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Події 

Український дім у Варшаві 

липень 2016
► Відкриття виставки «Реконструкція 
пам’яті».
2 липня o 18:00. Виставка відкрита до  
10 липня щоденно від 10:00 до 20:00

► Зустріч із українською письменни-
цею Софією Андрухович
 6 липня o 18:00

► Зустріч із президентом Світового 
конгресу українців Євгеном Чолієм
Організатор – Об’єднання українців у 
Польщі. 10 липня o 18:00

► Відкриття виставки Дарії Альошкі-
ної «Фіранки»
17 липня o 13:00. Виставка відкрита до  
31 липня щоденно від 10:00 до 20:00

► Майстер-клас з українських витинанок 
Проводить митець Дарія Альошкіна. 
17 липня o 15:00

► Інформаційна зустріч: дозвіл на по-
стійне проживання та громадянство 
Польщі
Організатор – Міжнародна організація у 
справах мігрантів за підтримки Фонду 
«Наш вибір». 24 липня о 13:00

► Зустріч із Консулом України
Інформаційна зустріч із представниками 
Консульського відділу при Посольстві 
України в Польщі. 31 липня о 13:00

Ц и К Л і ч н і  П о д і Ї

● Консультаційний пункт для мігрантів 
Години праці: щоденно 10:00–20:00.
Консультаційний пункт діє в рамках про-
екту «CPC 2.0», що фінансується Фондом 
притулку, міграції та інтеграції і з бю-
джету держави.

● Клуб українських жінок – у відпустці 
до вересня 2016 року
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 по-
діями клубу на Фейсбуці 
www.facebook.com/KlubUkrainok.
Додаткова інформація – у координаторки 
клубу Тетяни Роднєнкової: 
тел.: 517 346 426, klubukrainok@gmail.com.

● Дитячий клуб «Рукавичка» – у від-
пустці до вересня 2016 року
У програмі українською мовою: інтегра-
ційні ігри, ознайомлення з казками, піс-
нями, віршами, творча діяльність, пізна-

вальні заняття, майстер-класи та експе-
рименти.
Група 2–6 років: субота, 11:00–14:00. 
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
Щоп’ятниці o 16:30 – відкрито початкову 
групу.
Запис за адресою: biuro@ukrainskidom.pl 
або тел.: +48 22 258 40 18.

● Курси англійської мови
Індивідуальні та групові заняття.
Запис: Алміра Аметова
busyteacher.everbest@gmail.com.

● Пілатес
Щопонеділка o 18:30–19:30
Організатор – Stacja Pilates
www.stacjapilates.com.
Запис: info@stacjapilates.com.

Запр ош уємо !

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 Укра-
їнського дому на Фейсбуці: 
www.facebook.com/UkrainskiDom.
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Продовження на 4-й сторінці.

Т арас є одним із сотень про-
грамістів, які протягом останніх двох 
років вирішили змінити місце проживан-
ня та праці з України на Польщу. Робота 
є, спокійно може дозволити собі оренду 
житла та утримання родини, у Польщі по-
добається, бачить тут для себе майбутнє. 
Справа за дрібницею – треба отримати 
дозвіл на тимчасове проживання. І тут 
надіям Тараса на європейські практики та 
стандарти не довелося справдитися.

«Папери я склав у Варшаві на самому 
початку червня 2015 року. Мене вже тоді 
здивувало, що чиновник не надав жод-
ної інформації, коли очікувати рішення.  
У липні я почав цікавитися, що і як, – жод-
ної реакції. Телефон увесь час зайнятий, 
на мейли не відповідають», – скаржиться 
мій співрозмовник. Роздратований бра-
ком зворотнього зв’язку з боку Відділу у 
справах іноземців, чоловік написав скар-
гу особисто Мазовецькому воєводі. І по-
діяло – невдовзі подзвонив представник 
відділу і запросив на розмову. 

Виявилося, що інспектор Тараса у 
відпустці, контакту з нею немає, коли 
буде – сказати не можуть, коли очіку-
вати на видачу рішення – теж не зна-
ють. «Після цього пробував писати ще 

скарги в самому відділі, але безрезуль-
татно. У жовтні, по чотирьох місяцях 
після аплікації, нарешті подзвонила ін-
спектор і попросила принести додаткові 
документи. Але від моменту, як я ці до-
кументи приніс, до видачі рішення до-
велося чекати ще понад місяць». Бажана 
карта перебування опинилася в руках 
Тараса лише в січні, понад сім місяців із 
часу подачі документів.  

Протягом цього періоду програміст 
змушений був відмовитися від двох служ-
бових відряджень за кордон, не міг від-
відати свою родину в Україні, бабуся та 
дідусь не бачили онуку. «Не чекав такого 
від Польщі. Я їхав жити до європейської 
країни, а опинився тут у заручниках без 
можливості планувати своє життя», – з 
розчаруванням говорить новий мігрант. 

Тарас уперше складав папери на ле-
галізацію перебування в Польщі, тоді як 
Олександр уже мав дозвіл на тимчасове 
проживання з правом на працю. Він подав 
документи ще в лютому. Після останнього 
візиту до варшавського Відділу у справах 
іноземців дуже сподівається, що нарешті 
отримає рішення наприкінці липня. 

«Увесь час просять принести нові до-
кументи. Не все за одним разом, а цього 
місяця одні папірці, наступного – інші. 
Так справа і затягується. Найбільше мене 
«потішило», коли попросили принести 

підтвердження оплати послуг, яке я здав 
у перший день. Довелося просто тикати 
пальцем у свою течку і показувати, що 
воно там є», – із засмученням розповідає 
чоловік. І додає: «У мене таке враження, 
що співробітники відділу в документи 
не зазирають, беруться все перевіряти в 
останній день».

Подібних історій можна знайти безліч 
у групах українських мігрантів та діаспо-
рян у соцмережах. А ще більше наслуха-
тись у чергах до воєводських управлінь. 
«На жаль, затягування розгляду апліка-
цій у відділах у справах іноземців – це 
не поодинокі випадки, а справжня епіде- 
мія», – ділиться своєю думкою Ксенія 
Наранович з Фонду розвитку «Понад кор-
донами» (Fundacja Rozwoju «Oprócz Gra-
nic», FROG). І пояснює: протягом остан-
ніх двох років, коли вступив у дію новий 
закон, що регламентує процедури легалі-
зації перебування іноземців у Польщі, ви-
ключенням стало, що хтось отримує свої 
документи вчасно. Щоправда, за словами 
К. Наранович, ситуація із затягуванням 
видачі дозволів на проживання інозем-
цям залежить від воєводства. Варшавські 
черги, а саме на Мазовші найбільше іно-
земців оформлюють папери, сягають пів-
року. Ліпшою є ситуація у Кракові, де чи-
новники одночасно розглядають подання 
та відправляють запит до прикордонників 
і поліції, що пришвидшує процес обробки 
даних. У Вроцлаві черги коротші за сто-
личні, проте рішення, які видає місцева 
влада, не завжди відповідають актуаль-
ному законодавству. Також варто наголо-
сити, що не всі відділи у справах інозем-
ців від початку повідомляють аплікантові 
хоча б приблизний строк, протягом якого 
справу буде розглянуто. Експертка вва-
жає, що основними причинами плачевної 
ситуації у відділах у справах іноземців є 
зростання потоку мігрантів до Польщі, в 
першу чергу з України, та низькі, з огля-
ду на потребу справного обслуговування 
клієнтів із урахуванням існуючого кор-
пусу законодавства, кваліфікації чинов-
ників, які часто змінюються, отримують 
малу зарплатню, передають справи з рук 
у руки, що затягує їхній розгляд. 

Зачекайте на карту перебування
Іноземцям у Польщі все частіше затягують видачу дозволів на проживання. Рідкістю перестали бути 
випадки, коли людина понад півроку очікує на залагодження формальностей, пов’язаних із легалізацією 
перебування. Навпаки – щасливчиком тепер є той, хто може отримати рішення воєводи та карту пере-
бування протягом 4–5 місяців. Відділи у справах іноземців виправдовуються малим штатом та великою 
кількістю клієнтів. Мігранти ж змушені змінювати свої життєві плани і сподіватися, що чиновницьке 
«зачекайте ще трохи» означає тиждень, а не кілька місяців.

Олена БАБАКОВА
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Продовження з 3-ї сторінки.

Про низьку зарплату та проблему з 
кадрами говорять і самі інспектори, коли 
апліканти намагаються з’ясувати, що 
гальмує розгляд їхньої справи. При цьо-
му подача документів на дозвіл на про-
живання у Польщі залишається платною: 
340 зл. за дозвіл виданий студентам, 440 
зл. із правом на роботу та 640 зл. за дозвіл 
на постійне перебування. Якщо пораху-
вати кількість іноземців, які останніми 
роками приїжджають до Польщі, збира-
ється чималенька сума.

Тільки минулого року в Польщі було 
складено 109 тис. подань про легалізацію 
перебування. Це на 63% більше, ніж у 
2014 році, при чому найбільше зростання 
спостерігалося саме в категорії дозволів 
на тимчасове перебування. Як повідомляє 
Європейська міграційна мережа, 91% по-
дань було розглянуто позитивно. Частка 
українців серед аплікантів зросла з 44 до 
63%. Загалом минулого року майже 59 
тис. громадян України просило у Польщі 
дозвіл на тимчасове проживання. Понад 
третина складала папери у Мазовецько-
му воєводстві. Майже 3,5 тис. іноземців 
зверталися до іншої інстанції, Управлін-
ня у справах іноземців, з проханням про 
перегляд рішення місцевої влади, 2,8 тис. 
рішень було переглянуто.

Хоча кількість мігрантів як із західних 
країн, так насамперед і з-поза Євросоюзу 
в Польщі зростає, під кінець минулого 
року на терені держави проживало лише 
211 тис. іноземців, які легалізували своє 
перебування за допомогою оформлення 
паперів у воєводських відділах у спра-
вах іноземців. Серед них українці ста-
новили майже третину. Далі йшли німці, 
білоруси, росіяни, в’єтнамці, італійці та 
китайці. Якщо співвіднести цю цифру з 
населенням Польщі – близько 38 млн, то 
вийде, що іноземці становлять 0,6% поль-
ського суспільства. Порівняно з країнами 
Західної Європи, де кількість іммігран-
тів, які потребують легалізації свого пе-
ребування, коливається між 5% та 10% 
населення, Польща могла б мати набагато 
швидшу та вправнішу міграційну систе-
му. Але все інакше.

Згідно із законодавством, органи пу-
блічної адміністрації Польщі, якими є 
відділи у справах іноземців, мають мак-
симально 60 днів на розгляд аплікацій 
(postępowanie wyjaśniające). Якщо роз-
гляд справи продовжується, то чинов-
ники зобов’язані невідкладно поінфор-
мувати іноземця. До того ж у будь-який 
момент мігрант має право вимагати від 
польських чиновників надання інформа-
ції щодо своєї справи, втім у писемному 

вигляді. «На жаль, на практиці цього не 
відбувається», – говорить К. Наранович. 
За її спостереженнями, складення скар-
ги на затягування розгляду справи або 
непрофесійну поведінку співробітників 
відділу рідко має позитивні наслідки, 
радше навпаки – чиновники починають 
уважніше вивчати папери «ентузіаста».

