 
україномовних ЗМІ.

Павло ЛОЗа



в приміщеннях Українського дому та 
ОУП. Я доставляла це в Київ. Звідти 
українські волонтери завозили речі 
для батальйонів у зону АТО, а також 
для лікарень, – розповідає Ксенія. 

Як виявилося, дешевше доставля-
ти одяг з Польщі, ніж купувати його 
в Україні.

– У магазині з військовими реча-
ми на київському Подолі я побачи-
ла на більшості одягу напис «Made 
іn Poland». Вони були дорожчі, ніж у 
Польщі. Тому навіть кільканадцять 
військових форм виявилося вигідні-
ше перевезти своєю машиною через 
кордон. Щоб було дешевше, я завжди 
намагалася зв’язатися з виробником. 
Завдяки цьому комплект термоодягу, 
який коштував 160 зл., я купувала за 
20 зл., – додає волонтерка.

Волонтер найшвидше 
реагує на потреби
Форм допомоги було більше. У 

співпраці з медичним магазином 
«Парамедик», в якому волонтерка 
купувала ліки, навесні 2015 року вда-
лося організувати у Варшаві вишкіл 
тактичної допомоги для поранених. 
Водночас збирали одяг для цивіль-
ного населення, постраждалого вна-
слідок війни. Також Ксені вдалося 
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– Коли слово сказане – треба його 
дотримуватися. Всі знають моє кри-
тичне ставлення до того, що робить 
Росія в Україні, що зробила з Кримом. 
Мої дії – це моє ставлення до війни 
та агресії, тому не можу залишатися 
осторонь, – заявляє волонтерка, яка 
22 березня отримала медаль «За жер-
товність і любов до України». 
Такою нагородою Українська 
православна церква КП відзна-
чає бійців, волонтерів і громад-
ських діячів в Україні.

– З одного боку, я горда й ті-
шуся медаллю. Але я свідома, 
що це збірна нагорода всіх – 
сотень знайомих та анонімних 
осіб. Це вони мені допомагають 
упродовж двох років,  жертву-
ють гроші, які я вожу в Украї-
ну, – говорить К. Каневська. На 
її думку, завжди важлива під-
тримка конкретної людини.

– Спершу помагаєш одній особі, 
потім займаєшся проблемами ширшо-
го масштабу, щоб знову потрапити з 
допомогою до конкретного постраж-
далого. Таким є процес. Чи збереш 
кількасот спальників, тисячі ліків, чи 
везеш 20 або 5 тис. доларів – і знову 
потрапляєш до конкретної людини, 
яка потребує твоєї підтримки, – заяв-
ляє нагороджена.

В Польщі дешевше
Ксеня Каневська вже протягом двох 

років допомагає й організовує допомо-
гу для потребуючих в Україні. 

Усе почалося в 2014 році з прого-
лошення на Фейсбуці збірки теплого 
одягу для військових під назвою «Хо-
лодно». В рамках акції проводилася 
також збірка  грошей, які можна було 
перерахувати, зокрема, на банківський 
рахунок фонду «Наш вибір».

– За ці кошти ми купували військові 
форми та медикаменти. Все пакували 

домовитися про співпрацю з «Новою 
поштою». Компанія запустила соці-
альну ініціативу, завдяки якій волон-
терські організації та ініціативні гру-
пи могли відправляти й отримувати 
гуманітарні вантажі безкоштовно в 
будь-якому відділенні по всій Укра-
їні.

Таким чином, спакований у Варша-
ві одяг і засоби особистої гігієни для 
дітей та інвалідів вистачало перевезти 
через кордон, і завдяки «Новій пошті» 
через три дні все доходило до адреса-
тів. У такий спосіб передано допомогу 
до Маріуполя, Слов’янська та Крама-
торська. Вже на місцях до лікарень, 
дитячих будинків її доставляли укра-
їнські волонтери. 

– Це свідчить, що волонтерська 
система, яку створив волонтерський 
рух в Україні, – це найефективніший 
спосіб допомоги, бо якнайскоріше 
можна реагувати на потреби, – вважає 
К. Каневська.Тільки за останній рік 
вона їздила більше тридцяти разів в 
Україну. 

Молоді вдови
Останньої зими у співпраці з Фон-

дом «Освіта для демократії» та «Фон-
дом міжнародної солідарності» Ксе-
ня Каневська фінансово допомагала 
cім’ям героїв Небесної Сотні, добро-
вольців, медиків та журналістів, які 
загинули на фронті. На свято Миколая 
у 2015 році вдалося, зокрема, організу-
вати збір подарунків для дітей.

– Деякі вдови ще самі є дітьми – 
їм по 19–20 років. Кожна з них інша. 
Дехто не вміє подолати травми, живе 
в якомусь закритому світі, часами про 
дуже жахливі речі й події розповідає 
без жодних емоцій, ніби перебуває у 
якомусь трансі, – розповідає волон-
терка. – Бувають такі дівчата, які за-
лишили своїх дітей під опікою бабусь, 
щоб стати волонтерами. Вони кажуть, 
що «вже на мають сенсу жити». Тому 
часто ризикують – їздять на передо-
ву, опиняються під обстрілом. Деякі 
матері в Україні лишаються самі з 
п’ятьма–шістьма дітьми, деякі мають 
дітей-калік – таким сім’ям допомо-
га буде потрібна постійно, – вважає  
К. Каневська.

Зараз у рамках освітнього проекту 
«Фонду міжнародної солідарності» 
волонтерка в якості асистента проек-
ту допомагає організовувати в Україні 
навчання для журналістів за участю 
експертів з Євросоюзу. ■

волонтер реагує 
найшвидше 

▲ Ксеня Каневська під час тренінгу з тактичної до-
помоги. Фото автора статті.

