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Отримай інформацію про: 
- дозвіл на тимчасове та постійне перебування;
- громадянство Польщі;
- працевлаштування;
- охорону здоров’я;
- та інші аспекти життя в Польщі.
 
Зателефонуй та дізнайся більше! Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 
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Ти є громадянином України і хочеш дізнатись 
про свої права та обов’язки в Польщі? 
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Квітень 2017
• «Святі і тіло» – відкриття 
виставки праць Данила Мовчана. 
5 квітня o 18:00.
Виставка діє до 8 травня 2017 р.
• Перший варшавський
польсько-український
поетичний слем.
7 квітня o 19:30.
• Друга зустріч Літературного
клубу Українського дому.
8 квітня o 11:00.
• Український великодній 
ярмарок.
9 квітня o 11:30–16:30.
• Варшава Мирона 
Бялошевського.
Ведуча – Анета Камінська.
Проект «Інтеграція через літературу».
20 квітня о 18.00.
• Третя зустріч Літературного
клубу Українського дому.
22 квітня o 11:00.
• Авторський вечір Яцека Денеля.
Ведуча – Юстина Соболевська («Політика»). 
Презентація українських
перекладів книжок автора. 
Проект «Інтеграція через 
літературу».
26 квітня o 18:00.

ЦИКЛІЧНІ ПОДІЇ
• Консультаційний пункт для мігрантів.
Понеділок 10:00–16:00, вівторок, четвер 10:00–20:00, середа 
10:00–16:00, п’ятниця 10:00–16:00, субота 10:00–18:00.
Консультаційний пункт діє в рамках проекту «CPC 2.0», 
що фінансується Фондом притулку, міграції та інтеграції 
і з бюджету держави.
• Консультаційний пункт для підприємців.
Український дім пропонує підприємцям допомогу в процеду-
рі легалізації праці та перебування працівників-іноземців; 
інформаційний пакет про відкриття бізнесу в Польщі. 
Детальніша інформація:
biuro@ukrainskidom.pl, +48 22 408 00 46.
• Клуб українських жінок.
В Українському домі збирається Клуб українських жінок 
(KUK). У рамках клубу відбуваються майстер-класи, інфор-
маційні зустрічі, тренінги тощо. Запрошуємо стежити за 
найближчими подіями клубу на Фейсбуці – 
www.facebook.com/KlubUkrainok.
Додаткова інформація – klubukrainok@gmail.com.
• Дитячий клуб «Рукавичка».
У програмі українською мовою: інтеграційні ігри, ознайом-
лення з казками, піснями, віршами, творча діяльність, 
пізнавальні заняття, майстер-класи та експерименти.  
Група 2–6 років: субота, 11:00–14:00. 
Вартість 1 години занять (без абонемента) – 10 злотих.
Запис за адресою: ukr.klubik@gmail.com,
тел.: +48 727 88 70 31. «Рукавичка» на Фейсбуці:
www.facebook.com/rukawyczka.

• Мовна школа в Українському домі у Варшаві. 
Інтенсивний підготовчий курс до сертифікованого 
екзамену з польської мови як іноземної. Рівень В1.
Тривалість 3 місяці. Кількість лекційних годин –  
48 годин (1 година  – 45 хв.). Заняття у вівторок/чет-
вер, у вечірні години. Ціна: 600 злотих.
Початок курсу – з 22 квітня.
Запис: biuro@ukrainskidom.pl
+48 22 408 00 46.
• Курси англійської мови.
Індивідуальні та групові заняття. 
Запис: Алміра Аметова,
busyteacher.everbest@gmail.com.
• Заняття з йоги. Участь безкоштовна. 
Понеділок о 18:30. Запис: joga.dom.ukr@gmail.com.

Запрошуємо!
Контакт:
вул. Zamenhofa 1, 
00-153 Варшава
Тел.: +48 22 258 40 18,
+48 727 80 57 64

biuro@ukrainskidom.pl
www.ukrainskidom.pl

Стежте за подробицями на сторінці
Українського дому на Фейсбуці: 
www.facebook.com/UkrainskiDom.
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У березні Петро Порошенко подав до Верховної Ради 
проект змін до Закону «Про громадянство України», яким 
упроваджується позбавлення українського громадянства 
за подвійне громадянство. Ця пропозиція викликала спро-
тив серед численних українських експертів та української 
діаспори. Ми публікуємо звернення до української влади, 
ініційоване Global Ukraine й підписане представниками 
установ і організацій України та діаспори. 

Відкрите звернення правозахисників щодо ситуації, 
яка склалася навколо запропонованих змін до Закону 
України «Про громадянство України».

«Ситуація, що склалася з поданням на розгляд до Вер-
ховної Ради України декількох законопроектів, зокрема 
законопроекту №6175 від 13.03.2017, які стосуються змін 
до Закону України «Про громадянство України», спричинює 
надзвичайно великі ризики, як для національної безпеки 
України, так і для утримання консолідації українців, які жи-
вуть у різних країнах світу.

В разі прийняття будь-якого із поданих законопроектів, 
за існуючими статистичними даними, під ризик «автома-
тичного позбавлення» громадянства України підпадають 
понад 2,5 млн українців. Зокрема, у зоні серйозного ризи-
ку знаходяться громадяни України, що проживають на те-
риторії окупованого Криму, непідконтрольних територіях 
Донецької, Луганської областей, котрі поза власною волею 
стали заручниками агресивної політики Російської Федера-
ції на цих територіях та вимушено отримали т.з. паспорти 
«де-факто властей», чинність яких, згідно з українським за-
конодавством та міжнародно-правовими нормами, не ви-
знається та не породжує жодних правових наслідків. 