«З нашої практики виникає, що най-
більш дієвий спосіб – розмова особисто з 
керівником Відділу у справах іноземців. 
У нього є приймальні години, інформація 
про це має бути розміщена на стенді, тре-
ба вистояти чергу й намагатися донести 
свої аргументи», – підказує моя співроз-
мовниця з FROG.

Проте не всі випадки затягування роз-
гляду справи відбуваються з вини адмі-
ністрації: «У Польщі з’явилося чимало 
мігрантів-«новачків», які банально не 
мають у своєму оточенні людей, які до-
вше живуть за кордоном і можуть дати 
пораду щодо пакета документів. Звідси 
неповні аплікації, неякісні документи, 
більше роботи для чиновників», – зазна-
чає К. Наранович.

Не можна сказати, 
що з боку польської 
держави не було 
жодних спроб до-
помогти іноземцям, 
які очікують на свої 
папери. Щоправда, 
Марія Шкодзінська з 
Фонду розвитку «По-
над кордонами» до 
існуючих ініціатив 
ставиться скептич-
но: «Минулого року 
була запущена про-
грама «Адміністра-
ція ближче до інозем-
ця» («Administracja 
bliżej cudzoziemca»), 
вона мала показу-
вати стадію, на якій 
знаходиться заявка 
мігранта, чи є вже 
рішення, чи готова 
карта. На жаль, на-
разі від цієї програ-
ми жодної користі –  
інформація або не 
оновлюється, або 
взагалі не вноситься. 

Люди й далі залишаються у незнанні».
Чи є в описаної проблеми конструк-

тивне рішення? Ксенія Наранович та 
Марія Шкодзінська наголошують, що, 
поки в Польщі діє актуальне міграційне 
законодавство, говорити про радикальні 
розв’язання неможливо. Натомість ситу-
ація б значно поліпшилася, якби праців-
ники відділів у справах іноземців краще 
орієнтувалися в існуючих нормативних 
актах, не просили про додаткові докумен-
ти та пояснення там, де без цього можна 
обійтися. Значним спрощенням було б 
також введення електронної документа-
ції, яка б обмежила кількість особистих 
візитів аплікантів до відділу.

Проте поки що на поліпшення ситуа-
ції сподіватися не доводиться, навпаки – 
може стати ще гірше. Із 2 вересня в дію 
вступає новелізація закону про Карту по-
ляка, яка гарантуватиме власникам цього 
документа право на постійне перебуван-
ня одразу після приїзду до Польщі та пра-
во подаватися на польське громадянство 
через рік. Так що роботи в чиновників до-
дасться. А з нею збільшаться і черги. ■

Примітка редакції: у наступному номері ми опублікуємо інтерв’ю із ди-
ректором мазовецького відділу у справах іноземців Ізабелою шевчик,  
у якому вона прокоментує сучасну ситуацію та розповість про плани відді-
лу задля покращення ситуації.

про зміни у праці інфолінії відділу читайте на сторінці 7 «нашого вибору».

▲ черга біля мазовецького відділу у справах іноземців, 7.06.2016.       
Фото Богдана Приступи
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ісля терактів 11 вересня  
2001 року в США було прийнято феде-
ральний закон «Patriot Act». Документ 
давав американській владі додаткові 
важелі для боротьби з тероризмом та 
можливість призупиняти дію грома-
дянських прав заради більш ефективної 
нейтралізації терористичної загрози. 
Американський закон діяв до 1 черв-
ня 2015 року, зібрав однакову кількість 
прихильників та критиків і став взірцем 
для антитерористичного законодавства 
багатьох країн. Як виявилося, зокрема 
й Польщі.

Чому саме тепер?
Власний «Patriot Act» Польща при-

йняла у червні цього року (10 червня 
за цей документ проголосував Сейм,  
16 червня – Сенат, а станом на 21 черв-
ня «Закон про антитерористичні дії» 
очікує на підпис президента). Поль-
ська влада мотивувала посилення 
законодавства зростанням терорис-
тичної загрози у світі (діяльність так 
званої Ісламської держави, теракти в 
Парижі та Брюсселі тощо) і намаган-
ням запевнити більшу безпеку по-
лякам під час проведення у Варшаві 
Саміту НАТО (8–9 липня) і християн-
ських «Світових днів молоді» в Кра-
кові (26–31 липня). На останню подію 
до Польщі планують прибути близько  
1,5 млн прочан, зокрема кількасот ти-
сяч – із-за кордону.

Яким чином поляків будуть
захищати від терористів?
Дію нового антитерористичного за-

конодавства можуть відчути на собі всі 
мешканці та гості Польщі, але найбіль-
ше «шансів» мають іноземці. Які ново-
введення передбачає новий закон?

● Під час придбання нової SIM-
карти (карти prepaid) покупець буде 
зобов’язаний її зареєструвати, подаю-
чи своє ім’я, прізвище та номер PESEL 
(у випадку юридичних осіб – назву 

фірми та номери NIP або REGON). 
Реєстрація може бути письмовою чи 
електронною, але без неї нова SIM-
карта не запрацює.

● Агентство внутрішньої безпеки 
(АВБ) без зовнішнього контролю чи  
судового дозволу отримає доступ до 
даних, що охороняються банківською 
таємницею, та даних громадян, зібра-
них державними установами (NFZ, 
ZUS, органами місцевого самовряду-
вання тощо).

● Суд за зверненням прокурора 
зможе тимчасово арештовувати лю-
дей на 14 днів без представлення об-
винувачення (нині термін тимчасово-
го арешту обмежений 48 годинами). 
Вистачить претексту «ймовірність 
скоєння, спроба або підготовка до 
скоєння злочину, що має терористич-
ний характер».

● Влада отримає право перекривати 
рух на окремо взятих пунктах пропус-
ку через кордон.

● Закон передбачає можливість ого-
лошення главою уряду чи шефом МВС 
чотирьох ступенів терористичної триво-
ги: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. 
У випадку двох останніх ступенів мі-
ністр внутрішніх справ Польщі матиме 
право заборонити будь-які громадські 
зібрання та масові заходи, а АВБ може 
залучити до протидії терористичній за-
грозі військо (за згодою лише міністра 
оборони). Президент, однак, матиме 
право повернути армію назад до вій-
ськових частин.

● Право «снайперського пострілу» 
в критичних ситуаціях матимуть по-
ліцейські, прикордонники, службовці 
АВБ, жандарми та військові.

● Суд, за поданням Агентства вну-
трішньої безпеки, зможе на 30 днів за-
блокувати доступ до інтернет-сторінок, 
які, на думку АВБ, матимуть зв’язок 
з подією терористичного характеру.  
В разі необхідності блокування одно-
разово можна буде продовжити на три 
місяці. Це стосуватиметься як окре-
мих веб-сайтів, так і цілих інтернет-
сервісів.

Іноземець – потенційний 
терорист?
Однак найбільшим тягарем нове за-

конодавство стане для іноземців, що 
мешкають у Польщі.

● За людиною, яка не є громадяни-
ном Польщі, може бути встановлене 
стеження за згодою голови АВБ, якщо 
«існує побоювання, що така особа 
може вести терористичну діяльність». 
Стеження передбачає прослуховуван-
ня та запис телефонних розмов, відео-
спостереження, контроль кореспон-
денції та посилок, ведення стеження 
електронним шляхом. Такий конт-
роль не вимагатиме судового дозволу 
й може тривати три місяці. Громадян 
Польщі без згоди суду прослуховувати 
надалі не можна.  

● Поліція, Агентство внутрішньої 
безпеки та Служба контррозвідки мо-
жуть звернутися до міністра внутріш-
ніх справ щодо термінового та приму-
сового видалення іноземця з території 
Польщі.

● Якщо виникнуть сумніви щодо 
ідентифікації іноземця, то в нього, крім 
відбитків пальців та опису рис облич-
чя (фото), можна буде брати ще й «біо-
логічний матеріал» для дослідження 
ДНК.

Нове законодавство має ввійти в дію 
через 7 днів після оприлюднення. Через 
30 днів після оприлюднення повинна 
набрати чинності стаття, яка передба-
чає обов’язкову реєстрацію телефонних 
карт prepaid. Абоненти придбаних ра-
ніше SIM-карт мають їх зареєструвати 
до 1 лютого 2017 року, якщо цього не 
зробити – послуги будуть відключені.

Антитерористичний закон Польщі 
передбачає, що головним координа-
тором політики запобігання терорис-
тичній загрозі стає голова Агентства 
внутрішньої безпеки, а уряд і служби 
(поліція, прикордонна служба, проти-
пожежна служба, митниця, військова 
жандармерія та Урядовий центр без-
пеки) отримають потужний інструмент 
у боротьбі з терористами. Частина екс-
пертів, однак, бачить загрозу в тому, що 
разом із цими важелями влада також 
отримала можливість впливати на сус-
пільство та при бажанні – контролюва-
ти його. Таких «привілеїв» центральна 
влада Польщі не мала від падіння ко-
мунізму, і виникає питання – чи встоїть 
вона перед такою спокусою? ■

польська влада боротиметься з терористами, 
а постраждати можуть іммігранти?
Польський парламент прийняв спеціальний закон, який дає владі по-
тужні інструменти для боротьби з тероризмом, а спецслужбам – без-
прецедентні повноваження. З іншого боку, цей документ може обме-
жити громадянські права мешканців Польщі, передусім іноземців.

П андрій шеремеТ
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1 червня 
Андрій Парубій: Від початку АТО на 
Донбасі загинули 68 і були поранені 186 
дітей.
  
3 червня 
Відомі українські громадські та політич-
ні діячі звернулися до поляків із листом 
покаяння та прощення.
 
4 червня 
ООН: Від початку конфлікту на Донбасі 
загинули майже 9,4 тис. осіб, а понад 21,5 
тис. отримали поранення.
 
7 червня 
Надія Савченко: Київ має вийти на пря-
мий зв’язок із «ДНР» і «ЛНР» без мін-
ських домовленостей.
 
8 червня 
Рейтинг світової безпеки «Global Рeace 
Іndex 2016»: Україна опинилася в десятці 
найнебезпечніших країн світу.
 
12 червня 
У Києві пройшов «Марш рівності» за пра-
ва ЛГБТ-спільноти, в якому взяли участь 
кілька сотень осіб.
 
14 червня В Україну повернулися за-
суджені в Росії українці Геннадій Афана-
сьєв і Юрій Солошенко, яких помилував 
Володимир Путін.
 
21 червня 
Збірна України з футболу після програшу 
команді Польщі завершила свій проваль-
ний виступ на «Євро-2016».
 
23 червня 
Тренер збірної України з футболу Михай-
ло Фоменко офіційно подав у відставку.
 
24 червня 
Павло Клімкін: «Brexit» не вплине на 
плани введення безвізового режиму ЄС з 
Україною.
 
25 червня 
Надія Савченко отримала в Польщі пре-
стижну нагороду «Орел» імені Яна Кар-
ського.
 
26 червня 
Голова Верховної Ради Андрій Парубій 
у Трускавці зустрівся зі спікером Сейму 
Польщі Мареком Кухцінським.

Парламент запустив судову реформу
2 червня конституційна більшість у Верховній Раді (голосами «Блоку Петра Поро-

шенка», «Народного фронту» та «Опозиційного блоку») внесла зміни до Основного За-
кону України в частині правосуддя, які започатковують «деполітизацію і забезпечення 
незалежності судової влади».