«Деяким сім’ям буде потрібна постійна допомога», – говорить Ксеня 
Каневська, волонтерка з Варшави, яка нещодавно отримала медаль 
«За жертовність і любов до України».
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У Юлія ЛаЩУК

часть у цих програмах дає 
молодим людям не лише вміння реалі-
зовувати власні проекти, але й контакти, 
нові ідеї, обмін думками, цікаве прове-
дення часу, знайомство з новою країною 
та стартовий капітал. А тому читайте 
уважно, слідкуйте за дедлайнами та не 
бійтеся ризикнути. Важливо, що участь 
у цих програмах може брати українська 
молодь, яка проживає і в Україні, і за кор-
доном.

«Сусіди 3.0»
Для кого: молодь з України, Польщі 

та Білорусі у віці 18–35 років, активна ло-
кально, з різних місцевостей та з різним 
рівнем освіти.

Тематика: активне громадянство, де-
мократичне суспільство, права людини, 
соціальні проекти, культура, екологія, 
спорт.

Дедлайн: щороку на початку березня.
Про програму
Програма підтримує людей і громади, 

які своєю активною громадянською по-
зицією та діяльністю заради зменшення 
соціальної нерівності сприяють діало-
гу й побудові почуття солідарності між 
людьми різного віку і з різним світогля-
дом. Організатори вірять у доцільність 
створення доброго сусідства як на місце-
вому рівні, між сусідами з однієї вулиці, 
так і на міжнародному, тобто між сусід-
німи державами. Програма використовує 
методи неформальної освіти і «learning 
by doing» (навчання на практиці) завдя-
ки різноманітним семінарам, співпраці й 
організації проектів та ініціатив.

До розгляду приймаються індивіду-
альні заявки та заявки від місцевих груп, 
що складаються з двох людей, які мають 
ідею проекту або змін у своєму оточен-
ні. Діяльність може також мати між-
народний характер, тобто бути втілена 
спільно учасниками з Польщі, України 

транскордонні освітні програми для молоді

та Білорусі. Передбачені міні-гранти на 
реалізацію ідей.

Програма триває від травня поточного 
року до червня/липня наступного року. 
Протягом цих місяців учасники зустрі-
чаються на міжнародних тренінгах, здій-
снюють сусідські візити та працюють у 
своїх місцевих громадах.

Детальніше за посиланнями:
insha-ostiva.org 
facebook.com/susidy3.0

«Hackathon Bridge»
Для кого: молодь з України, Польщі 

та Молдови у віці до 35 років.
Тематика: бізнес, суспільство, куль-

тура.
Дедлайн: двічі на рік – у листопаді та 

квітні.
Про програму
Активні та креативні зможуть отрима-

ти фінансування та менторство свого про-
екту, запропонувавши інноваційну ідею в 
одній із трьох сфер (можна пропонувати 
ідеї для двох чи трьох сфер одразу).

Інноваційні проектні рішення можуть 
отримати фінансову підтримку з гран-
тового бюджету, який становить 45 000 
євро.

До участі в конкурсі допускають-
ся молоді люди, які створять команди. 
Учасниками команд мають бути, як міні-
мум, громадянин України та громадянин 
будь-якої з двох названих країн (Польща–
Україна, Україна–Молдова, Молдова–
Польща). Команди матимуть можливість 
відвідувати підготовчі тренінги з управ-
ління проектами в трьох країнах.

Детальніше за посиланнями:
http://hackathonbridge.com/
https://www.facebook.com/  
Hackathonbridge

«Tandem»
Для кого: менеджери культури, куль-

турні активісти з України, 28 країн – 

членів ЄС, Білорусі, Молдови та Росії з 
добрим знанням англійської, що співп-
рацюють з організаціями, осередками 
культури чи є членами культурних не-
формальних груп.

Тематика: культура, мистецтво, куль-
турний менеджмент, проектний менедж-
мент.

Дедлайн: двічі на рік – в березні та 
жовтні.

Про програму
Це міжнародна програма співпраці 

для культурних діячів і їхніх організацій. 
Сприяє розвитку партнерських відно-
син, які стосуються поточних соціальних 
проблем і можливостей. З моменту свого 
створення в 2011 році, «Тандем» підтри-
мує довгострокову співпрацю, розвиток 
знань і можливостей мережі більш ніж 
250 менеджерів культури з понад 100 міст 
35 країн Європи.

«Тандем Україна» пропонує плат-
форму для співпраці між культурними 
суб’єктами з метою зміцнення їхнього 
потенціалу в області розвитку громад та 
вирішення конфліктів за допомогою мис-
тецтва й культури на місцевому та між-
народному рівнях.

«Тандем» шукає вмотивованих, ди-
намічних та неупереджених особис-
тостей, готових експериментувати з 
новими соціальними конструкціями й 
розширяти свою сферу роботи завдяки 
новим темам і дисциплінам. Програма 
спрямована як на менеджерів культури 
на початку своєї кар’єри, так і на досвід-
чених фахівців.

Програма триває півтора року і вклю-
чає в себе 12-денний робочий візит до 
партнерської організації, 4 міжнародні 
зустрічі з навчальними сесіями та кон-
сультаціями й відточування майбутнього 
проекту за допомогою досвідчених тре-
нерів, його реалізацію. «Тандем» надає 
гранти у розмірі до 5000 євро.