Отже, замість того, щоб консолідувати українців світу 
перед зовнішньою загрозою зі сторони агресора, зміни до 
чинного Закону «Про громадянство України» можуть спри-
чинити фрагментацію українського суспільства та створити 

серйозні перешкоди для успішної деокупації частини тери-
торії нашої держави. 

Існують також великі дискримінаційні ризики (зокрема, 
щодо дітей, чиї батьки є громадянами різних держав), які 
неприпустимі у правовій державі, яка оголосила про ба-
жання інтегруватися у європейський простір, підписуючи 
Угоду про асоціацію з ЄС. 

Тому звертаємо Вашу увагу на необхідність публічного, 
експертного та громадського обговорення широкого кола 
питань, пов’язаних з множинним громадянством та захи-
стом прав українців, які проживають поза межами України 
(зокрема, неповнолітніх), а також представників різних на-
ціональних меншин в Україні.

Українська нація сьогодні консолідує свої зусилля задля 
трансформації держави. Спільна перемога неможлива без 
підтримки українців світу, які на сьогодні є найпотужнішою 
силою просування інтересів України на глобальному рівні. 
А українська держава зобов’язана піклуватись про захист 
конституційних прав усіх своїх громадян.

Просимо Вас уважно розглянути наше звернення, відтер-
мінувати розгляд усіх поданих законопроектів та поспри-
яти створенню Національної Комісії, яка зможе професійно 
розробити та донести до суспільства певну консолідовану 
позицію щодо множинного громадянства, з урахуванням 
аналізу чинного українського законодавства (зокрема, 
статті 25 Конституції України, яка забороняє позбавлення 
громадянства), світового досвіду та нових тенденцій гло-
бального світу».

Мирослава керик
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Набір до Української суботньої школи у Варшаві
Оголошується набір до Міжшкільного пункту навчання української 
меншини та Української суботньої школи для громадян України у Варшаві. 

У програмі передбачено уроки української мови та літератури, історії 
і культури, географії України (релігії – за бажанням батьків).

Навчання відбувається на всіх освітніх рівнях безкоштовно, згідно 
з польським законодавством. Приймаються діти віком від 3 до 18 років.

Дошкільна група – діти 3–6 років, класи 0–3, класи 4–8, ліцей.

Додаткові заняття: бойовий гопак, вишивання, культурознавство,  
театр, баскетбол, Пласт та інші.

Усі заняття відбуваються в суботу або неділю, ліцей – у середу.
Написати заяву потрібно до 30 квітня 2017 року.

За довідками звертайтеся:
громадяни Польщі + 48 889 151 314, uaszkola.waw@gmail.com
громадяни України +48 576 677 498, rekrutacja.uaszkola@gmail.com
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РОЗРАХУНОК
ПОДАТКУ РІТ 
У ПОЛЬЩІ

Податок на дохід для фізичних осіб (РІТ) 
є одним із найпоширеніших публічних збо-
рів у Польщі. Кожен дохід фізичної особи 
оподатковується податком РІТ, якщо зако-
нодавчо не передбачено звільнення.

Oподаткуванню в Польщі підля-
гають не тільки польські грома-
дяни, а й іноземці. Обсяг їх опо-
даткування залежить від того, 

чи отримують вони так звану «податкову 
резидентність» в державі. Однак незалеж-
но від статусу перебування, доходи за ро-
боту, яку іноземці виконують на території 
Польщі, в будь-якому випадку будуть під-
лягати оподаткуванню в Польщі.

Здебільшого доходи, зокрема ті, які фі-

зична особа отримує на підставі трудового 
договору, договору підряду чи договору 
про надання послуг, протягом року ви-
плачуються роботодавцем або замовни-
ком, який працює як так званий платник 
і виплачує внески на РІТ до податкової. 
Незалежно від вищесказаного, у більшості 
випадків після закінчення року кожна фі-
зична особа мусить самостійно розрахува-
ти свій податок РІТ за останній рік і подати 
податкову декларацію.

Термін складання більшості податко-
вих декларацій за 2016 рік закінчується 
2 травня 2017 року (зазвичай це термін – 
до 30 квітня, але оскільки цей день припа-
дає на вихідні, дата пересувається на на-
ступний робочий день). Основним типом 
декларації, яку складають більшість плат-
ників податків, є РІТ-37 – цей формуляр 
вико ристовується, якщо протягом року 
дохід був отриманий від польського плат-
ника, тобто доходи з договору про роботу, 

тема номерa
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договору підряду чи договору про надання 
послуг тощо.

Якщо платник податків отримував до-
ходи з інших джерел, складається інший 
тип декларації. Наприклад, РІТ-36 – фор-
муляр, який використовується, якщо крім 
вищезазначених доходів доходи надхо-
дили не від польського платника (тобто 
польського працедавця чи замовника).  
Наприклад: доходи з економічної діяльно-
сті, найму нерухомості чи доходи з-за кор-
дону. У випадку наявності інших доходів 
обов’язковим є використання окремого 
формуляра.