Зміни, зокрема, передбачають створення нового Верховного Суду та скасування пра-
ва Президента утворювати суди. Крім того, питання призначення та переведення суддів 
віддано Вищій раді правосуддя, яка має бути створена замість Вищої ради юстиції не 
пізніше 30 квітня 2019 року. Нововведення також обмежують суддівський імунітет.

 
Українці до поляків: «Вибачаємо і просимо прощення»
Відомі громадські, духовні та політичні діячі України, зокрема патріарх Філарет, 

архиєпископ Святослав Шевчук, В’ячеслав Брюховецький, Іван Дзюба, Дмитро Пав-
личко, Мирослав Попович, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко та Ігор Юхновський звер-
нулися до польського суспільства з листом покаяння і прощення з нагоди наближення 
73-ї річниці початку Волинської трагедії («кривава неділя» 11 липня 1943 року).

«Просимо вибачення і в рівній мірі прощаємо злочини і несправедливості, вчинені 
щодо нас, – це єдина духовна формула, яка повинна бути мотивом кожного українсько-
го і польського серця, яке прагне миру і розуміння», – йдеться в листі, опублікованому 
3 червня.

Підписанти застерегли політиків обох держав «від мови ненависті й ворожнечі,  
яка може підмінити християнські почуття прощення і порозуміння», а також заклика-
ли встановити «спільний День пам’яті за жертвами нашого минулого і віри у неповто-
рення зла».

 
Конституційний Cуд проти люстрації? 
«Друзі Януковича» не здаються! 
Команда Сергія Льовочкіна, Юрія Бойка та Андрія Деркача, тобто найближчих 

співпрацівників екс-президента Віктора Януковича, за допомогою Конституційного 
Cуду зробили спробу анулювати Закон «Про очищення влади», прийнятий Верховною 
Радою в 2014 році, який забороняє високопосадовцям режиму екс-президента Віктора 
Януковича займати посади в органах державної влади протягом 5 або 10 років.

9 червня українські ЗМІ повідомили про розгляд судом «люстраційного закону» та 
навіть опублікували проект рішення, згідно з яким Закон «Про очищення влади» визна-
но неконституційним.

Генеральний прокурор Юрій Луценко, у свою чергу, попередив, що у випадку ска-
сування нинішнього закону про люстрацію Верховна Рада прийме новий – більш жор-
сткий «Закон про абсолютну люстрацію».

 
«Євро-2016» – це вам не «Євробачення-2016»
Збірна України з футболу не виправдала очікувань уболівальників та експертів і 

першою з 24 команд втратила шанс на продовження боротьби в 1/8 фіналу Чемпіонату 
Європи з футболу. «Синьо-жовті» всуху програли всі три матчі групової стадії, посту-
пившись Німеччині (0:2), Північній Ірландії (0:2) та Польщі (0:1).

Після повернення з Франції тренер збірної Михайло Фоменко взяв на себе всю від-
повідальність за провал на «Євро-2016» та подав у відставку, а головним претендентом 
на його посаду вважається Андрій Шевченко.

«Brexit» не зашкодить «UKRentrance»
Голова української дипломатії Павло Клімкін впевнений, що результат референдуму 

в Великобританії, в якому майже 52% мешканців висловилися за вихід Об’єднаного Ко-
ролівства з Європейського Союзу, не відстрочить розв’язання питання щодо безвізового 
режиму для України.

За словами міністра закордонних справ, Київ був готовий до будь-якого результату 
британського волевиявлення, адже провів відповідні консультації з партерами з Євро-
союзу.

«Я говорив з багатьма представниками країн, ми аналізували різні варіанти голосу-
вання Британії, і політична позиція була однозначно чіткою: спочатку виконання Укра-
їною всіх зобов’язань. Зараз у Європарламенті працюють над схваленням  механізму 
оцінки міграційних ризиків. Потім очікується політичне рішення окремо кожної краї-
ни»,  – заявив П. Клімкін.

Опрацював андрій Шеремет на підставі повідомлень газети «Дзеркало тижня», порталів «Gazeta.ua», «Українська правда»,«ЛІГА»,  
«Лівий Берег», «Укрінформ» та УНІАН.
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Шановне панство, Український дім у Варшаві святкує два роки 
існування!

За цей час він змінився до невпізнання. Завдяки вашій підтримці 
ми весь час розвиваємось, а місце модернізується і стає красивішим 
із кожним днем.

У період від 1 січня 2015 року до 22 березня 2016 року в збірках на 
розвиток Українського дому у Варшаві нам вдалося зібрати 8647,41 зл.

З яких:
 3077,00 зл. зібрано під час дня народження Анни і Наталії 
     Кертичак,
 959,00 зл. – під час дня народження Єжи Хірни-Будки
     (іменинники просили своїх гостей про символічні вплати на 
     діяльність Українського дому в якості подарунка на день 
     народження),
 2 091,41 зл. у рамках публічної збірки No. 2015/643/OR,
 1 880,00 зл. одноразових пожертвувань на банківський 
     рахунок,
 1 340,00 зл. регулярних пожертвувань від наших постійних 
     дарувальників.

Зібрані кошти допомогли нам придбати багато необхідних речей, 
зокрема проектор, екран, звукову систему, конференційні стільці та 
столи і багато іншого, що дає великі можливості для розвитку Укра-
їнського дому.

Від імені Фонду «Наш вибір» хочемо подякувати всім даруваль-
никам за підтримку. Ваша допомога для нас дуже важлива, тому що 
саме завдяки Вам Український дім вирує життям та змінюється на 
краще.

Щоб проводити регулярну, цікаву діяльність, нам надалі потрібна 
Ваша підтримка, зокрема для створення цікавої програми для дітей, 
молоді та дорослих. Давайте разом творити наш Дім! Будемо вдячні 
за регулярні вплати на Український дім у Варшаві!

Банківський рахунок:  Fundacja Nasz Wybór,  PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509 
Назва переказу:  Na cele statutowe – Ukraiński Dom

Дані:    Fundacja «Nasz Wybór», ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

Управління у справах іноземців по-
відомляє, що з 4 липня 2016 року ін-
формація не надаватиметься іноземцям 
особисто в Управлінні у справах іно-
земців у Варшаві (як це було попере-
дньо за номерками з літерою В).  

З цього дня діятиме:
● Цілодобова автоматична інфолінія 

за номером (22) 695 67 70. 
Зателефонувавши на інфолінію, ви 

зможете отримати інформацію про:
– запрошення іноземців до Польщі,
– дозвіл на працю 
   (пол. zezwoleniе na pracę),
– дозвіл на перебування 
   (пол. zezwoleniе na pobyt).
● Інфолінія, де надаватимуть ін-

формацію консультанти, за номером 

телефону (22) 695 67 73 у понеді- 
лок – з 10:00 до 16:00, у вівторок –  
з 8:00 до 14:00.

● Можливість надсилання запитів 
на адресу електронної пошти:

ozp@mazowieckie.pl – 
з питань дозволу на роботу для інозем-
ця, 

legalizacjapobytu@mazowieckie.pl –  
у справах:

– дозволу на тимчасове перебування 
(пол. zezwolenia na pobyt czasowy),

– дозволу на постійне перебування 
(пол. zezwolenia na pobyt stały),

– дозволу на перебування резиден-
та ЄС (zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE),

– продовження терміну дії візи,

– інших документів, які видаються 
іноземцям,

– зміни карти тимчасового перебу-
вання, 

– запрошення іноземця до Польщі.
obywatelstwo@mazowieckie.pl –

щодо польського громадянства й репа-
тріації

Існуватиме можливість самостійної 
перевірки статусу розгляду справи на 
сторінці https://wnioski.mazowieckie.pl/
MuwWSC/pl.

Щоб увійти в систему, необхідно мати 
логін і пароль. Їх можна отримати, наді-
славши запит на адресу електронної по-
шти: legalizacjapobytu@mazowieckie.pl, 
подаючи номер справи, повне ім’я і пріз-
вище (як у паспорті) та дату народження.

УваГа!  З 4 липня змінено правила прийому іноземців у мазовецькому управлінні 
у справах іноземців у варшаві

українському домові – два роки!
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Що ж сталося в 1943 році? Приблиз-
но з лютого 1943 і до 1944 року, в умо-
вах відступу німецької армії та наступу 
радянської, відбулися масові вбивства 
поляків різноманітними підрозділами 
українського підпілля, зокрема УПА. 
Убивства розпочалися на території ко-
лишнього Волинського воєводства, про-
те до Волинської трагедії часто зарахову-
ють також вбивства на етнічному ґрунті 
на терені Львівщини, Тернопільщини і 
Станіславщини (Івано-Франківщина). За 
підрахунками польського Інституту на-
ціональної пам’яті, під час цієї трагедії 
загинуло близько 100 тисяч поляків, ще 
близько 15 тисяч українців загинули під 
час подій, які польська сторона називає 
«акції відплати» Армії крайової. Україн-
ські історики у свою чергу наголошують: 
«акції відплати» польське підпілля про-
водило проти українців ще 1942 року на 
Холмщині, тобто до початку масової «рі-
занини» поляків.

«трагедія» чи «різанина»? В Украї-
ні загалом уникають слова «різанина» 
і віддають перевагу в окресленні по-
дій 1943 року «Волинській трагедії». 
У Польщі натомість слова «tragedia 
wołyńska» звучать як калька з україн-
ської мови: тут воліють використовува-
ти «rzeź wołyńska». 

Якщо вбивства почалися в люто-
му, чому в Польщі відзначається дата  
11 липня? Цього дня в 1943 році була не-
діля, у кількох повітах Західної Волині 
(польські дослідники подають цифру 100 
місцевостей) УПА одночасно напала на 
костели, у яких люди були на месі. Поль-
ські «кресові середовища» вважають цей 
день «квінтесенцією» Волинської траге-
дії, а Сейм кілька разів із нагоди цього 
дня приймав ухвали.

Волинська трагедія і 2016 рік: 
питання й відповіді
У Польщі від травня все частіше можна почути з екрану телевізорів 
про «rzeź wołyńską». Коли ти, дорогий читачу, отримаєш цей номер, 
уже, ймовірно, мине 11 липня – день, коли в Польщі так звані «кре-
сові середовища» відзначають річницю трагічних подій на Волині та 
в Галичині 1943 року. однак емоції найближчими роками, певно, не 
вщухатимуть. У Польщі Волинська трагедія – це питання політич-
ного мейнстріму. Знання про ці події серед українців (і серед поляків 
насправді також) – дуже поверхові. Щоб краще розуміти, що саме 
відбувається, «Наш вибір» підготував короткий «питальник».

Хто такі «кресові середовища»? 
Це організації комбатантів, до яких в 
останні роки все частіше приєднуються 
агресивно налаштовані молоді люди. Ці 
структури загалом ототожнюють себе з 
польськими вихідцями з нинішніх Лит-
ви, Білорусі та Західної України. Для 
них пам’ять про «креси», а особливо про 
Волинську трагедію як символ «знищен-
ня кресів», є дуже важливою. Речником 
цих середовищ дуже часто виступає 
католицько-вірменський священик Таде-
уш Ісакович-Залеський. Він свого часу 
спілкувався з оточенням одіозного полі-
тика «Партії регіонів» Вадима Колесні-
ченка, якого 2013 року навіть привезли до 
польського Сейму. 