Детальніше за посиланнями:
http://tandemexchange.eu
https://www.facebook.com/tandemuam/

Рішуче відповідаючи скептикам на закиди про те, що українська молодь в Польщі – це емігранти,  
які покинули свою державу і не цікавляться її долею, молоді українці Польщі активно розвивають  
транскордонну співпрацю, реалізуючи польсько-українські проекти, експертські та наукові обміни,  
й навіть починають власний бізнес, стягуючи до України гроші польських інвесторів. Такий прогресив-
ний і для багатьох незвичний патріотизм створює за кордоном образ сучасної, інтелектуально розвиненої 
країни. Ми розповімо в цій статті про три щорічні програми різного тематичного спрямування, котрі 
діють з однією метою – співпраця України з країнами Європи, а якщо точніше, то розумної та активної 
української молоді з колегами з інших країн.
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оволі актуально це питан-
ня постає сьогодні, коли багато грома-
дян України мають місце проживання 
за кордоном або дехто має там родичів. 
Все найчастіше у відносинах спадку-
вання зустрічаються ситуації, коли  
спадкодавець і спадкоємець перебу-
вають у різних країнах чи, наприклад, 
майно, яке передається у спадок, зна-
ходиться в іншій країні, ніж особа, яка 
набуває право на це майно. Відповідно  
виникають питання – як бути і право 
якої держави слід застосовувати?

Слід зазначити, що визначає й ре-
гулює процедуру спадкування Ци-
вільний кодекс України, але необхідно 
звернути увагу, що за умови наявності 
в таких відносинах іноземного елемен-
та застосовується Закон України «Про 
міжнародне приватне право».

Іноземний елемент у спадкуванні 
може виражатися в одній з таких трьох 
ознак: 

1) спадкодавець або спадкоємець є 
громадянином України, який проживає 
за межами України, іноземцем, особою 
без громадянства або іноземною юри-
дичною особою; 

2) спадщина знаходиться на терито-
рії іноземної держави; 

3) юридичний факт, який створює, 
змінює чи припиняє правовідносини, 
мав чи має місце на території іноземної 
держави  (наприклад, смерть спадко-
давця на території іншої держави чи на-
родження дитини, спадкові права якої 
захищалися до її народження в іншій 
державі, тощо). 

За наявності хоча б однієї із пере-
лічених вище ознак, до відносин спад-
кування будуть застосовуватися поло-
ження Закону України «Про міжнарод-
не приватне право».

Таким чином, спадкові відносини 
регулюються правом держави, у якій 
спадкодавець мав останнє місце прожи-
вання, якщо спадкодавцем не обрано в 
заповіті право держави, громадянином 
якої він був. 

При цьому місцем відкриття спад-
щини буде останнє місце проживання 
спадкодавця. Якщо місце проживання 
спадкодавця невідоме, місцем відкрит-
тя спадщини є місцезнаходження не-
рухомого майна або основної його час-
тини, а за відсутності нерухомого май- 
на – місцезнаходження основної части-
ни рухомого майна.

Необхідність з’ясування місця пе-
реважного проживання спадкодавця 
виникає тоді, коли він проживав у 
двох чи декількох державах і жодна 
з них не може із впевненістю бути 
місцем його постійного проживання. 
У цьому випадку потрібно насампе-
ред виключити з числа місць пере-
важного проживання ті держави, де 
спадкодавець тимчасово перебував, а 
з тих місць, що залишилися, віддати 
перевагу тій державі, з якою у нього 
склалися найбільш тісні зв’язки – на-
самперед з точки зору тривалості про-
живання спадкодавця та наявності в 
ній «осілого» характеру проживання 
(наприклад, наявність роботи, житла 
тощо). При цьому процедура спадку-
вання нерухомого майна регулюєть-
ся правом держави, на території якої 
знаходиться це майно, а майна, яке 
підлягає державній реєстрації в Укра-
їні, – правом України.

Варто зазначити – законодавством 
України встановлені певні вимоги, 
яким має відповідати особа, що складає 
чи скасовує заповіт, а також вимоги до 
форми заповіту чи акту про скасування 
заповіту. Отже, за умови наявності іно-
земного елемента в спадкових відно-
синах будуть застосовуватися вимоги, 
передбачені правом тієї держави, в якій 
спадкодавець мав постійне місце про-
живання в момент складання акту або 
в момент смерті. 

Окрім Закону України «Про міжна-
родне приватне право», спадкування 
з іноземним елементом може регулю-
ватися низкою міжнародних докумен-
тів, присвячених питанням іноземного 
спадкування.

Фактично, рішення справ щодо 
спадкування разом з участю інозем-

ного елемента зазвичай залежить від 
того, в якому саме порядку відбуваєть-
ся спадкування, а саме – за законом або 
заповітом. При наявності відповідного 
заповіту оформлення в Україні спад-
щини іноземними громадянами істот-
но спрощується. 

До недавнього часу право відкрити 
спадкову справу і видати Свідоцтво про 
право на спадщину в Україні належало 
нотаріусам. Але з 1 січня 2016 року За-
коном України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
(щодо деяких питань спадкування)» 
встановлено, що в сільських населених 
пунктах уповноважені на це посадові 
особи органу місцевого самоврядуван-
ня (можливо, це буде секретар сільської 
ради) мають право видавати свідоцтва 
про право на спадщину та свідоцтва 
про право власності на частку в спіль-
ному майні подружжя в разі смерті од-
ного з подружжя.

Принциповим є той факт, що секре-
тар сільської ради може вчиняти такі 
дії лише за умови, якщо він: має вищу 
юридичну освіту, досвід роботи в га-
лузі права не менше трьох років, прой-
шов протягом року стажування в дер-
жавній нотаріальній конторі або при-
ватного нотаріуса, завершив навчання 
щодо роботи з єдиними та державними 
реєстрами, що функціонують у системі 
Міністерства юстиції України, та склав 
іспит зі спадкового права у порядку, 
встановленому Міністерством юстиції 
України.