Якщо особа була працевлаштована за 
трудовим договором, договором підряду 
чи договором надання послуг, роботода-
вець/замовник повинен до кінця лютого 
після закінчення даного року передати 
податківцям інформацію PIT-11 за попе-
редній рік. Цей формуляр містить суму 
доходу, кошти, що знижують суму доходу, 
податкові платежі та внески на соціальне 
й медичне страхування, які зменшують 
податкову основу й податок.  Згідно з ін-
формацією, що міститься в PIT-11, фізична 

ги, пов’язані зі сплатою внесків на костел 
або на благодійні організації, витратами 
на використання мережі Інтернет або 
з реабілітаційною метою. Такі відрахуван-
ня лімітуються та вимагають відповідної 
документації.

Кожен може також зазначити в подат-
ковій декларації благодійну організацію, 
на користь якої він хотів би переказати 
1% свого податку. Такі відрахування не 
пов’язані із додатковими витратами: ча-
стина податку замість того, щоб потрапи-
ти в бюджет держави, буде перерахована 
на рахунок благодійної організації.

Необхідно скласти податкову деклара-
цію вчасно. У випадку запізнення може 

бути накладено штраф. Якщо навіть ви 
потрапили в таку ситуацію, по-

карання можна уникнути, 
якщо якомога швидше 

скласти заяву, додати 
до неї так званий 

«czynny żal», тоб-
то лист, у якому 
можна послатися 
на незнання зако-
нів і добровільно 
зізнатись у недо-
триманні термі-

нів.
Якщо з податко-

вої декларації вини-
кає «недоплата» подат-

ків, треба врегулювати це 
питання не пізніше 30 квітня 

після закінчення року (до 2 травня 
2017 року, якщо йдеться про деклара-
цію за 2016 рік), заплативши визначену 
суму на рахунок відповідного податково-
го відділу (Urząd Skarbowy). Якщо питан-
ня вре гу льовується із запізненням, треба 
також враховувати суму із відсотками,  
які складають 8% на рік.

Якщо замість недоплати має місце «над-
плата», податкова повинна повернути 
відповідну суму протягом трьох місяців 
на банківський рахунок платника (якщо 
платник податків повідомив свій рахунок) 
або за посередництвом Польської пошти 
на адресу, зазначену в річній декларації.

особа повинна розраховувати свій дохід 
у річній декларації (найчастіше це PIT-37). 

Податок PIT у Польщі, як правило, про-
гресивний, тобто чим більший маємо до-
хід, тим більшу ставку податку платимо. 
Ставки прогресивного податку становлять 
18% для доходу до 85 520 злотих за рік 
і  32% – для суми, яка перевищує цю квоту.

Існує квота доходу, вільного від по-
датку, яка до кінця 2016 року становить 
3091 злотий за рік. 3 2017 року податок не 
треба буде платити, якщо сума доходу за 
рік менше  6 600 злотих (при чому вільна 
квота може бути нижчою або її взагалі 
може не бути, якщо заробіток є значно ви-
щим). Прогресивний податок платиться, 
зокрема, від доходів з трудового дого-
вору, договору підряду чи до-
говору про надання послуг. 
У випадку інших джерел 
доходу – може регу-
люватись іншими 
ставками.

Доходи можна, 
як правило, зни-
зити на суму їх 
отримання, яка 
по-різному вста-
но влюється для 
різних типів доходу. 
Внески на соціальне 
та медичне страху-
вання, які сплачуються 
протягом року, дозволяють 
знизити як підставу оподат-
кування (внески на соціальне страху-
вання), так і сам податок (частина внесків 
на медичне страхування). Якщо протягом 
року у вас був польський роботодавець або 
замовник, то і кошти доходу, і квоти внесків 
будуть зафіксовані у PIT-11, який від нього 
отримаєте.

Крім цього, розраховуючи свої до-
ходи, отримані протягом податкового 
року, платник податків може скористатися 
відрахуваннями та пільгами, які дозво-
лять знизити дохід чи податок. Найпопу-
лярнішими є пільги на дитину. Якщо плат-
ник виховує одну або двох дітей, податок 
можна знизити на  1 112, 04 злотих на 
кожну дитину, на третю дитину сума піль-
ги зросте до 2 000,04 злотих, а на четверту 
й наступних – до 2 700 злотих. Дитина му-
сить бути молодшою 18 років або якщо ще 
вчиться – менше 25 років та не може отри-
мувати доходи вище вільної квоти. У разі 
виховання платником лише однієї дитини 
пільга надається, якщо батьки отримали 
не більше 112 000 злотих за рік. Пільгами 
на дітей можна скористатися навіть тоді, 
коли діти постійно проживають поза ме-
жами Польщі.

До інших пільг належать, зокрема, піль-

Термін складання більшості 
податкових декларацій 
за 2016 рік закінчується 

2 травня 2017 року.