Волинська трагедія – це база, на 
якій Кремль хоче порізнити поляків з 
українцями? І так, і ні. В Україні часто 
думають, що Волинську трагедію спе-
ціально вигадали в Кремлі для сварки 
між сусідами. Це не так. Емоції стосовно 
вбитих тоді поляків у Польщі жили дов-
го: за комуністичних часів, з одного боку, 
полякам не дозволяли відкрито говори-
ти про конфлікт з «братнім українським 
радянським народом», а з іншого, як і в 
Радянській Україні, лякали поганими 
«українськими буржуазними націоналіс-
тами». Брак нормальної і вільної дискусії 
між Польщею та Україною допровадив 
до того, що в Україні про 1943 рік волі-
ли б забути, а в Польщі значна частина 
родичів жертв радикалізувалася. Нині ці 
суспільні емоції та непорозуміння один 
одного використовуються політиками.

Якими саме політиками? Польськи-
ми – загалом усіма. З-поміж нинішніх 
парламентських партій Польщі лише опо-
зиційна «Громадянська платформа» за-
пропонувала поєднавчий з українцями за-
конопроект. Партія «Nowoczesna» радше 
мовчить про ці події, натомість інші – зма-

гаються, як радикальніше сказати про Во-
линь. Ідеться про правлячу «Право і спра-
ведливість», опозиційні рух «Кукіз’13» 
та Польську селянську партію. Загалом у 
Польщі питання Волині намагалися ви-
користати як ліві, так і праві політики. В 
Україні згаданий уже Вадим Колесніченко 
за часів Януковича намагався використати 
Волинську трагедію для удару по всьому 
«нерадянському українському», часом 
про Волинську трагедію говорять, крізь 
призму героїки УПА, українські націона-
лістичні рухи. Проте нині в Україні навіть 
вони в більшості закликають до поєднан-
ня з поляками.

Поєднання. Невже воно не відбулося? 
Насправді польські та українські політи-
ки, церковні діячі та інтелектуали роби-
ли (і роблять) чимало кроків до поєднан-
ня ще з 1990-х років. Однак його формат 
ніколи не задовольняв усіх. Тенденція в 
Польщі нині така, що діалог, спрямова-
ний на примирення, а не протистояння, 
витісняється з політичної сфери в церков-
ну та суспільну.

Це був геноцид? Саме це слово най-
більше поділило політиків Польщі та 
України. Істориків зрештою теж. Ці події 
переважна частина польських істориків 
називає «геноцидом польського народу», 
а українських – обопільним конфліктом, 
етнічними чистками або війною. У 2009 
році польський Сейм визнав убивства 
на Волині трагедією, що мала «характер 
етнічної чистки» та «ознаки геноциду».  
У резолюції, прийнятій 12 липня 2013 ро-
ку, польський Сейм вжив окреслення «ет-
нічна чистка, що мала ознаки геноциду».

Як реагувати нам, українцям, які 
живуть у Польщі? Поляки дуже чутливі 
щодо питань, пов’язаних з УПА (зокрема, 
і до червоно-чорних кольорів). Краще не 
провокувати самому і якимось чином оми-
нути дискусію на цю тему, якщо у вас і в 
протилежної сторони немає докторського 
звання з історії Другої світової війни. Це 
був дуже складний процес, а наша сьогод-
нішня побутова суперечка напевно не при-
несе жодної наукової чи суспільної новиз-
ни. Проте людські відносини зіпсує. Краще 
брати участь, і то разом із поляками, на- 
лаштованими на діалог, в акціях поєднання. 
Пам’ятайте, що в тих подіях в одному селі 
злочинці могли бути українцями, а жертви 
поляками, а вже в сусідньому – зовсім на-
впаки. Не приймайте принципу колектив-
ної відповідальності і не переносіть її на 
сьогодення. Якщо ж вас хтось безпідставно 
й персонально намагається звинуватити  
в подіях 1943 року тільки за те, що маєте 
паспорт синього кольору, – краще відноси-
ни з цією людиною мовчки розірвати. ■ 

Ігор ІСаєВ
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▲ Фото Мирослава Скірки

и частково вирішили 
кількарічну проблему, коли дітей, 
батьки яких не є громадянами Поль-
щі, не допускали до занять в україн-
ській суботній школі. Зважаючи на 
близьку відстань між школами (450 
метрів), з’явиться можливість спіль-
но організовувати всі позакласні за-
ходи: конкурси, свята й урочистості. 
Користь інтеграції української мен-
шини та громадян України важко 
переоцінити як для учнів, так і для 
їхніх батьків.

Уже зараз Українська суботня шко-
ла у Варшаві оголошує набір кількох 
вікових груп. Передбачено цікаві та 
пізнавальні програми для предме-
тів «Українська мова», «Історія» та 

«Культура України». Геть нудні уро-
ки – знання та вміння потрібно й мож-
на здобувати цікаво! Дзвоніть нам за 
телефоном +48 22 258 40 18, пишіть на 
rekrutacja.uaszkola@gmail.com.

Заняття у школі будуть безкоштов-
ними для всіх учнів! 

Прагнучи залучити якомога більше 
дітей до вивчення рідного слова й на-
ціональної спадщини, ми розуміємо, 
що не всі батьки спроможні платити за 
додаткове навчання. Саме тому Фонд 
«Наш вибір» оголошує збір коштів на 
функціонування школи! Зробивши не-
величкий внесок – 30 злотих, ви опла-
тите половину вартості цілого заняття 
для однієї групи! Вплативши 60 зло-
тих – оплатите ціле заняття. Всього на 
навчальний рік потребуємо мінімум 

20 тис. злотих. Тож запрошуємо вас 
допомагати, перераховуючи суму, яку 
вважаєте за потрібне, на рахунок Фон-
ду «Наш вибір» з приміткою «Субот-
ня школа».

Заходьте на нашу сторінку на Фейс-
буці:
https://www.facebook.com/ua.szkola.waw.

Разом для дітей – 
разом для майбутнього України! 

Банківський рахунок:
Fundacja Nasz Wybór

PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Назва переказу: Sobotnia szkola

Дані:
Fundacja «Nasz Wybór»

ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa 

українська суботня школа у Варшаві
для українських громадян!
Фонд «Наш вибір», після року переговорів із міською владою, отримав приміщення у школі для орга-
нізації навчання громадян України. У співпраці з учителями пункту навчання української меншини 
у Варшаві фонд відкриває новий відділ Української суботньої школи для дітей громадян України 
з вивченням української мови, історії, культури та географії України. Адреса нового відділу – вул. 
Ogrodowa 16, Варшава.
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▲ Тренінг проводить словацький журналіст Рудольф сіви. Фото Юлії Лащук

очали з визначення самого 
поняття «меншина», оскільки воно 
далеко не нове, але завжди викликає 
питання – кого до неї відносити, а 
кого ні. Як виявилося, меншини поді-
ляються на різні категорії: етнічні, на- 
ціональні, сексуальні та інші. «Оскіль-
ки спектр поняття настільки широкий, 
то і підходи у вивченні та аналізі мен-
шин Вишеградської четвірки мають 
бути надзвичайно гнучкими й відпо-
відати особливостям кожної групи», – 
говорилося на тренінгу.

Особливу увагу приділено мігран-
там, зокрема темі українців у Польщі, 
а також проблемам інтеграції, виклю-
чення та дискримінації. Як найбільша 
група мігрантів у Польщі, українці 
все ж не мають таких проблем, як, на-
приклад, роми у Словаччині чи Угор-
щині, але, зважаючи на це, ситуація є 
ще складнішою. З одного боку, Више-
градська четвірка повинна випрацю-
вати спільну методику медіареакції 
на міграційну кризу, з іншого – си-
туації в сусідніх країнах настільки 
різні, що спільний шлях вирішення 
проблеми – це утопія. Тому зустріч у 
словацькій столиці було присвячено 

тому, як молодим журналістам на-
вчитися боротися зі стереотипами, 
що панують у медіапросторі, і ви-
працювати свій критичний погляд на 
ситуацію.

Спікерами на тренінгу були, зокре-
ма, журналіст та працівник ГО «Люди 
в біді Словаччина» Петер Іваніч, жур-
наліст, що пише на тему етнічних 
меншин у Словаччині, Рудольф Сівий, 
фото- і відеорепортер Якуб Кракоч-
віль і правник Центру етнічності та 
культури Ярміла Лайчакова.

Однією з найсильніших і найваж-
ливіших частин тренінгу стала 
скайп-зустріч із Беліндою Голдшміт 
з «Томпсон-Ройтерс». Відповідаючи 

на питання учасників, вона звернула 
увагу на етичну складову журналіс-
тики, особливо тієї, яка стосується 
вразливих груп: «Як журналісти ви 
повинні зробити хороший матеріал: 
розповісти чиюсь історію (іноді дуже 
особисту), взяти коментар, знайти за-
чіпку. Але пам’ятайте, що в гонитві 
за сенсацією головне – це безпека лю-
дей, особливо вразливих категорій: 
жінок, дітей, представників меншин. 
І жоден матеріал не вартий поламано-
го життя».

Підсумком триденного медіатре-
нінгу стали статті учасників, що бу-
дуть опубліковані у спеціальному ви-
данні восени цього року. ■

українське питання у Братиславі
9–11 червня у словацькій столиці відбувся медіатренінг для молодих журналістів із Польщі, Словаччи-
ни, Угорщини та Чеської Республіки, що пишуть про меншини, під назвою «Вишеградські меншини в 
2025 році». Польським партнером проекту став Фонд «Наш вибір».

П Юлія лаЩуК
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Наші справи

▲ андрій Бондар. Фото з uk.wikipedia.org

Газета «НАш ВиБІР»: Розкажи про 
свої взаємини з Варшавою? Твоє сприй-
няття міста?

Андрій БоНДАР: Вперше я жив у Вар-
шаві 13 років тому, тоді я перший раз був 
стипендіатом програми «Gaude Polonia». 
Перебуваючи тут зараз, зауважую дуже 
багато позитивних змін. Місто стало на-
багато більш космополітичним, інтерна-
ціональним. Мені Варшава подобається, 
тут органічно поєднані тиша і шум. 

Який проект зараз реалізуєш у рамках 
програми «Gaude Polonia»?

Я перекладаю прозу Славоміра Мроже-
ка. Попри міжнародну славу Мрожека як 
драматурга і автора рисунків-карикатур, 
в Україні з його творчістю знайомі мало, 
зазвичай з якихось російських пере-
кладів. Це погано говорить про нас – не 
мати Мрожека українською. У міру своїх 
можливостей я прагну змінити ситуацію. 
Книжка має вийти навесні 2017 року. 

У квітні у Вроцлаві відбувся Львів-
ський місяць. На твою думку, чи вдав-
ся цей проект, чи достукався до пере-
січного польського глядача/слухача? 

Будь-яка масштабна презентація куль-
тури має бути побудована так, аби кожен 
споживач культури міг задовольнити свої 
потреби. Місяць Львова у Вроцлаві спро-
ектовано, власне, таким чином: тут були і 
концерти вже досить відомих гуртів, та-
ких як «Vivienne Mort» (до речі, дуже їх 
люблю), «Dakh Daughters», «Dagadana», а 
також маленькі  презентації на любителя. 
Цей місяць став справді потужною пре-
зентацією української культури, про що 
свідчать вельми позитивні відгуки бага-
тьох моїх знайомих поляків. 

Як ти загалом оцінюєш динаміку 
українсько-польської культурної спів-
праці? Вона позитивна?