Варто нагадати, що для прийнят-
тя спадщини встановлюється строк у 
шість місяців, який починається з часу 
відкриття спадщини. Якщо спадко-
ємець протягом цього терміну не по-
дав заяву про прийняття спадщини, він 
вважається таким, що не прийняв її. У 
ситуації, коли спадкоємець пропустив 
строк для прийняття спадщини, він 
може подати заяву про її прийняття 
до нотаріальної контори за місцем від-
криття спадщини за письмовою зго-
дою спадкоємців, які прийняли спад-
щину. У разі відсутності такої згоди за 
позовом спадкоємця, який пропустив 
строк для прийняття спадщини з по-
важної причини, суд може визначи-
ти йому додатковий строк, достатній 
для подання ним заяви про прийняття 
спадщини. ■

оформлення спадщини: деякі нюанси

к.ю.н. алла МаЄвСьКа

Рано чи пізно всі люди стикаються з таким поняттям, як спадкуван-
ня – це перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка 
померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). 



фесійний розвиток і гідні умови праці. 
Кампанія має поліпшити ситуацію укра-
їнців на польському ринку праці, забез-
печуючи таким чином врівноважений 
розвиток державної економіки», – гово-
рить Томаш Дудек, операційний дирек-
тор OTTO Polska.

Тренінги, організовані в рамках кам-
панії «Не плачу за працю», будуть 
відбуватись у Варшаві в Українсько-
му домі (вул. Zamenchofa 1) у визна-
чені неділі. Заплановано також по-
ширення серед робітників з України 
освітньої брошури. Детальна інфор-
мація щодо кампанії та матеріали 
для мігрантів доступні на сторінці  
www.nieplacezaprace.pl.

 
OTTO Polska
Це експерт у сфері інтегрованого пер-

сонального консультування, посередни-
цтва у працевлаштуванні робітників на 
європейському рівні та проведення рекру-
таційних процесів. На сьогоднішній день 
група має близько 50 офісів у всій Європі.

ОТТО є першою агенцією-посеред-
ником, яка уможливлює робітникам з 
України легальне працевлаштування в 
Польщі. На сьогоднішній день в Україні 
функціонують 3 відділи агентства.

Фонд «Наш вибір»
Організацію створено у Варшаві в 

2004 році. У 2009 році зареєстровано як 
громадську ініціативу. Місією фонду є 
підтримка розвитку культурних, освіт-
ніх, економічних та політичних контактів 
між Польщею та Україною і пропагуван-
ня демократичних цінностей та грома-
дянського суспільства.

У рамках діяльності організації було 
створено Клуб українських жінок, про-
водяться заняття для дітей, видається ча-
сопис «Наш вибір» та функціонує інфор-
маційний портал www.naszwybir.pl. Фонд 
організовує діяльність Українського дому 
у Варшаві. ■

а даними ОТТО, 20% робо-
чих мігрантів, які потрапили до агенції-
посередника, раніше працювали «по-
чорному».

● Близько 60% мігрантів з України за-
платили нелегальним посередникам за 
можливість працювати в Польщі.

● Робітники з-за східного кордону 
цінуються роботодавцями, вважаються 
відповідальними і вмотивованими пра-
цівниками.

● Близько 68% українців, які працю-
ють у Польщі, вважають, що ця країна 
відкрита для працівників-мігрантів. По-
над 60% задоволені стосунками з робото-
давцями та умовами праці.

Фонд «Наш вибір» і ОТТО Польща 
розпочинають проект «Не плачу за пра-
цю», що має на меті боротьбу з роботою 
«по-чорному» і використанням робітни-
ків із України.

У 2015 році польські консульські пред-
ставництва й дипломатичні відділи видали 
громадянам України 922 240 віз. В управ-
ліннях праці зареєстровано понад 700 000 
заяв роботодавців про намір доручити 
виконання роботи українцям. Найбільше 
заяв складено в воєводстві Мазовєцькому 
(Варшава) – 306 708 та Нижньосилезькому 
(пол. Dolnośląskie) (Вроцлав) – 72 042.

Згідно з даними, отриманими від ро-
бітників з України, які працюють для 
OTTO Polska, позначка нелегальних укра-
їнських робітників у Польщі може сягати 
навіть 20%. Відсутність легального до-
говору позбавляє їх можливості корис-
туватися державною соціальною опікою, 
страхуванням у разі нещасного випадку 
під час виконання роботи чи можливос-
ті відстояти свої права в ситуаціях, коли 
роботодавець не оплатив їхню роботу. 
Більше того, без відповідних документів 
вони ризикують бути депортовані як не-
легальні робітники.

Заплатили за можливість 
працювати в Польщі
За даними агенції-посередника пра-

цевлаштування OTTO i Вищої торгової 

школи у Вроцлаві, аж 60% громадян 
України, які приїжджають до Польщі, 
заплатили нелегальним посередникам 
за можливість отримати роботу. Часто 
ці кошти настільки високі, що для виїзду 
однієї людини мусить «скинутись» уся 
родина.

Українці, які приїжджають до Поль-
щі, найчастіше не усвідомлюють, що за-
лагодження всіх формальностей повинно 
бути безкоштовним, а єдиною оплатою, 
яку їм доведеться внести, є вартість візи –  
35 євро (у випадках, коли це оплата за 
візу Шенген). Нелегальні посередники 
стягують оплату 200–300 злотих за те, 
щоб знайти роботу, 250–380 злотих за по-
свідку роботодавця, що він реально забез-
печить у Польщі цій особі місце роботи. 
Загалом квота налічує від 450 до 880 зло-
тих, що подекуди становить навіть двомі-
сячну середню заробітну плату в Україні. 
Нерідкою є ситуація, коли після  приїзду 
до Польщі працівники дізнаються, що на 
місці їх не чекають і ніякої роботи немає.