Маріуш ПІСКУР,
старший консультант

Анастасія НАУМЧИК-ТУРЕЦЬКА,
менеджер

Майя ЗАБАВСЬКА,
старший менеджер
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березень 2017
2 березня  За підозрою у зловживаннях за-
тримано голову Державної фіскальної служби 
України Романа Насірова.
2 березня Внаслідок вибуху на шахті № 10 
«Степова» у Львівській області загинули 
вісім гірників.
3 березня  Голову Державної фіскальної служ-
би Романа Насірова відсторонено від посади.
5 березня ООН: із 2014 року внаслідок кон-
флікту на Донбасі загинули близько 2 тисяч 
мирних жителів.
6 березня У Міжнародному суді в Гаазі роз-
почалося судове засідання у справі «Україна 
проти Росії».
7 березня Міністр закордонних справ України 
відвідав Вашингтон, де зустрівся з державним 
секретарем США Рексом Тіллерсоном.
10 березня Черговий акт вандалізму щодо 
польських пам’ятників в Україні: сплюндрова-
но монумент польським професорам, розстрі-
ляним у 1941 році.
13 березня Міністерство інфраструктури: 
лоукостер «Ryanair» входить на український 
ринок.
13 березня Петро Порошенко подав до Пар-
ламенту проект змін до законодавства, яким 
впроваджується позбавлення українського 
громадянства за подвійне громадянство.
16 березня Колишнього голову Державної 
фіскальної служби України Романа Насірова, 
який підозрюється в зловживанні службовим 
становищем, випустили під заставу 100 млн 
гривень, яку за нього внесла дружина.
18 березня Третя річниця анексії Криму 
Росією.
20 березня Міністерство оборони: з початку 
АТО на Донбасі загинули 2629 військових.
20 березня «World Happiness Report»: Україна 
опинилася на 132-му місці серед 155 країн за 
рівнем щастя.
21 березня У Москві затримали українського 
журналіста, співпрацівника «УНІАН» Романа 
Цимбалюка.
21 березня «Forbes»: Рінат Ахметов за рік 
подвоїв свої статки – до 4,6 млрд доларів.
22 березня СБУ заборонила в’їзд в Україну 
співачці Юлії Самойловій, яка мала представ-
ляти Росію на «Євробаченні» в Києві. 
23 березня На складах боєприпасів у Балаклії 
на Харківщині сталася пожежа.
23 березня У Києві вбили колишнього депута-
та Державної думи Росії Дениса Вороненкова, 
який мав свідчити в суді у справі державної 
зради Віктора Януковича.
26 березня Під Краматорськом у Донецькій 
області розбився військовий вертоліт Мі-2. 
П’ять осіб загинули.
26 березня У Мінську за участь у масових 
протестах під час Днів волі Білорусі затримали 
двох громадян України. 

Корупційний скандал 
в Україні

Голова Державної фіскальної служби 
України Роман Насіров був затриманий 

2 березня за підозрою у зловживанні службо-
вим становищем, що завдало державі збитків  
у розмірі близько 2 млрд гривень. Слідство 
вважає, що Насіров протягом 2015–2016 ро-
ків, діючи в інтересах народного депутата 
України Олександра Онищенка, надав ке-
рівникам регіональних та територіальних 
органів ДФС незаконну вказівку прийма-
ти безпідставні рішення про розстрочення 
податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ 
«Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». 
Наступного дня Кабінет Міністрів відсто-
ронив Р. Насірова із займаної посади на час 
розслідування. Солом’янський районний суд 
міста Києва визначив суму застави за екс-го-
лову ДФС – 100 млн гривень, яку 16 березня 
внесла дружина Романа Насірова. 

Російська провокація 
на київському «Євроба
ченні»

С лужба безпеки України на три роки за-
боронила в’їзд в Україну російській 

співачці з обмеженими можливостями Юлії 
Самойловій, яка мала представляти Росію на 
київському «Євробаченні –  2017». Причина 
в тому,  що співачка в червні 2015 року пору-
шила українське законодавство, виступаючи 
в окупованому Криму. 

Москва назвала рішення України «абсур-
дом» та пригрозила бойкотом «Євробачення» 
в Києві. Європейська мовна спілка, яка є ор-
ганізатором  пісенного конкурсу, заявила, що 
рішенням української сторони розчарована, 
але «закони приймаючої країни поважає». 

Частина експертів вважають рішення Кремля 
вислати на європейський конкурс в Україну 
співачку, яка пересувається на інвалідному 
візку, знаючи про можливі санкції з боку Ки-
єва, добре продуманою «цинічною провока-
цією.

«Ryanair» з’єднає Україну з Європою

І рландський бюджетний авіаперевізник «Ryanair» оголосив про початок повітря-
них сполучень з Україною. Про це 15 березня офіційно заявив у Києві комерцій-

ний директор найбільшого європейського лоукостера Девід О’Брайан. Від 30 жовтня 
«Ryanair» літатиме з Києва до Манчестера та Лондона (Велика Британія), Ейндхове-
на (Нідерланди), Стокгольма (Швеція), а зі Львова – до Берліна та Меммінгена (Ні-
меччина), Вроцлава та Варшави (Польща), Будапешта (Угорщина), Лондона (Велика 
Британія) та Ейндховена (Нідерланди). Ціни починаються від 19,99 євро.

Президентське «ні» 
для подвійного гро
мадянства

Президент України несподівано 
запропонував Верховній Раді 

законопроект, спрямований на бо-
ротьбу з подвійним громадянством 
українців. Закон, у разі схвалення, 
дає Президентові підстави визна-
вати «громадянина України таким, 
що добровільно втратив громадян-
ство, якщо він отримав паспорт ін-
шої держави». На думку експертів, 
нововведення вдарить передусім 
по Чернівецькій та Закарпатській 
областях, мешканці яких часто 
мають  румунське й угорське гро-
мадянство, оскільки Румунія та 
Угорщина пропонують спрощену 
процедуру набуття громадянства.

У свою чергу, голова СБУ Василь 
Грицак вважає неприпустимим на-
явність подвійного громадянства 
в державних службовців, однак не 
проти, щоб його дозволили пере-
січним українцям.