Українсько-польська культурна спів-
праця – це щось, що відбувається на 
рівні приватних контактів, побудованих 
на людській дружбі. Згадаю, приміром, 
польський гурт «Karbido» і Андруховича, 
які виступають разом уже 10 років, або 

андрій Бондар – людина-текст
з багатьма творчими обличчями
В Українському домі у Варшаві у червні відбулася творча зустріч 
з Андрієм Бондарем «Про все потроху». Не всі могли взяти в ній 
участь, тому ми пропонуємо вам інтерв’ю з відомим українським  
поетом, письменником, перекладачем і блогером Андрієм Бондарем. 

польсько-український гурт «Dagadana». 
Це чудові довготривалі зразки співпраці 
України і Польщі. Українці приїздять до 
Польщі, закохуються в неї, так само по-
ляки закохуються в Україну, відбуваєть-
ся взаємопроникнення поміж двома куль-
турними світами. Часто з цього виходить 
щось вартісне. Свіжим продуктом такої 
співпраці є двомовна антологія україн-
ської поезії «Листи з України», що була 
видана до Львівського місяця у Вроцлаві. 
До речі, культура також демонструє, на-
скільки схожі польський і український 
народи. 

Ти правий, культурна співпраця вда-
ється українцям і полякам дуже не-
погано. Але часто звичайні, «робочі», 
стосунки поляків і українців просяк-
нуті негативними стереотипами щодо 
останніх. Часто-густо й польські медіа 
підтримують ці стереотипи. Як, на твій 
погляд, боротися з такою ситуацією? 

На цю ситуацію передусім варто по-
дивитися під іншим кутом. Якщо образ 
українця побутує в польській культу-
рі, обговорюється в медіа, навіть якщо 
він негативний, це свідчить лише про 
підтвердження тісного контакту поміж 
двома культурами. Часто стереотипи 
виходять не лише з повсякденного жит-
тя, вони зумисне підсилюються медіа, 
книгами, фільмами. Невдовзі має вийти 
фільм «Волинь» Смажовського, який, 
швидше за все, викличе нову хвилю дав-
ньої образи на українців. Але ми не по-
винні боятися цього – з темою «Волині» 

слід працювати. І українцям, і полякам 
треба навчитися про це говорити.

Повернімося трохи в літературно-пере-
кладацькі нетрі. Якою перекладаць-
кою працею у польському контексті ти 
найбільше пишаєшся і який переклад 
тобі дався найважче?

І в одному, і в другому випадку це, 
звісно, Ґомбрович. Перекладаючи цього 
автора, треба надзвичайно багато дума-
ти, концентруватися. Там багато речей 
потрібно пояснювати українському чи-
тачеві.

Після творчої зустрічі з тобою в мене 
виникло враження, що ти уникаєш 
конкретики в різних означеннях себе і 
своєї творчості. Якби я мала тебе оха-
рактеризувати двома словами, сказала 
б, що ти – людина-текст. Але хто ж все-
таки Бондар насправді?

Людина-текст – досить влучна харак-
теристика. Я існую в багатьох вимірах. 
Пишу поезію, але чи я поет? Я ним бу-
ваю. Те саме з прозою. Найбільше часу за-
бирає перекладацька діяльність. Нічого з 
цього, проте, не окреслює мене до кінця. 
Останніми місяцями я пишу чисту прозу. 
А тому мені б дуже хотілося, аби на цьо-
му життєвому етапі мене ідентифікували 
як прозаїка.

Що для тебе життя поза літературою? 
Як любиш відпочивати?

Життя поза літературою – музика.  
Люблю творчість «Zapaska», «Drum-
тиатр», «Хамерман знищує віруси», Та-
раса Чубая. А відпочивати я, на жаль, не 
вмію. Це моя проблема. 

Найновіший продукт, який вийде з-під 
твого пера? Чи є ще творчі плани, про 
які ти не згадав?

Книга називатиметься «І тим, що в 
гробах», вона має вийти у липні–серпні 
у Видавництві Старого Лева. Це буде 
збірка різнопланових текстів. Мені дуже 
пощастило з упорядником: Ганна Улюра 
знайшла в них свою логіку. Планую дуже 
багато писати й вчитися спокійніше ста-
витися до дедлайнів. 

Повну версію розмови можна прочита-
ти на сторінці www.naszwybir.pl .

Розмовляла 
Дарина попІль
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б’єднання українців у Поль-

щі (ОУП) феномен цієї постаті згадує 
практично кожного року. Цього разу 
на початку червня організовано виста-
ву «Іван Франко, Яцек Куронь – велетні 
духа» в українському Народному домі 
в Перемишлі та згодом дебати в Театрі 
польському у Варшаві. Саме тоді редак-
тор популярного щоденника «Gazeta 
Wyborcza» Северин Блюмштайн зазна-
чив, що Яцек Куронь «так сильно хотів 
бути українцем, що повірив, що ним є». 
У рамках заходів тексти самого Я. Куро-
ня читав відомий актор Анджей Северин. 
Згадували політика також ті, кому випала 
честь співпрацювати з ним. 

Я. Куронь народився у Львові. У часи 
комуністичної Польщі став лідером опо-
зиції, а після демократичних перетворень 
його обрано міністром праці і соціальної 
політики. В українському контексті вар-
то зазначити, що він був почесним гостем 
установчого з’їзду Об’єднання українців 
у Польщі, допомагав побороти антиукра-
їнські настрої, побував на Лемківській 
ватрі у Ждині тощо. Саме Я. Куронь вий-
шов у кінці 80-х років з ініціативою звер-
нення польських інтелектуалів стосовно 
допомоги в побудові гуртожитку для 

української школи у  
м. Білий Бір. У рам-
ках перемовин опо-
зиції з комуністич-
ною владою на круг-
лому столі у 1989 
році сприяв створен-
ню комісії у справах 
співпраці з нацмен-
шинами. Згодом 
вона перетворилася 
на Сеймову комісію  
нацменшин, яку до-
вгі роки очолював 
сам Я. Куронь. Він 
також започаткував 
виїзні засідання ко-
місії, щоб не теоре-
тично, а практично 

займатися проблемами нацменшин у 
регіонах їхнього проживання. За каден-
ції цього політика комісія відвідувала 
як лемківські села на півдні, так і укра-
їнські школи на півночі держави. Сам  
Я. Куронь, беручи участь у тих зустрічах, 
швидко скорочував дистанцію, перехо-
див на «ти» і завжди шукав конкретних 
розв’язань. Не обіцяв вирішувати пробле-
ми, а вирішував їх. Коли в 90-х польські 
радикали за умов пасивності місцевої 
влади намагалися заблокувати Фести-
валь української культури в Перемишлі, 
то Я. Куронь був готовий перенести його 
до Варшави. Захід все ж відбувся в запла-
нованому місці, але швидкість реакції і 
готовність Я. Куроня українські лідери 
згадують до сьогодні. Скоріше, одним із 
наслідків його активності було внесення 
до виборчих списків «Солідарності» у 
1989 році професора Володимира Мокро-
го, який після демократичних перетво-
рень став першим депутатом українцем. 
Варто зазначити, що у виборчій кампанії 
В. Мокрого не приховувалася його націо-
нальність. Я. Куронь, підтримуючи такий 
підхід, переконував, що українство має 
право на існування в публічному просто-
рі й не можна вводити його через «задні 
двері». Своє переконання щодо необхід-
ності особливого статусу для нацменшин 
діяч пояснював в інтерв’ю для одного з 
польських видань, наголошуючи: «Му-

сять існувати спе-ціальні рампи біля пе-
реходів, щоб ті, хто пересувається в інва-
лідних візках, могли перетинати вулицю. 
Чи це їхній привілей? Та нічого подібного 
– вони просто хочуть пересуватися так, 
як і ті, хто має силу в ногах. У випадку 
нацменшин є достеменно так само».  

Одним із найбільш гострих, за оцінкою 
Я. Куроня, було питання увіковічування 
пам’яті жертв польсько-українських про-
тистоянь, особливо в період ІІ Світової 
війни. Він говорив, що обидві сторони 
повинні мати право на гідні могили, і по 
обох боках кордону вони мають поста-
вати «без гніву»: «Я хотів би, щоб збли-
ження між нашими націями відбувалося 
через їхню справжню спорідненість, а не 
політичну доцільність», – сказав політик 
у 2001 році в інтерв’ю для українського 
тижневика в Польщі «Наше слово». Пу-
блічно згадуючи злочини українців, не 
замовчував польських провин. Я. Куронь 
завжди, навіть у найскладніших момен-
тах, шукав точок дотику. Тішився спіль-
ними науковими конференціями, коли 
нащадки депортованих українців у рам-
ках акції «Вісла» розмовляли з членами 
Армії крайової, які проти українців вою-
вали на Волині. Не сумнівався, що завда-
на кривда між сторонами є фактом, але 
не можна її поміряти і порівняти. Не за-
перечував, що на Волині загинуло більше 
поляків, ніж українців, але й нагадував, 
що на Перемишльщині, Холмщині, За-
мойщині, де поляки становили більшість, 
трагічний рахунок був протилежним.

Відомо, що українці та поляки закін-
чили ІІ Світову війну з жалем про замо-
рожені комуністичні роки. Тому непро-
сто було по-новому будувати відносини, 
але Я. Куронь завжди приймав цей ви-
клик. Він знав, що незалежній Україні 
бути, тому свого часу ініціював зв’язки 
польських та українських опозиціонерів. 
В Україні партнерів діалогу знаходив, 
зокрема, в особах Богдана та Михайла 
Горинів, В’ячеслава Чорновола, Євгена 
Сверстюка та інших. Він знав, що Поль-
щі із західного боку ніщо не загрожує, 
навпаки – там є джерело її розвитку та 
сили. Небезпека, за його оцінкою, була 
на сході, в імперських амбіціях Москви. 
Хоч Україну Я. Куронь любив щиро, та 
прагматично розумів, що поглинення її 
Росією становитиме загрозу для Польщі. 
Тому завжди жалкував, коли голос гурту 
маніпуляторів щодо складного польсько-
українського минулого ставав голосні-
ший, ніж той, що долинав з боку «союзу 
людей порозуміння». Нині, коли видно, 
як польська сторона «окопується» у своє-
му баченні історичного минулого і в сей-
мових постановах хоче говорити лише 
про українську провину, голосу Яцека 
Куроня особливо бракує... ■

«український» Куронь
Григорій СпоДариК

Дванадцять років тому, в червні помер Яцек Куронь – один із кра-
щих друзів українців та України в польській політиці. Він пере-
конував, що зближення між державами починається на власному 
подвір’ї, із захисту прав національних меншин. 

▲ яцек Куронь та михайло Горинь у приміщенні об’єднання укра-
їнців у Польщі. Фото Мирона Кертичака
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▲ Рисунок Оксани Кузьменко

олена алеКСєєВа

снують деякі міфи про ді-
тей-білінгвів.

Міф 1: вивчення двох мов плутає ди-
тину і знижує рівень її інтелекту.

Реальність: нові дослідження показа-
ли перевагу двомовних дітей у деяких спе-
цифічних завданнях, наприклад у мовних 
іграх, але в цілому відмінності між дво-  
і мономовними незначні.