освітня кампанія 
«Не плачу за працю»
Започаткована OTTO Polska i Фондом 

«Наш вибір» програма «Не плачу за пра-
цю» має на меті запобігти «патологіч-
ним» ситуаціям, які виникають в україн-
ців на польському ринку праці. В рамках 
програми планується широка освітня 
акція, спрямована на інформування мі-
грантів про їхні права, кошти посеред-
ництва праці та демонстрацію загроз, 
які виникатимуть під час нелегального 
працевлаштування. Одна з місій акції 
– допомогти усвідомити працівникам-
мігрантам, що вони не повинні платити 
за працевлаштування в Польщі, а ку-
півля документів є злочином. Організа-
тори програми проводитимуть цикл із 
10 тренінгів, під час яких українці, що 
працюють у Польщі, здобудуть знання 
на тему пошуку роботи, написання СV, 
підготовки до співбесіди та легалізації 
роботи і усвідомлення її позитивних 
наслідків. «Кожен робітник з України 
своєю роботою долучається до розвитку 
польської економіки. Тому працедавці 
повинні забезпечити відповідний про-
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У Польщі стартувала кампанія 
«не плачу за працю»
Сотні тисяч українців ошукані нелегальними посередниками праці. Агенція посередництва праці оТТо 
Польща та Фонд «Наш вибір» говорять: «Досить!». В Українському домі у Варшаві презентували кам-
панію «Не плачу за працю».
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Пошук праці й ділова мова
Олена ЛитвиненКО

Однак, звикнувши до легкої, менш ви-
могливої форми електронного спілкуван-
ня зі знайомими та незнайомими людьми 
в Інтернеті, ми вже майже забули, що 
електронне листування в ділових спра-
вах, до яких належить і пошук праці, все 
ж вимагає застосування принципів діло-
вого мовлення. 

Електронна адреса
Ваша електронна адреса – надзви-

чайно важливий елемент ділового лис-
тування. По-перше, її вигляд полегшує 
або утруднює контакт з вами. По-друге, 
по тому, як виглядає ваш e-mail, потен-
ціальний роботодавець складає про вас 
своє перше враження. 

Назва електронної скриньки, яку ви ви-
користовуєте для ділових контактів, має 
бути конкретною та ясною, а головне – до-
зволяти швидко зрозуміти, від кого при- 
йшов лист. Адреси типу lastivka@poczta.
ua дуже гарні, але підійдуть лише для лис-
тування з друзями та знайомими. В деяких 
великих фірмах подібний e-mail взагалі 
не прочитають або він потрапить у спам. 
Шкода через такі, на перший погляд, дріб-
ниці втрачати шанс на добру працю.

Для ділового електронного листуван-
ня варто подбати про електронну пошту, 
до складу якої увійдуть ваші ім’я та прі-
звище. Потрібно також звернути увагу 
на назву скриньки. Це той текст, який 
поштові агенти, як правило, додають до 
адреси. Якщо ви шукаєте роботу за кор-
доном, подбайте щоб ваша скринька була 
названа ім’ям та прізвищем латинськими 
літерами. 

Дуже розповсюдженою помилкою є 
надсилання резюме або інших докумен-
тів із поштових скриньок своїх друзів та 
родичів. Це також утруднює контакт або 
навіть може означати його втрату, оскіль-
ки роботодавець, звичайно, не може 
пам’ятати, як саме називається ваша 
електронна пошта. 

Створити власну скриньку під силу 
навіть людині, яка мало користується 
комп’ютером, – вистачить прочитати 
дуже просту інструкцію. 

Інтернет та електронне листування міцно ввійшли в наше повсяк-
денне життя. Ми вже не можемо собі уявити пошук праці без нього. 
Саме у віртуальній мережі шукаємо вакансії та контакти, звертає-
мося до потенціальних роботодавців, висилаємо резюме та інші до-
кументи, потрібні для працевлаштування, з’ясовуємо різні справи. 
Все частіше відходимо від паперової ділової кореспонденції на ко-
ристь електронної. 

Електронний лист (e-mail)
Електронний лист у справі роботи по-

винен відповідати вимогам ділового лис-
тування. 

Пишіть тему листа, щоб коротко пред-
ставити привід звернення. Увага! Поши-
реною помилкою є написання листа в темі 
e-mail! Вона має бути конкретною. Дуже 
важливо, щоб із теми можна було швидко 
зрозуміти, про що йтиме в електронному 
листі. Тема також полегшує пошук листа 
в майбутньому.  

Коли говоримо про електронні листи, 
маємо на увазі не лише класичну елек-
тронну пошту. Дуже часто доводиться 
відповідати на вакансії на різних пор-
талах пошуку роботи, в професійних та 
соціальних мережах, заповнювати готові 
форми контакту. Це все можна зарахува-
ти до електронного листування. 

У своїй практиці зустрічала думку, що 
оскільки «стислість – сестра таланту», то 
треба писати коротко, але по темі, тому 
привітання й такі дрібниці, як «з повагою, 
ім’я та прізвище», – це зайва трата часу. Од-
нак варто все ж пам’ятати про межі стис-
лості й ставитися з повагою як до себе, так 
і до людини, до якої звертаєтеся. 

Отже, як і у звичайному діловому лис-
ті, починайте писати або з привітання, 
або з офіційного звернення до адресата.

Пам’ятайте, що людині, яка займаєть-
ся пошуком працівників, щоденно може  
надходити багато пошти. Навіть якщо 
ви домовилися по телефону, що вишлете 
своє резюме, нагадайте, у зв’язку з чим 
висилаються резюме або документи. Осо-
ба, з якою ви домовлялися, може про вас 
не пам’ятати або не буде знати, що отри-
мані документи – ваші. Представляйтеся 
також, коли дзвоните по телефону.  

Пам’ятайте про основи ділового мов-
лення – підписуйтеся в кінці листа ім’ям 
і прізвищем.