Убивство свідка 
у справі державної 
зради Януковича

23 березня в Києві застре ли-
ли екс-депутата Державної 

думи Росії, який у 2016 році отри-
мав українське громадянство та 
втік із Москви. Денис Вороненков 
мав бути свідком у суді в справі про 
державну зраду Віктора Янукови-
ча. Кілер невдовзі помер у лікарні 
від поранення, яке йому встиг зав-
дати охоронець Д. Вороненкова. 
Радник міністра внутрішніх справ 
заявив, що вбивство депутата-вті-
кача скоїв громадянин України 
Павло Паршов – агент російських 
спецслужб, впроваджений у силові 
структури України.

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталу «Українська правда», газет «Дзеркало тижня», 
«Сегодня» та радіо «Свобода».
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Ольга ТКАЧЕНКО

Не Ґедройцем єдиним.
Речники польсько-українського 
порозуміння

жи Ґедройць – далеко не єди-
ний, хто виступав за поль-
сько-українське порозуміння 
та симпатизував ідеям розвит-
ку української державності. 

Справді, коли ми говоримо про польсько -
українське примирення, перший, хто спа-
дає на думку, – це, звичайно, Єжи Ґедройць, 
знаний очільник паризької «Культури». 
У цій статті ми спробуємо розповісти, хто 
ще серед польських історичних постатей 
сприяв порозумінню. 

«Без вільної України немає 
вільної Польщі»

Ці слова добре відомі чи не кожному 
українцеві. Як під час Помаранчевої ре-
волюції, так і на Євромайдані, коли поль-
ські лідери підтримували Україну,  
у кожного з них на вустах була 
ця фраза. Багато хто помил-
ково вважає автором цих 
слів знову ж таки Єжи Ґе-
дройця. Насправді фраза 
належить творцю польської 
держави, маршалку Юзефу 
Пілсудському і народила-
ся вона, коли у 1920 році під 
час радянсько-польської війни 
Пілсудський та Петлюра були со-
юзниками. 17 травня того ж року 
у Вінниці Ю. Пілсудський та-
кож виголосив: «Від імені 
Польщі заявляю: хай живе 
вільна Україна». Звісно, 
маршалок діяв насамперед 
в інтересах своєї держави. 
Він розумів, що Польща 
може відновити колиш-
ню незалежність (можливо, 
не в колишніх межах) тільки 
тоді, коли матиме вірних союзни-
ків проти Росії. В основу геополітичної 
концепції маршалка лягла ідея створення 
«федерації» незалежних держав під поль-
ським лідерством від Балтійського моря до 
Чорного, такого собі Міжмор’я. Ця ж дум-
ка також стала основою «прометеїзму» – 
руху в міжвоєнній Польщі, де їй надавала-
ся ключова роль у визволенні народів з-під 
радянської гегемонії. 
Як бачимо, Ю. Пілсудський мав рацію – 
Друга світова війна показала, що без віль-
ної України не було вільної Польщі. Тоді 
ж у повоєнні роки і народилася знаменита 
концепція «ULB», скорочено від «Ukraina–
Litwa–Białoruś», що передбачала історичне 

примирення між Польщею та її колишні-
ми володіннями на сході та прийняттям 
повоєнних кордонів із метою забезпечити 
собі добрих союзників проти радянської 
Росії. Відтак Єжи Ґедройць та «українське 
гроно» «Культури» з часом  розвинули цю 
доктрину до рівня східної політики неза-
лежної Польщі. 

Українське питання в міжвоєнній 
Польщі 

Доктрині Ґедройця передувала актив-
на дискусія в міжвоєнній Польщі. Серед 
усіх польських політичних рухів соціа-
лісти були найбільшими виразниками 
польсько-українського порозуміння.Кра-
ківська дослідниця Барбара Сточевська 
пише, що з часом соціалісти замінили ідею 

федералізму Пілсудського на до-
сить широку підтримку права 

українців на власну держа-
ву. Найбільше вірив у це 
союзник Юзефа Пілсуд-
ського, Леон Василев-
ський. Він усюди підкрес-
лював, що народ України 

«ще не сказав свого остан-
нього слова». Також активно 

відстоював назву «українці», 
а не звичну на той час – «русини».  

Л. Василевський вважав, що 
українці повинні навчати-

ся рідною мовою й мати 
свій університет. Так, 
у статті «Ruski, Rusiński 
czy Ukraiński?» він писав: 
«Чому на Волині майже 
немає українських шкіл, 

хоча частка українців там 
становить більшість… Чому 

в Києві, Харкові чи Одесі кош-
том окупаційного радянського ур я-

ду ви дають не тільки агітаційні брошури, 
але і сотні українських наукових праць, 
а в бюджеті Речі Посполитої нема ні гроша 
на Товариство ім. Шевченка у Львові?». 
Ще одним прихильником польсько-укра-
їнського порозуміння був соціаліст Таде-
уш Голувко. У своїх статтях він активно 
виступав за надання Східній Галичині 
автономії та права вживання української 
мови в усіх сферах життя. «Всі державні 
чиновники і судді мусять володіти поль-
ською мовою, а також мовою місцевого 
народу, наприклад, на Волині – україн-
ською», – виголосив він 1931 року у своїй 
промові «Національне питання в Поль-