Міф 2: дитина буде плутати мови.
Реальність: насправді дитина не плу-

тає мови, просто спочатку 
вона обирає з обох мов ті сло-
ва, які простіше вимовляти 
(легші звуки, коротше слово), 
але змішування мов посту-
пово пройде і дитина буде 
прекрасно знати обидві – в 
тому випадку, якщо навчати 
дитину двом мовам від наро-
дження.

Міф 3: дитина, що вивчає 
дві мови, не буде відчувати 
себе впевнено в жодній із 
них. Вона завжди «блукати-
ме» між двома культурами.

Реальність: родичі, друзі й навіть 
сторонні люди часто попереджають про 
«проблеми ідентифікації», які можуть 
виникнути у дитини в двомовній сім’ї. 
Багато хто вважає, що, коли така дитина 
подорослішає, вона не зможе ідентифі-
кувати себе з однією з мов і, отже, з тією 
групою в суспільстві, яка розмовляє нею. 
Однак дорослі, які виросли у двомовно-
му середовищі, зазвичай стверджують, 
що в них ніколи не виникало проблеми з 
визначенням своєї приналежності до тієї 
чи іншої групи. Деяким така постановка 
питання здається навіть дивною.

Діти, причетні до двох різних культур, 
будуть ідентифікувати себе з обома. На 
жаль, буває, що між цими культурами 
існують настільки несприятливі відно-
сини, що дитина, замість того, щоб на-
лежати обом, віддаляється і від тієї, і від 
іншої. Однак ця проблема не пов’язана 
безпосередньо з двомовністю.

міфи про білінгвізм
Різні люди вели записи того, як дитина опановує мову. Наприклад, 
Чарльз Дарвін або олександр Романович Лурія. Їм було важливо по-
дивитися, в якій послідовності засвоюються слова мови. Перший ві-
домий нам щоденник спостережень датується кінцем XVIII століття 
– німецький учений Тідеман записував мову своєї дитини. 

Міф 4: діти, які зростали у двомовно-
му середовищі, можуть стати добрими 
перекладачами.

Реальність: немає ніякої залежності 
між двомовністю і здібностями перекла-
дача. Жодне дослідження не підтвердило, 
що люди, чиє дитинство пройшло у дво-
мовному середовищі, мають якісь пере-
ваги або недоліки в тому, що стосується 
майстерності перекладу, порівняно з ти-
ми, хто вивчив другу мову в дорослому 
віці. Талант перекладача вимагає безлічі 
інших здібностей, і двомовні люди, як і 
мономовні, занадто різні, щоб робити по-
дібні узагальнення.

Міф 5: по-справжньому двомов-
ні люди ніколи не змішують дві мови. 
Той, хто плутає мови, – не двомовна,  
а напівмовна людина.

Реальність: двомовні іноді змішу-
ють мови, що змушує замислюватися, 
чи справді вони повноцінно володіють 
обома. Як правило, не існує проблеми 
змішування, тобто нездатності людини 
провести чітку межу між мовами. Знач-
но більш поширеною проблемою є інтер-
ференція – коли слово або граматика з 
однієї мови «перетікають» в іншу, при-
чому мовець чинить так несвідомо. Це 
може виражатися, наприклад, у зміні по-
ложення язика. Або коли мовець більш-
менш навмисно перемикає мови (коди) 
для створення певного ефекту – анало-
гічно впровадженню жаргону або сленгу 
до стандартної мови.

Міф 6: щоб зацікавити дитину за-
няттями рідною мовою, потрібні яскраві 
малюнки в книжках, римування правил, 

хоровий спів, танці, тобто засоби, не по-
в’язані з процесом вивчення мови.

Реальність: дитина – природжений 
лінгвіст, вона отримує задоволення від 
захоплюючого процесу словотворення. 
Викладач повинен знати набагато більше 
учня, бути творчою особистістю, щоб за-
хопити дітей, відкритих для лінгвістич-
них пошуків.

Міф 7: діти, що живуть в неукраїно-
мовному середовищі, – україномовні, 
оскільки вони народилися в україномов-
ній родині й удома чують українську.

Реальність: спілкуючись у дитячому 
садку, школі, на вулиці з носіями мови 
країни проживання і не займаючись укра-
їнською додатково, дитина втрачає рідну 
мову, навіть спілкуючись нею в родинно-
му колі. Українська мова для дитини стає 
іноземною, їй важко висловлювати на ній 
думки.

Крім того, вважається, що вчитель, 
який має великий досвід викладання 
української мови дітям в Україні, може 
так само успішно без спеціальної підго-
товки навчати дітей, що живуть в неукра-
їномовному середовищі. Цей міф веде до 
втрати української мови поколіннями ви-
хідців з України. Застосування методики 
викладання мови як іноземної зменшує 
час навчання у 2–2,5 рази порівняно з на-
вчанням за методикою «українська мова 
як рідна» за рахунок виключення часу 
на отримання знань, які потрібні тільки 
майбутнім лінгвістам. Це особливо важ-
ливо в умовах дефіциту часу в школах до-
даткової освіти (вихідного дня). 

Важливо розуміти, що дітей не слід 
навчати української мови так, як вчили 
їхніх батьків. Мову батьки вже знали, 
розмовляли нею. У школі їх вчили чита-
ти, грамотно писати, пояснювали, чому 
так, а не інакше говорять. А оскільки ви-
мова відрізняється від написання слів, 
навчали орфографії, для чого потрібно 
було заучувати правила правопису.

Дітей, які живуть в неукраїномовному 
середовищі, треба вчити самої мови, а не 
теорії. 

Один із найбільш авторитетних фа-
хівців багатомовності Франсуа Грожан 
(Francois Grosjean) вважає: «Не можна 
порівнювати маленьких мультілінгвів з 
одномовними дітьми» та наводить яскра-
ву метафору: «Уявімо трьох спортсменів 
– один долає бар’єри, другий займаєть-
ся стрибками в висоту, а третій бігає на 
короткі дистанції. Несправедливо су-
дити першого на змаганнях з бігу так 
само, як двох інших (чекати, що він буде 
стрибати так само високо, як стрибун-
професіонал, і бігати так само швидко, 
як спринтер). Адже він майстер лише 
своєї справи». ■
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В к.ю.н. алла маєВСьКа

ідповідно до чинного зако-
нодавства, Карта поляка є документом, 
що підтверджує приналежність особи 
до польського народу. Її власникам  на-
лежить право:

● безкоштовно отримати візу на 
перебування, що дає право на багато-
разовий перетин кордону Республіки 
Польща;

● легально працювати на території 
Республіки Польща без необхідності 
отримувати дозвіл на роботу;

● займатися в Польщі підприєм-
ницькою діяльністю на таких самих 
підставах, що й польські громадяни;

● користуватися в Польщі безко-
штовною системою освіти на почат-
ковому, середньому та вищому рівнях 
на таких самих засадах, як польські 
громадяни, і одночасно звертатися за 
фінансовою допомогою й стипендіями, 
призначеними для іноземців, які навча-
ються в Польщі;

● в разі потреби користуватися без-
коштовною медициною на таких самих 
засадах, як польські громадяни;

● користуватися 37-відсотковою зниж-
кою на проїзд у залізничному транспорті 
по території Польщі;

● безкоштовно відвідувати державні 
музеї Польщі;

● в першочерговому порядку нама-
гатися отримати фінансові кошти, при-
значені на підтримку поляків за кордо-
ном, з бюджету польської держави або з 
бюджету місцевого самоврядування на 
рівні гміни.

Новий закон містить додаткові пра-
ва для поляків зі Сходу. Відповідно до 
впроваджених змін, власники Карти 
поляка зможуть безкоштовно отрима-
ти дозвіл на постійне проживання й 
карту постійного проживання. Раніше 
вартість цієї процедури становила 640 
злотих за розгляд заяви та 50 злотих 
за видачу карти (відповідно, 25 злотих 
для дітей до 18 років). При отриманні 

Зміни в законодавстві про Карту поляка

дозволу на постійне проживання особа 
зобов’язується повернути Карту поляка. 
Ті, хто на підставі Карти поляка отри-
мав дозвіл на постійне проживання на 
території Польщі, одержують право на 
визнання громадянами Польщі через 
рік постійного проживання. Раніше цей 
строк становив два роки.

Члени родин власників Карти поля-
ка, які не мають польського походжен-
ня, не мають підстав для отримання 
Карти поляка. Вони можуть отримати 
візу для в’їзду до Польщі, клопотати 
про надання дозволу на часове перебу-
вання на підставі поєднання з родиною. 
Згодом вони зможуть  отримати дозвіл 
на постійне проживання.

Головною новелою є те, що власни-
ки Карти поляка, які подали заяву на 
отримання дозволу на постійне про-
живання, зможуть претендувати на 
фінансові виплати, призначені на строк 
до дев’яти місяців. Виплати передба-
чені як для заявника, так і для членів 
його родини. Перші три місяці розмір 
виплат становить 50% від мінімальної 
заробітної плати для дорослих, а для ді-
тей –  половина цієї квоти. У наступні 
місяці – 30% і, відповідно, 15% від мі-
німальної заробітної плати. При цьому 
варто нагадати, що мінімальна заробіт-
на плата на 1 січня 2016 року становить 
1850 злотих. 

Враховуючи, що такі виплати не 
передбачені бюджетом на 2016 рік, 
частина закону, що регламентує мож-
ливість отримання такої фінансової 
допомоги, набирає чинності з 1 січня 
2017 року. 

Законодавством також передбачена 
відмова в наданні виплат. Вона можли-
ва у разі відмови в наданні права на по-
стійне проживання (наприклад, особа 
представляє загрозу для інтересів сус-
пільства й держави тощо). Можливості 

бюджету Польщі обмежені, тому в за-
коні встановлено, що виплати здійсню-
ватимуться до вичерпання фінансових 
засобів, призначених для задоволення 
цієї мети. Рекомендації і порядок ви-
плат будуть додатково визначені роз-
порядженням Міністерства внутрішніх 
справ Польщі (далі МЗС Польщі).

Фінансова підтримка має на меті 
полегшити переселення та не буде за-
лежати від наявності доходів у обумов-
лений період. Відповідно, ці виплати не 
будуть вважатися доходом при розра-
хунку інших соціальних виплат, на які 
переселенці можуть мати право. 

Ще однією принциповою зміною, що 
набирає чинності з 1 січня 2017 року, є 
поява можливості для громадян деяких 
країн отримати Карту поляка на тери-
торії Польщі. Раніше з такою заявою 
можна було звернутися тільки в кон-
сульства Польщі, а це викликало деякі 
складнощі. Рада міністрів Польщі має 
визначити в розпорядженні  відповід-
них воєвод, які наділяються  повнова-
женнями до прийняття й розгляду заяв 
про призначення Карти поляка, та кра-
їни, на громадян яких ця норма розпо-
всюджується.  

Законом також передбачені організа-
ційні зміни, що стосуються адміністра-
тивних процедур. Більшість повнова-
жень, які раніше належали президенту 
Ради міністрів або Раді міністрів, пере-
ходять до МЗС Польщі. Це виглядає ло-
гічним, тому що саме це міністерство 
координує роботу консульств. Крім 
того, МЗС Польщі буде відповідати за 
співпрацю з  об’єднаннями  поляків на 
Сході, а також за створення й ведення 
реєстрів Карт поляка, які передбачені 
новим законом.

Таким чином, зміни, що відбулися в 
польському законодавстві, створюють 
комплексний механізм підтримки осіб 
польського походження в разі  їхнього 
бажання переїхати на постійне прожи-
вання до Польщі.