Як збільшити свої шанси знайти 
кращу роботу в Польщі та які по-
милки ускладнюють листування?

Якщо ви відповідаєте на e-mail у ді-
ловій переписці, намагайтеся використо-

вувати опцію «відповідь»,  не видаляйте 
попередній текст. Такими чином, люди-
ні, до якої ви пишете, та вам буде легше 
орієнтуватися, про що йшлося у попе- 
редньому листуванні. Якщо довго не от-
римуєте відповідь, за деякий час нагадай-
те про себе. Якщо у вас є телефон люди-
ни, до якої ви писали, передзвоніть через 
декілька днів.

Резюме
Якщо ви шукаєте роботу – подбайте 

про сучасне резюме. В Інтернеті є велика 
кількість взірців. Ознайомтеся з правила-
ми, які стосуються тієї країни, де ви шу-
каєте роботу. 

Опрацьовуючи резюме, вкажіть ін-
формацію про вашу візу або іншу підста-
ву перебування. Якщо ви належите до тієї 
категорії іноземців, які не мусять отриму-
вати дозвіл на роботу, зазначте, що маєте 
право працювати в Польщі на тих самих 
засадах, що громадяни РП. Якщо такий 
дозвіл вам потрібний, варто згадати, що 
готові самостійно займатися процедурою 
його отримання.  

Резюме повинно бути створене в окре-
мому файлі з відповідною структурою 
та прикріплено до e-mail. Кілька речень 
на зразок «3 роки працювала в супер-
маркеті, 4 роки на фабриці вікон» – це не 
резюме, а лише коротка інформація, яка 
дуже мало говорить про ваш фах і вмін-
ня. Пам’ятайте про короткий опис ваших 
обов’язків на попередніх місцях праці. 

Не варто розраховувати, що роботода-
вець відповість вам на повідомлення типу 
«я з України, мій номер ххххххх, подзво-
ніть» або «у справі роботи». Попрацюйте 
над резюме, скажіть про себе кілька слів 
у самому e-mail. Навіть якщо від вас не 
вимагають мотиваційного листа, напи-
шіть про свій досвід і чому зацікавлені 
саме в цій вакансії. 

Поширеною помилкою є думка, що в 
резюме все є, працедавець здогадається. 
Не варто на це розраховувати. Напишіть 
у мотиваційному листі, чому саме ваш 
досвід та навички можуть бути корисни-
ми на новому місті роботи. 

Важливо!
Пам’ятайте про години праці та ввіч-

ливі форми звернення. Не варто надзво-
нювати ввечері та у вихідні. В Європі 
немає звички звертатися до людей на ім’я 
та по батькові, однак ввічливі форми на 
«ви»/Pan/Pani обов’язкові. Навіть якщо 
вам здається, що ви говорите з дуже моло-
дою людиною, пам’ятайте – це офіційний 
контакт і вік не має значення. Тим більше 
коли ви розмовляєте по телефону – голос 
може ввести в оману. 

Вдалого пошуку праці!
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Сілезький музей (Катовіце)
Відкритий 1929 року, музей містився 

в будинку на вулиці Добровольського, 
а свого сучасного вигляду набув зовсім 
нещодавно. Нова скляна будівля по-
встала на території колишньої шахти 
кам’яного вугілля «Катовіце», що аж 
ніяк не випадково, адже Сілезія – це го-
ловний польський гірничодобувний ре-
гіон. Скляні бокси, які можна побачити 
з вулиці, – це лише «верхівка айсбергу». 
Насправді ж три рівні музею знаходять-
ся під землею. Експозиція розповідає 
про історію регіону, а також про поль-
ське малярство та сакральне мистецтво 
Сілезії.

Адреса: ал. W. Korfantego 3 та вул.  
T. Dobrowolskiego 1 (старе приміщення).

Години роботи: 
вівторок–неділя – 1000–2000,
понеділок – вихідний день.
http://www.muzeumslaskie.pl

Підземелля Ринку (Краків)
А ви коли-небудь думали, прогулюю-

чись краківським Ринком, що десь там, 
під вашими ногами, існує ще один таєм-
ничий світ історії цього міста? Підземел-
ля Ринку – це частина Історичного музею 
Кракова, котрий сам по собі є надзвичай-
но цікавим, але підземний світ каменю, 
металу та скла – це дійсно щось особливе 
та варте уваги. 

Адреса: Rynek Główny 1.
Години роботи:
листопад–березень:
понеділок, середа–неділя 1000–2000, 
вівторок 1000–1600;
квітень–вересень:
понеділок 1000–2000,
вівторок 1000–1600,
середа–неділя 1000–2200,
вихідний день – другий понеділок мі-

сяця.
http://www.mhk.pl/oddzialy/podziemia-rynku

Центр науки Коперник
(Варшава)
Найбільший у Польщі інтерактивний 

музей, присвячений науці. Це не типовий 
музей, адже тут немає звичних нам екс-
понатів під склом. У Центрі оживають 
закони з ваших шкільних уроків фізики, 

хімії та біології, на реальних приладах 
показано і пояснюється, як вони діють. 
Тут можна й потрібно торкатися, крути-
ти, перекидати і пересувати експонати, 
урухомлюючи механізми та запускаючи 
в дію всю систему. Якщо хочете переві-
рити, чи праві були Архімед і Ньютон, 
або спробувати грати музику, обертаю-
чи педалі велосипеда, – вам сюди. Центр 
науки Коперник – це «мекка» для поль-
ських школярів, яких сюди привозять з 
усіх усюд, а тому готуйтеся до шуму на-
вколо та не дивуйтеся, якщо доведеться 
змагатися за можливість покрутити руч-
ку приладу з якимось завзятим першо-
класником. 