щі». Політику ворожості щодо українців 
Т. Голувко називав «абсурдом з точки зору 
інтересів польської державності і польської 
демократії». 
Як і Леон Василевський, за збільшення 
кількості українських шкіл та створення 
власного українського університету ви-
ступав публіцист Александер Бохенський. 
Так, у 1937 році він написав резонансну 
статтю під назвою «Покласти край шален-
ству». Публіцист гостро критикував анти-
українську політику міжвоєнної Польщі, 
зокрема наголошував на праві українців 
вільно користуватися своєю мовою, а та-
кож вважав, що українська мова повинна 
звучати поряд із польською з радіостан-
цій. А. Бохенський активно відстоював 
вживання прикметника «український», 
а не «русинський»: «Сам факт невизнан-
ня назви «український», а також відмо-
ва у праві на українські підписи, освіту, 
університет, уже ставить кожного укра-
їнця перед альтернативою: або будеш по-
ляком, або мусиш Польщу ненавидіти». 
А. Бохенський також відстоював ідеї рів-
ності в трактуванні українців у різних 
сферах. У цій же статті він публічно осуд-
жував поляків за постійне демонстру-
вання своєї цивілізаційної «вищості» 
та дискримінацію українців. Так, автор на-
водить приклад, що на пошті одному чоло-
вікові не доставили листа через те, що він 
був заадресований як «Szymczak Pawło», 
а не як «Szymczak Paweł». Відтак він був 
одним із тих поляків, хто розумів причини 
акцій «саботажу» в 1930 році. Під час війни 
Александер Бохенський брав участь у пере-
мовинах між Армією Крайовою та ОУН-Б, 
намагаючись хоч якось зменшити взаємну 
ненависть. 
Це тільки поодинокі приклади історичних 
постатей та діячів, що виступали як вираз-
ники польсько-українського порозуміння. 
Так, у 2013 році вийшов двомовний збір-
ник праць «На шляху до згоди. Виразни-
ки польсько-українського порозуміння 
1918–1939» під редакцією Мачея Марша-
ла. Крім вищеописаних, у книзі ще можна 
знайти такі імена, як Теофіл Мерунович, 
Влоджімєж Бончковський, Ян Станіслав 
Лось, Пьотр Дунін-Борковський, Єжи 
Погоновський. Адже зараз такий час, що 
обом народам – і полякам, і українцям – 
потрібно шукати історичні авторитети 
саме серед тих, хто виступав за порозумін-
ня та співпрацю, а не за ненависть і взаєм-
ні образи.
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Олена БАБАКОВА

Як ситуація з мовою ненависті в Поль-
щі виглядає на тлі країн Західної Євро-
пи?
Протягом останніх 50 років полякам по-
добалося думати про себе як про країну 
моноетнічну, монокультурну. У нас немає 
значних етнічних чи расових груп, які 
б сильно відрізнялися способом життя. 
Тому, зокрема, полякам важче звикнути  
до мультикультурності, з якою давно обі-
знані мешканці Західної Європи. Польщу 
практично оминула імміграційна криза, 
вона не змагається з посиленою міграцією 
з Близького Сходу, тим не менше сьогодні 
маємо справу з вибухом антиарабських та 
антимусульманських настроїв. У публіч-
ному просторі стає все більше висловлю-
вань, які тиражують стереотипи, пов’язані 
з расою, етнічним походженням чи релігі-
єю. За підрахунками дослідників, у Польщі 
проживає від 10 до 20 тисяч осіб, які прак-
тикують іслам. А профільне зображення 
на Фейсбуці «Стоп ісламізації Польщі!»  
встановили понад 100 тисяч осіб!

Чому молоді польські чоловіки – а саме 
вони, як стверджують автори рапорту, 
найчастіше вживають мову ненависті – 
є настільки податливими на антиму-
сульманські гасла?
Стереотипи особливо добре вкоріню-
ються там, де немає контакту. У Британії 
перед референдумом про вихід з ЄС най-
сильніші побоювання щодо іммігрантів 
висловлювали представники найбільш 
білих, моноетнічних громад. У Польщі 
радикалізація, зростання ксенофобських 
настроїв серед молоді є ефектом довго-
тривалої пропагандистської кампанії 
правих політичних сил. Вони роками ля-
кали поляків мігрантами, представляли 
іслам як загрозу. Коли така пропаганда 
сприймається людьми, чия економічна 
ситуація не є задовільною, кого мож-
на назвати виключеними з суспільства 
внаслідок  трансформації, – це створює 
вибухову суміш. На щастя, поки спо-
стерігаємо переважно вибухи «хейту» 
в Інтернеті. З іншого боку, за вербальним 
насиллям іде реальне – зростає кількість 
злочинів, вчинених на національному чи 
расовому ґрунті.

В Інтернеті мова ненависті завжди 
почувалася комфортно. Натомість, 
як показує рапорт, протягом останніх 
років кількість випадків її вживання 
різко зросла в традиційних ЗМІ.
Зміни на гірше є. Оскільки імміграцій-
на криза у ЄС розгорталася одночас-
но з виборчими кампаніями 2015 року, 
частина партій вирішила сколотити 
політичний капітал на роздмухуван-
ні страху перед приїжджими. Навіть 
мейнстрімові тижневики прикрашали 
обкладинки фотографіями мігрантів із 
Близького Сходу, які мали викликати 
у читачів зневагу й презирство. Особли-
во відзначився тижневик «W Sieci» – на 
його обкладинці смуглі чоловічі долоні 
зривали з білої жінки сукню, зроблену 
з прапора ЄС. Одна з найбільш масових 
газет «Super Ekspress» вийшла з редакцій-
ною статтею «Це не біженці, а загарбни-
ки». Такі речі не можуть не впливати на 
суспільство.