Ознайомитися з усіма змінами, які 
стосуються Карти поляка, можна на  
порталі: http://dziennikustaw.gov.pl/
du/2016/753/1. ■

Від 2 вересня 2016 року набирає чинності новий закон про вне-
сення змін до Закону «Про Карту поляка, а також деяких інших 
законів». Новелізація документа є основним елементом програми 
репатріації, яку здійснює польський уряд, очікуючи, що після 
внесених змін до Польщі переїде значна кількість осіб, які мають 
польське походження. 

Примітка редакції: зміни у законодавстві стосовно Карти поляка виклика-
ють дискусію як у польському, так і в українському середовищі. у наступному 
номері газети «наш вибір» ми опублікуємо різні погляди на цю тему. 
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же з 25 червня можна буде 
дістатися з Гданська до серця Карпат, 
міста Івано-Франківськ, скористав-
шись прямими рейсами Гданськ –  
Івано-Франківськ – Гданськ, які пе-
ревізник планує виконувати двічі на 
тиждень, у вівторки та суботи.

Тільки уявіть: лише година ком-
фортного перельоту на борту сучас-
ного літака «Боїнг 737» або «Ембра-
йєр 190», і ви на місці. Швидко, зруч-
но, особливо якщо ви летите з дітьми 
або компаньйонами похилого віку, 
і, що важливо, за дуже привабливою 
ціною. Промовартість квитка за тари-
фом «тільки ручна поклажа» в одну 
сторону з урахуванням усіх податків 

і зборів становить 123 PLN. Якщо по-
дорожуватимете з багажем й оплати-
те його перевезення не пізніше ніж за  
24 години до вильоту – це буде ко-
штувати 15 доларів США (близько  
57 PLN). Усього 180 PLN, що набагато 
вигідніше за поїздку на автобусі, кви-
ток на який, з урахуванням переве-
зення багажу, обійдеться у 200 PLN та  
17 годин подорожі. І це у випадку не-
тривалого очікування на кордоні.

Заощаджене ж варто витратити на 
придбання чудових закарпатських су-
венірів, смачні вечері в атмосферних 
колибах, кінні прогулянки гірськими 
стежками та інші цікаві акції, на які 
так багатий західний регіон України.

До речі, Івано-Франківськ не обо-
в’язково має стати кінцевим пунктом 
вашої мандрівки, адже влітку МАУ 
пропонує низку захоплюючих можли-

востей для подорожей з цього славно-
го міста. Так, можна скористатися пря-
мими рейсами та швидко й комфортно 
дістатися столиці України Києва, а 
також іспанських курортів Валенсії та 
Аліканте. Отже, ви маєте гарну наго-
ду поєднати візит до родичів або дру-
зів із чудовим пляжним відпочинком 
на Піренейському півострові. Як вам 
така ідея?

Якщо причини вирушити в подо-
рож разом із провідним перевізни-
ком України цілком очевидні, бро-
нюйте квитки на сайті f lyUIA.com 
або телефонуйте до контактного 
центру авіакомпанії безкоштовно 
00 800 121 42 45. Якщо ви ще маєте 
якісь сумніви, дзвоніть – професійні 
консультанти дадуть відповіді на всі 
питання, допоможуть знайти квитки 
за найвигіднішими цінами та по-
радять, як перетворити політ на су-
цільне задоволення.

Приєднуйтеся до численних гостей 
МАУ та насолоджуйтеся українською 
гостинністю на борту! ■

мау зводить мости між польщею та україною
Якщо влітку ви плануєте злітати в Західну Україну – відвідати дру-
зів і родичів, налагодити зв’язки або ж просто відпочити, у провід-
ного українського перевізника – авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії 
України» – є відмінна пропозиція!

У

тебе телефон із номером 
prepaid? Мусиш його зареєструвати.  
Від липня в Польщі триватиме ре-
єстрація SIM-карт. 

У мобільних мережах Польщі ак-
тивними є близько 27 млн SIM-карт 
prepaid, з них багато незареєстро-
вані. Реєстрація може стосуватися  
10 млн користувачів мобільного зв’яз-
ку. Остаточний термін, до якого треба 
це зробити, – лютий 2017 року. Якщо 
хтось не встигне, оператор може за-
блокувати карту. 

Обов’язок стосується не лише гро-
мадян Польщі, але й іноземців, які 
змушені будуть оприлюднити свої 
дані (ім’я, прізвище, місце народження 
та проживання тощо). Іноземцям для 

цього потрібно мати при собі паспорт 
або карту перебування. 

Варто теж пам’ятати, що серед 
користувачів мобільного зв’язку є 
неповнолітні особи. Ті, кому більше  
13 років, можуть самі піти до опера-
тора з паспортом або картою перебу-
вання. Карти молодших користувачів 
мобілок мусять зареєструвати їхні 
батьки (один із батьків). Особам, які 
мають у Польщі свою фірму, виста-

чить подати номер NIP або REGON. 
Обов’язок реєстрації SIM-карт по-
в’язаний із прийняттям у Польщі 
антитерориcтичного закону. Поді-
бний уже діє в інших державах ЄС. 
Необхідність контролю мобільного 
зв’язку пов’язана з випадками терак-
тів, які зимою та навесні цього року 
мали місце в західній Європі. 

Такі зміни в законі є проблемою 
не лише для користувачів мобільних 
телефонів, а й для операторів – вони 
боротимуться за кожного нового клі-
єнта. Мережа «Orange» уже розсилає 
sms-повідомлення із запрошенням 
реєструватися, натомість інші навіть 
пропонують різні бонуси.

Сама реєстрація, за оцінками екс-
пертів, триватиме не більше 20 хви-
лин – це не багато. Однак не варто 
відкладати реєстрацію до нового 
року. Наприклад, у Варшаві понад 
10 млн користувачів мобільних те-
лефонів, тож аби встигнути, краще 
поцікавитися справою уже тепер 
і з’ясувати подробиці у мобільних 
операторів. ■

польща вводить обов’язок 
реєстрації sim-карт

У павло лоЗа

▲ Фото: pixabay.com
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Я кщо особа є щасливим 
власником карти перебування, то в 
більшості випадків вважає, що турбу-
ватися про «папірці» не треба, бо має 
право на подорожі по ЄС на підставі 
паспорта й карти перебування без до-
даткових віз.

Варто звернути увагу на вимоги, які 
існують відносно громадян країн, що 
не входять до ЄС.

1. Особа повинна мати паспорт, який 
буде дійсний ще протягом трьох міся-
ців після запланованого повернення. 
Паспорт має бути виданий протягом 
останніх 10 років. 

2. Особа повинна мати дійсну карту 
перебування або візу, якщо планує їха-
ти до країни, законодавством якої пе-
редбачена віза для громадян України.  
Штамп у паспорті, що особа подала за-
яву про надання карти перебування, не 
є візою (на підставі цього штампа осо-
ба має право знаходитись у Польщі або 
виїхати до України). 

3. Водійські права та страховка тран-
спортного засобу, якщо плануєте пере-
суватися автомобілем. Варто звернути 
увагу на обов’язок заміни українських 
водійських прав на польські, якщо ви 
проживаєте на території Польщі шість 
місяців на підставі дозволу на тимча-
сове чи постійне перебування. Якщо 
водійські права з якихось причин ви не 
обміняли, краще пересуватись інши-
ми видами транспорту, не наражаючи 
себе на неприємні наслідки у вигляді 
розміщення автомобіля на штрафмай-
данчику (його вартість у країнах Євро-
пи вражає), оплати судового розгляду 
справи відносно керування транспорт-
ним засобом без дозволу й оплати вста-
новленого штрафу. У деяких випадках 
такі витрати можуть коштувати більше 
вартості автомобіля. 

4. Інші документи, до яких нале-
жить медична страховка на час подо-
рожі. Якщо особа, яка планує подо-
рож, застрахована  в ZUS, то має право 
на безкоштовне виготовлення Євро-
пейської карти медичного страхуван-
ня (Europejska Karta Ubezpieczenia 

Zdrowotnego, скорочено EKUZ). Це 
документ, який підтверджує право на 
користування медичною допомогою 
за кошти NFZ (Narodowego Funduszu 
Zdrowia) на території таких кра-
їн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, 
Хорватія, Чехія, Данія (за виключен-
ням Гренландії), Естонія, Фінляндія, 
Франція (враховуючи  територію Гва-
делупи, Мартиніки), Греція, Іспанія 
(враховуючи Майорку, Ібіцу і Канар-
ські острови), Голландія, Ірландія, Іс-
ландія, Ліхтенштейн, Литва, Люксем-
бург, Латвія, Мальта, Германія, Норве-
гія, Португалія, Румунія, Словаччина, 
Словенія, Швейцарія, Швеція, Угор-
щина, Велика Британія (але не вся те-
риторія), Італія. 

При цьому обсяг безкоштовної  ме-
дичної допомоги, відповідно до умов 
страхування, є такий самий, як і в гро-
мадян тої країни, де ви подорожуєте. 

Карта видається на підставі заяви 
особи, строк дії такої страховки зале-
жить від підстави страхування. 

Більш детальну інформацію, зра-
зок заяви  можна подивитися на пор-
талі http://www.nfz-warszawa.pl/dla-
pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/
jak-wyrobic-karte-ekuz/.

Бажаємо всім приємних та безпеч-
них подорожей! ■

пам’ятка для подорожуючих
Літо – пора відпочинку й відпусток. Збираючись у мандрівку, ми де-
тально плануємо багато речей, серед яких маршрут, зупинки, відві-
дування історичних та культурних об’єктів, гастрономічну складову 
й бюджет подорожі.  

▲ Фото: pixabay.com

к.ю.н. алла маєВСьКа
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С
талося це в 1995 році, коли 

в рамках Кубка УЄФА одеський «Чор-
номорець» зіграв з тогочасним лідером 
польського футболу «Відзевом» із Лодзі. 
Удома українська команда перемогла 1:0. 
Другий гол на останній хвилині матчу 
мало не забив Пар-
фьонов, однак не 
реалізував пеналь-
ті. Цей футболіст 
став справжнім ан-
тигероєм протисто-
яння. Він не зумів 
забити 11-метровий 
і в Польщі, в після-
матчевій серії. 

Та гра перетво-
рилася на справж-
ній трилер. У пер-
шому таймі суддя 
вилучив одного 
гравця «Чорномор-
ця», а в додатковий час – ще одного. Лише 
неймовірна гра голкіпера Олега Суслова 
рятувала одеситів, які вдев’ятьох ніяк не 
могли на рівних боротися з одинадцять-
ма суперниками. Та по-справжньому зо-
ряна мить настала для воротаря пізніше. 
Коли гості вже програвали, Суслов спо-
чатку відбив удар суперника, а згодом 
сам влучно пробив. Голи воротарі заби-
вають нечасто. В підсумку переміг таки 
«Чорноморець», а одеські вболівальники 
й досі вважають ту гру найдраматичні-
шою в історії клубу. 

Всього в європейських клубних зма-
ганнях представники українського та 
польського чемпіонату зустрічалися вісім 
разів (16 матчів). В п’ятьох із них – далі 
йшли українські команди, тричі – поля-
ки. Остання зустріч – між варшавською 
«Легією» та луганською «Зорею» – за-
вершилася на користь Польщі. Протисто-
яння запам’яталося передусім не грою, а 
фанатськими побоїщами. Польських убо-

лівальників негостинно зустрічали як у 
Києві, де відбувався матч, так і у Львові, 
через який фани добиралися на поєдинок. 
Варшавським «ультрас» не змогли проба-
чити події річної давності, коли «Легія» 
грала проти  українського «Металіста». 
На трибунах вивісили банер про поль-
ський Львів, а вболівальники скандували 
лайки на адресу України.