Крім усього іншого, Центр пропонує 
відвідати Планетарій та Ботанічний сад 
на даху будівлі.

Важливо: зважаючи на неабияку по-
пулярність Центру та неможливість 
вмістити всіх бажаючих, купити квитки 
сьогодні на сьогодні практично немож-
ливо. Радимо скористатися попередньою 
онлайн-резервацією на головній сторінці 
http://www.kopernik.org.pl.

Адреса: 
вул. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.
Години роботи: 
квітень–червень:
вівторок–п’ятниця – 800–1800, 
субота-неділя – 1000–1900;
липень–серпень:
вівторок–неділя – 900–1900;
вересень–грудень:
вівторок–п’ятниця – 900–1800,
субота, неділя – 1000–1900,
понеділок – вихідний день протягом 

усього року.

Європейський центр 
солідарності (Ґданськ)
Новостворений музей знаходиться на 

території так званої Сточні Ґданської над 
Балтикою та розповідає історію поль-
ської Солідарності – робітничого руху, 
що звільнив Польщу від комунізму та 
визначив її майбутнє на довгі роки. Міс-
це було обрано не випадково, адже саме 
тут відбувалися перші протести, які піз-
ніше переросли в загальнопольський 
рух. Саме тут починав свою професійну 
кар’єру майбутній президент Польщі та 
лідер Солідарності Лех Валенса.

Адреса: пл. Solidarnosci 1.
Години роботи: 
жовтень–квітень – 1000–1800,
травень–вересень – 1000–2000,
без вихідних.
http://www.ecs.gda.pl

Музей історії польських
євреїв POLIN (Варшава)
Цей заклад нещодавно було названо 

Європейським музеєм року, що ми вва-
жаємо цілком справедливим. Він не лише 
розповідає надзвичайно цікаву й трагічну 
історію євреїв у Польщі, а й пропонує ряд 
подій відповідної тематики: дебати, зу-
стрічі, театральні перформанси, концер-
ти, міські квести, виставки, дослідницькі 
проекти.

Адреса:
вул. Mordechaja Anielewicza 6.
Години роботи: 
понеділок, четвер, п’ятниця – 1000–1800, 
середа, субота, неділя – 1000–2000, 
вівторок – вихідний день.
http://www.polin.pl

П’ятірка найсучасніших музеїв Польщі
Їх часто можна сплутати з космічними кораблями чи з дослідницькими станціями із «Зоряних воєн», 
адже скляні чи кам’яні велетні аж надто вирізняються на фоні польської міської забудови часів кому-
нізму. А є й такі, які ховаються від очей туристів десь у лабіринтах міських підземель. Усі ці таємничі 
футуристичні конструкції та підземні світи – ніщо інше, як новостворені музеї. «Наш вибір» зробив під-
бірку найцікавіших.

▲ музей історії польських євреїв POLIN. Фото В. Криньскі.
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Театр:

► Вистава «Український Декаме-
рон», Театр Польський

«„Український Декамерон” – яскра-
вий вертепний світ, в якому тісно пе-
реплетені радість і біль, сміх і сльози, 
життя і смерть», – йдеться в описі п’єси 
на офіційному сайті театру. Вистава 
познайомить глядачів із самобутнім 
українським селом та його жителями, 
народними піснями, гумором, тради-
ціями. І все це з невичерпною живою 
іронією, просто і по-людськи. На сцені 
зародиться інший світ, де розмови про 
смерть на призьбі нікому не видавати-
муться дивними. Жива музика, автен-
тичний спів і танці – все це «Україн-
ський Декамерон» у Варшаві.

Перша прем’єра вистави відбудеть-
ся 7 травня о 1700, друга – в неділю,  
8 травня о 1900. 

Вартість квитків – від 20 до 60  
злотих. 

Більше інформації на сайті театру 
www.teatrpolski.waw.pl.

Музеї:

► Варшавська ніч музеїв 2016
Цьогорічну Ніч музеїв у Варша-

ві заплановано на 14 травня (у ніч із 
суботи на неділю). Захід щорічно при-
ваблює натовпи жителів Варшави та 
туристів. У минулому році в столиці 
для вільного відвідування були до-
ступні майже 240 пунктів, наприклад 
Підземелля Палацу культури і науки, 
Бельведер і Президентський палац.

У 2016-му на Ніч музеїв у Варша-
ві зголосилося більше 220 установ. 
Більшість учасників – це «ветерани» 
минулих років, але з’являться і нові. 
Серед цьогорічних атракцій: історич-
ні рейси кораблем Loewentin, XI Між-
народний з’їзд раритетних автобусів, 
цікавинки в Домі літератури та багато 
іншого. 

Як і минулого року, на свою Ніч 
музеїв запрошує Фонд «Наш ви-
бір» до Українського дому у Варшаві  
(вул. Zamenhofa 1). Будемо знайомити-
ся з українською культурою, слухати 
народні пісні, відбудеться презентація 
виставки про діяльність Клубу укра-
їнських жінок, а такої майстер-класи 
та розвиваючі ігри для дітей і молоді 
в рамках акції «Мій світ». Неповторні 
смаки української кухні представить 
Клуб українських жінок. Запрошуємо 
в годинах 1800–2100.

За оновленням інформації про Ніч 
музеїв у Варшаві можна стежити за 
посиланням: https://www.facebook.
com/Noc.Muzeow.w.Warszawie/

► Виставка «Titanic the Exhibition»
ВАРШАВА, Палац культури і на-

уки, IV поверх, вул. Plac Defilad 1.