Редактори таких ЗМІ мають заготов-
лену відповідь – ніяка це не мова не-
нависті, просто інша точка зору, гро-
мадяни мають право її почути.
Вони ще люблять говорити, що політко-
ректність лівих і лібералів робить раціо-
нальну дискусію неможливою. На мою 
думку, мову ненависті вирізняють кон-
текст та мета висловлювання, дегумані-
зація об’єкта висловлювання, свідоме 
поширення стереотипів. Редактори жур-
налу «W Sieci» напевно здають собі спра-
ву, який вплив матиме на суспільство той 
образ ісламу, що вони тиражують. Най-
більшу проблему я бачу в тому, що сте-
реотипи та мову ненависті в Польщі те-
пер використовують не тільки праві ЗМІ.  
Згадки про «хвилю біженців» та «нава-
лу», які тільки на перший погляд є ней-
тральними окресленнями, можна знайти 
й у мейнстрімових виданнях. Звісно, 
варто вести розмову про те, як боротися 
з міграційною кризою чи як держава 
має собі радити зі зростаючою кількістю 
представників інших культур. Але не 
можна це робити мовою гніву, яка покли-
кана породжувати в суспільстві злість  
та обурення.

Якщо розмови про «навалу арабських 
біженців» мають мобілізувати правий 
електорат, то до кого скерована рито-
рика про «мільйон українських біжен-
ців» у Польщі?
Ці слова польських політиків якраз ске-
ровані назовні. Так урядовці намагаються 
пояснити Європі, чому не приймають бі-
женців із Близького Сходу в рамках євро-
союзної системи квот. Тема українських 
біженців з’явилася в арсеналі політиків 
ПіС ще під час парламентської кампанії. 
Уже тоді експерти довели, що Беата Шид-
ло та її колеги говорять неправду. Але тема 
живе. До речі, наш уряд дуже любить ви-
користовувати аргумент про поляків, що 
живуть в Україні, Казахстані чи Білорусі, 
яких треба повернути додому, замість того 
щоб займатися біженцями з Сирії. Як бачи-
мо, польські праві спочатку говорять, що 
не хочуть мігрантів з Африки, а хочуть із 
країн, які є Польщі культурно ближчими.  
Але коли з’являються українці – до них  
також мають претензії.

Дослідники проаналізували випадки 
використання мови ненависті. Експер-
ти погодилися, що це проблема. Що 
далі, як боротися з «хейтом»?
Частина країн карає за мову ненависті.  
У Польщі також є кримінальна стаття за 
заохочення до насильства на расовому, на-
ціональному чи релігійному ґрунті. Але що 
в підсумку? Вироки чи штрафи отримують 
футбольні хулігани, які у грубій формі до-
магаються видалення біженців, але не по-
літики, які прищепили їм ці думки. Мені 
більше імпонує американський підхід, де, 
крім крайніх випадків, пеналізацію замі-
нюють соціальні санкції. Можна повчитися 
у партії «Разом», активісти якої не беруть 
участі в дебатах, якщо на них запрошені 
представники ОНР.  Не може так бути, що 
журналісти з одного боку обурюються ви-
словлюваннями ксьондза Яцека Мендляра, 
а з іншого охоче запрошують його до студії. 
З такими людьми нема про що дискутува-
ти: кожні дебати вони використовують для 
пропаганди своєї ідеології ненависті. Сус-
пільство ж має показати, що не погоджу-
ється на поширення «хейту», який подають 
під соусом альтернативної точки зору.

Хто страждає від «хейту» в Польщі?
Усе більше поляків зустрічаються з мовою ненависті на ТБ та в Інтернеті – свідчить останній рапорт Фонду Стефана 
Баторія та Осередку дослідження стереотипів про вербальне насильство щодо представників меншин у Польщі. Напри-
клад, у 2014 році «хейт» щодо мусульман у телепрограмах зустрічали менше 23% дорослих, тепер – понад 46%. Близько 
половини молодих поляків три роки тому мали контакт із мовою ненависті щодо українців в Інтернеті, у 2016 році ця 
цифра зросла до 70%. Чи ситуація з мовою ненависті в Польщі є настільки серйозною, де межа між «хейтом» та правом 
на висловлювання думки – пояснив публіцист видання «Krytyka Polityczna» Якуб Маймурек.
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ВЕРБНА НЕДІЛЯ / ПАЛЬМОВА НЕДІЛЯ

Вербна неділя, як і Великдень, має змінну 
дату, але завжди припадає за 7 днів до Пас-
хи, розпочинаючи Страсний тиждень. У ба-
гатьох країнах світу свято зветься Пальмо-
вою неділею, зважаючи на історію про гілки 
пальм, якими застеляли дорогу під час в’їз-
ду Ісуса Христа до Єрусалиму. В Україні 
й деяких слов’янських країнах, з огляду на 
відсутність пальм, з’явилася традиція свя-
тити гілочки верби, адже вони найшвидше 
розпускаються і зеленіють. Проте і в Польщі 
пальми не водяться (окрім великої штучної 
пальми у Варшаві, що вже багато років при-
крашає одну з центральних вулиць міста – 
Алеї Єрусалимські). Тому сучасні поляки 
святять композиції із сушеного жита, зілля 
й квітів, часто розмальовують ці букети та 
прикрашають кольоровими стрічками. 