Утім такі агресивні стосунки українські 
фани мають не з усіма польськими візаві,  
а в першу чергу з ультраправими прихиль-
никами «Легії». Натомість фани познан-
ського «Леха» свого часу активно підтри-
мали Революцію Гідності та її активних 
учасників – українських «ультрас». На три-
бунах стадіону «Ягеллонії» в місті Білосток 
проводили акції на підтримку ув’язнених 
в Україні фанів Павличенків. А, скажімо, 
шанувальники краківської «Вісли», не раз 
заїжджали до Львова на товариські змаган-
ня з футболу «Єврофан». 

Доволі довго чекати довелося і на 
першу зустріч між збірними України та 
Польщі. «Синьо-жовті» встигли зіграти 
проти Мексики, ОАЕ, Південної Кореї, 
перш ніж домовилися про спаринг із най-
ближчими сусідами. Товариська гра в 
1998-му завершилася на користь «білих 
орлів», а ще через рік обидві збірні потра-
пили до відбіркової групи в кваліфікації 
на чемпіонат світу.

В Україні розпочалася гучна кампанія в 
пресі під гаслом «Наша мета – 2002». Дві-
чі поспіль «жовто-блакитні» зупинилися 
за крок від великих турнірів, програвши 
стикові матчі. Але одного разу в групі з 
українцями були Німеччина та Португа-
лія, іншого – Франція і Росія. Порівняно 
з ними, команди Польщі чи Норвегії не 
здавалися настільки грізними, а персона 
легендарного Валерія Лобановського до-
давала вболівальникам оптимізму.

Уже в першому ж матчі на українців 
чекав холодний душ. У Києві, на очах  
55 тис. глядачів, поляки розбили госпо-
дарів з рахунком 3:1. Головним кривдни-
ком був нігерієць Емануель Олісадебе, 
який лише два тижні до того дебютував 
за збірну Польщі, ставши першим в її іс-
торії темношкірим футболістом. В Укра-
їні «чорна перлина» польської «кадри» 
забила два голи. Втретє вразив ворота 
українців у Хожуві (та гра завершилася 
внічию).

Чому пара оборонців Головко–Ващук, 
яка давала собі раду з найкращими фор-
вардами Європи, не зуміла впоратися із 
нападником «Полонії», вітчизняні екс-
перти так і не збагнули. Дев’ятиразовий 
чемпіон України Владислав Ващук вва-
жає, що українці тоді поступилися через 
те, що більшість із них грала у власному 
чемпіонаті: «У нас були Шевченко, Луж-
ний і Ребров, які грали на Заході. Всі інші 
виступали в доволі посередній україн-
ській першості. Польський чемпіонат не 
був сильніший. Але ж більшість їхніх 
гравців на щодень грали в Німеччині, Ан-
глії, Італії, привозили звідти певний тип 
футболу, і тренеру легше було робити гру 
різноплановою».

Реванш в офіційних поєдинках укра-
їнці взяли нещодавно. У відборі на 
Мундіаль–2014 сусіди знову опинилися в 
одній групі. Перша гра – у Варшаві. Фа-
ворит, за версією букмекерів, – Польща. 
Але тепер «орли» у власній столиці капі-
тулювали 1:3.

«У поляків була добротна команда, але 
не більше», – пригадує матч один із учас-
ників Артем Федецький. – «Аж дивно, що 
дехто називав цей результат сенсаційним. 
Зрештою, яка сенсація, якщо потім ми 
переграли їх удруге?» У Харкові Україна 
тріумфувала 1:0, не пустивши сусідів на 
чемпіонат світу.

Останній поєдинок між збірними 
Польщі та України відбувся 21 червня 
на Чемпіонаті Європи з футболу. Це пер-
ша зустріч сусідів у фінальних частинах 
престижних змагань. Українська команда 
після напруженого матчу програла поля-
кам з рахунком 0-1. Україна не вийшла із 
групи і покинула чемпіонат після групо-
вої частини. ■

новітня ера футбольного 
протистояння україни та польщі

▲ матч «Україна – Польща», 21 червня 2016 року. Гол українській 
збірній забив Куба Блащиковський. Фото: nbnews.com.ua

Після здобуття Україною незалежності тут почали проводити окре-
мі футбольні змагання. Найкращі команди грали в європейських 
турнірах, де могли зустрічатися із суперниками з Польщі. однак 
сліпий жереб не надто сприяв написанню нових сторінок у літописі 
футбольного суперництва Польщі з Україною. За 14 єврокубкових 
сезонів після заснування чемпіонату України, його представники 
лише раз зустрілися із західними сусідами.

Тетяна ЯВорСьКа
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► Фестиваль культури пограниччя «Фоль-
ковіско» (Folkowisko) 
Уже вшосте, традиційно в липні, у селі Гораєць серед ма-
льовничих лісів Розточчя, між Львовом, Перемишлем і 
Любліном, відбудеться одна з найцікавіших культурних 
подій у східній Польщі – фестиваль «Фольковіско». Цьо-
го року він триватиме аж чотири дні, з 7 по 10 липня.
Три сцени, десятки концертів і майстер-класів, походи, 
розповіді – все це відбудеться в рамках заходу. Цього 
року основна тема дійства – три Галіції: польська, укра-
їнська й іспанська. 
Польську музичну культуру презентуватимуть легенда 
етнічної музики «Оркестр Святого Миколая» (Orkiestrа 
Świętego Mikołaja), «Sviatyj», Моніка Ковальчик. 
Не менш потужною буде українська презентація. Ви-
ступить уже добре знаний фестивальній публіці «Йорий 
Клоц» і гурт «Nameless».
Іспанський регіон Галіції представлятиме художниця 
Santiago Dias, яка візьме участь у Вечорі оповідачів і вес-
тиме танцювальні майстер-класи. Іспанський фольклор 
представить Ewelina Koniec.
Новинкою на фестивалі буде етнічна дерев’яна стодола. 
Там відбуватимуться покази фільмів, майстер-класи,  
театральні виступи, співи й танці.
Цікавою має бути зустріч Анджея Стасюка й Тараса Про-
хаська. Письменники пов’язані з Галіцією по обидві сто-
рони кордону – як географічно, так і творчо. 
Деталі та зміни в програмі можна відстежувати за поси-
ланням: http://www.folkowisko.pl.

► Фестиваль світової культури «Globaltica» 
20–24 липня, Ґдиня
«Globaltica» є одним з найпопулярніших музичних фес-
тивалів літа. Цього року гості фестивалю, крім музичної 
частини свята, зможуть взяти участь у багатьох мистець-
ких проектах і майстер-класах. Зірки фесту: «Egyptian 
Project», Diabel Cissokho, Çiğdem Aslan & Tahir Palali та ін. 
Орієнтовна ціна квитка на 1 день: 30–40 зл. Подробиці за 
посиланням: http://globaltica.pl/.

► «Лемківська ватра» в Ждині
22–24 липня в Ждині пройде 34-та «Лемківська ватра» – 
щорічний фестиваль, який відбувається на предковічних 
українських землях на території теперішньої Польщі. 
«Лемківська ватра» – це співи, забави, рок, танці до ран-
ку, багаття, куліш, пиво й нові друзі. Участь у дійстві за 
посиланням: http://watrazdynia.pl/.
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Анонс подій

Юрій ГераСимЧуК

очалося літо, й багато 
хто з вас уже поглядає в бік моря. Що 
ж, може, й ми подивимося в цьому на-
прямку в наших кулінарних подорожах. 
Регіональна кухня Західної Померанії 
дуже мало відома. Вона майже не опи-
сана в книжках про традиційну поль-
ську кухню. Паштетики та паприкаш – 
це продукти, якими славиться Щецин, 
але вони створені в останні півстоліття, 
крім того важко віднести їх до категорії 
повноцінних страв. Тож що їли на цих 
землях у давнину? Чим балували себе 
мешканці Західної Померанії, 
поки війна не вигнала їх із цьо-
го регіону разом із кулінарними 
традиціями?

Кухня Західної Померанії 
відрізнялася самодостатністю, 
базувалася на легкодоступних 
складових – овочах, які можна 
вирощувати в цих кліматичних 
умовах, і рибі. Дуже мало спо-
живалося м’яса та солодощів,  
а рецепти, котрі дійшли до нас, 
демонструють скоріше, як ви-
глядав стіл у                     багат-
ших дворах, ніж що споживали щодня 
селяни й міщани. Звичайно, нині Ще-
цин більш відомий іншими стравами.

Відомо, що мешканці цього регіону 
перед ІІ Світовою війною мали багаті 
кулінарні традиції. Вони користува-
лися близькістю моря та великих озер,  
і риба гостювала на столах часто і в 
різноманітній формі. Передусім цінува-
лися вугрі – відварні й копчені. Судак 
по-щецинськи готувався на вині з су-
повими овочами (włoszczyzna), лин чи 
окунь – у пиві з додатком ягід чорної 
бузини й тертого пряника, великою по-
пулярністю користувався озерний сиг,  
а солені чи смажені оселедці в оцтовому 
маринаді з цибулею були майже щоден-
ною стравою.

М’ясо ж селяни й міщани Померанії 
дозволяли собі тільки у свята. Доміну-
вала свинина, з якої робилися копченос-
ті та ковбаси, приправлені майораном  

Кулінарна відпустка 
в Західній померанії

і тим’яном, а також птиця – головним 
чином качки та гуси, якими славилася 
Померанія. Мариновані, копчені чи пе-
чені з овочами «півгуски» стали сим-
волом регіональної кухні: гусяче філе 
зі шкірою як візитку регіону навіть ви-
силали емігрантам, щоб вони пам’ятали 
про батьківщину. З качиних та гусячих 
потрошків робили паштети, що подава-
лися з яблучним мусом, а з крові варили 
«черніну» – суп з кльоцками на різдвя-
ні свята (про нього ми вже говорили в 
одній із попередніх статей). Дуже по-
пулярними були також страви з зайча-
тини. Зайця запікали, тушкували в сме-
тані або ж робили паштети чи печеню.

З овочевих страв виділялися тушко-
вані, відварені капуста, цибуля чи брук-
ва. Але все ж основою дієти була кар-
топля. За класичним рецептом, її треба 
сильно розварити, додати сало, цибулю, 
трошки масла, солі, перцю і все зали-
ти маслянкою. Під цю страву мандрів-
ник Фон Хаген, який і записав рецепт  
у XVII ст., радив «пити на початку 
гірке пиво, а під кінець – горілку». До 
речі, майже в кожному домі, особливо 
в панських маєтках, варили домашнє 
пиво, яке було найбільш популярним 
алкогольним напоєм, але й продукція 
місцевих горілчаних цехів відома й по-
пулярна далеко за межами регіону.

На десерт подавали каші з сиропами 
чи конфітюрами, печені яблука з різно-
манітними приправами й ромом, а та-
кож унікальні тістечка зі шкварками, 
які крім сала містили корицю та лимон-
ну цедру. ■

▲ Копчені «півгуски». Фото: letsmeat.iai-shop.com
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