З квітня у Палаці культури та науки 
експонується виставка, присвячена 
Титаніку. Вона представляє понад 200 
оригінальних предметів із затонулого 
судна, а також відтворені в реальних 
розмірах реконструкції інтер’єру ле-
гендарного корабля. Експозиція при-
значена для аудиторії різного віку. 
Комфорт відвідування виставки (осо-
бливо для іноземців) підвищує той 
факт, що кожен із гостей зможе вибра-
ти собі безкоштовний аудіогід потріб-
ною йому мовою. 

Повна ціна на квиток у будні дні – 
від 45 злотих,  на вихідних – 50 злотих. 
По Інтернету можна придбати квитки 
дещо дешевше, також діє гнучка сис-
тема знижок для груп, родин, студен-
тів та школярів.

Більше інформації за посиланням:
www.wystawatitanic.com.pl.

► Концерт українського гурту 
«Друга Ріка»

17 травня, ВАРШАВА, Klub 
Proxima, вул. Żwirki i Wigury 99a .

1900: відкриття «брамок» клубу 
PROXIMA.

2000: виступ саппорту – українського 
рок-гурту «СH.SH Чумацький Шлях».

2100: «Друга Ріка»
Квитки: перший пул 50–55 злотих. 
Резервація квитків, замовлення ко-

лекційних білетів: 
503 074 891, 539 672 214.
Подія на Фейбуці:

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/248889672122857/.

Клуб українських жінок оголошує конкурс. Якщо Ви хочете 
стати співавторкою першої української кулінарної книжки в 
Польщі:

● надсилайте до нас свій улюблений рецепт з історією, 
    пов’язаною з цією стравою,
● напишіть про себе та регіон, з якого походите,
● розкажіть, що найбільше вам подобається в Польщі.

Найкращі рецепти ввійдуть до книжки українських рецептів. 
Конкурс триває до 31 травня. Поспішайте! Заохочувальні на-
городи отримають усі учасниці!

Чекаємо на Ваші рецепти за адресою: klubukrainok@gmail.com. 
Рецепти також можна приносити чи надсилати до Українського 
дому у Варшаві, який знаходиться за адресою вул. Заменгофа 1 
(ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa).

Конкурс кулінарних рецептів від Клубу українських жінок



тинки крутого яйця треба додати до 
каструлі з сироваткою, овочевим буль-
йоном і розвареними в ньому овочами, 
натерти туди хрін, вкинути лавровий 
лист і духмяний горошок, а після при-
готування подавати з хлібом. 

Зильц, галарети, студенина 
(Кашуби, Підкарпаття)
Холодець зі свинячих ніжок, скро-

плений оцтом і здобрений чорним пер-
цем.

Кух, куха (Вармія та Мазури)
Солодка дріжджова булка з цукро-

вою посипкою (крушонкою), яку по-
давали з маслом і медом. Місцеві меш-
канці називали її ще «найсмачнішою в 
світі помадкою». Найкраще процес її 
приготування описав у ХІХ ст. ксьондз 
Валенти Барчевський в книзі «Kiermasy 
na Warmii»: «Господині роблять його 
вміло таким чином: беруть білу пше-
ничну муку, додають молока, цукру, 
масла, родзинок, кориці та лимонної 
олії, а може і щось більше, але в цьо-
му таємниця кожної господині. Все це 
пропорційно ділять і змішують, коли 
добре вимісять, розкладуть на бляшках 
та акуратно допильнують в духовці, 
нарешті посиплють зверху мигдалем і 
цукром, або посипкою (mączką) з масла 
та тертого цукру». 

Мигдальна бабка (Підляшшя)
Бабка, яка печеться з гречаної муки 

з великою кількістю яєць, цукру і миг-
далю. ■
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Анонс подій

то вже довго живе в Поль-
щі, більш-менш уявляє, як виглядає 
традиційний набір страв на Великдень 
у польських домах. Журек (білий борщ), 
біла ковбаса, всюдисущі яйця і мазур-
ки – це основа святкового меню. У Ве-
лику неділю поляки кладуть на велико-
дній стіл кошики зі свяченою їжею. Як 
диктує традиція, в них кладуть хліб, 
шинку, цукрове ягня, яйця – символи 
життя, сіль і хрін – символи родючос-
ті. Однак це тільки передсмак того, 
що чекає ласунів на святковому столі. 
Найкращим із кулінарної точки зору  
у Великодніх святах є те, що на свят-
ковому столі може з’явитися будь-що 
– чого душа забажає. Але наша рубри-
ка все ж має розповідати про кулінарні 
традиції та історичні вподобання Поль-
щі. Тому сьогодні я представлю кілька 
регіональних Великодніх страв, про 
які, сподіваюся, багато хто з вас ніколи 
не чув, але які з упевненістю прикра-
сять  святковий стіл і порадують ваші 
родини. 

Мурзін, сьвенчельник, 
«хліб з мишою» (Верхня Сілезія)
Це булка з півсолодкого дріжджово-

го тіста з додатком жиру з копченостей 
та копченостями всередині. Традицій-
но деко з мурзіном ставилося в печі без-
посередньо на розжарене вугілля, тому 
скоринка часто була легко припалена 
та «замурзана» в сажі, звідси й перша 
назва цієї страви. Вибір копченостей 
залежить від вподобань – у тісто можна 
загорнути шинку, ковбасу чи ошийок, 
але на думку сілезьких господинь – до-
дати бекон (boczek) просто необхідно!

Кшоновіца, содра, сьвенчеліна
(Підкарпаття і Малопольська)
Це суп на основі овечої та/або 

коров’ячої сироватки, з додатком (най-
краще посвячених) білої ковбаси, яєць, 
копченостей, хріну, солі та овочів. 
Шматочки м’яса, ковбаси та копченос-
тей із Великоднього кошика, четвер-

регіональні смаки 
польського великодня

суп сьвенчеліна. 
Фото зі сторінки smacznapyza.blogspot.com.

Юрій ГераСиМЧУК
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