СВЯТКОВІ ПОРЯДКИ

Як і українці, поляки приділяють неаби-
яку увагу наведенню порядків перед Вели-
коднем у квартирах, на подвір’ях, словом 
в усьому просторі довкола себе. Лад наво-
диться протягом усього Великого тижня. 
Проте українці приділяють особливу увагу 
фізичному й духовному очищенню в чет-
вер, який і в Україні, і в Польщі зветься Ве-
ликим. На батьківщині його називають ще 
Чистим.

СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ / 
ВЕЛИКА П’ЯТНИЦЯ

В обох країнах п’ятниця перед Великод-
нем – день найбільшого посту. Всі віруючі 
в цей день особливо співпереживають му-
кам Христа. У церквах та костелах вино-

самостійно. Хоча в польській традиції та-
кож місцями є звичай готувати великодню 
паску, але нині набагато більш популярною 
є великодня дріжджова бабка  – вона є не-
одмінною стравою на всіх святкових столах. 

ВЕЛИКДЕНЬ

Як і в Україні, так і в Польщі неділя роз-
починається спільним урочистим снідан-
ком усієї родини. В обох країнах заведено 
ділитися освяченим яєчком. На столі повно 
всіляких смаколиків. У Польщі ж на неділь-
ний обід, хоча в деяких родинах і на сніда-
нок, мусить бути традиційний польський 
суп журек і біла ковбаса. 

Останнім часом на території усієї Польщі 
стає популярним пошук зайчика або при-
несення великоднім зайчиком подарунків 
дітям. Традиція ця більше походить з Ні-
меччини і довгий час була популярна лише 
в Великопольському воєводстві. Малюкам 
під час сніданку батьки дарують різні дрібні 
подарунки або ж ховають їх у різних місцях, 
а дітки їх шукають.

ВЕЛИКОДНІ ЗАБАВИ

В обох країнах після Великої неділі над-
ходить поливаний понеділок, що прино-
сить особливо багато радості дітям і молоді. 
Обряд обливання пов’язаний із уявленнями 
про очищувальну силу води. Також в Укра-
їні маємо великодні гаївки – пісні, що є ви-
явом великодньої радості та щастя.  

Нагадуємо, що в перший і другий день 
свят більшість магазинів у Польщі закриті, 
то ж радимо зробити святкові закупи заз-
далегідь.

ситься святий гроб, часто біля нього чергує 
молодь (в Україні нерідко це представники 
організації Пласт). 

ОСВЯЧЕННЯ ПАСОК.  
ВЕЛИКА СУБОТА. ЩО В КОШИКУ?

Оскільки в Україні християни поділені на 
греко-католиків та православних, то ж і час 
освячення пасок може трохи відрізнятися. 
У греко-католиків заведено освячувати ве-
ликодні кошики в суботу, приблизно з обі-
ду. Православні ж часто освячують їх уночі 
з суботи на неділю або в неділю зранку. Це 
не якісь стовідсоткові правила: кожна па-
рафія може трохи змінювати та запрова-
джувати свої традиції. У Польщі кошички 
святять у великих містах від ранку суботи 
аж до самого вечора (приблизно до 17:00). 
У селах час освячення може бути дещо ко-
ротшим, наприклад лише до обіду.

Вміст великодніх кошичків українців 
і поляків дуже схожий. Обов’язкові: яйця, 
сіль, шматок шинки, ковбаси. В Україні ча-
сто освячують також масло, хрін, у Поль-
щі – хліб. Декоруються кошики зеленню. 
В Україні зазвичай кошики накриваються 
вишиваними серветками, в Польщі – біли-
ми. Також українці кладуть у кошики пи-
санки, крашанки або просто яйця, зварені 
в цибулі чи буряку. Поляки теж часто ма-
люють яйця у якийсь один колір. На жаль, 
традиція малювати писанки, крашанки 
в Польщі все більше занепадає. В Україні 
ж натомість малювання писанок перед Ве-
ликоднем є надалі досить популярним. 

Звісно, жоден український великодній 
кошик не обійдеться без паски. Багато 
українських господинь і далі печуть паски 

Як сучасні українці 
та поляки святкують 
Великдень

Цього року світле свято Великодня поляки 
та українці зустрічатимуть одночасно. 
У чому подібні наші традиції святкування, 
а чим вони відрізняються?

 Дарина ПОПІЛЬ 

варто знати – Польща
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ені недавно згадалися 
приїзди на гостину в село 
до бабусі. Мешканці села 
спілкувалися суржиком. 
Це була мова мого дитин-

ства. Бабуся розповідала, що вони так усе 
життя розмовляють, і її діди та прадіди 
теж. Дома вже домінувала російська (80-ті 
роки в Києві), але коли приїжджали тітки, 
то знову звучав суржик. Українська з’яв-
лялася тільки в школі: на уроках відкрива-
лися книжки і лунала тиха сповідь зачаро-
ваної Десни, було чути співи крізь сльози, 
лісову пісню Мавки, яка «в серці має те, що 
не вмирає». І далі філологічний факультет 
університету Шевченка, щоб знайти свою 
відповідь, співзвучну душевному стану, 
прагненням та надіям. 

Сучасний етап розвитку людської ци-
вілізації неможливий без активного кон-
тактування мов і культур. На особливе 
вивчення заслуговує проблема двомов-
ності в Україні, яка була актуальною про-
тягом багатовікової історії і залишається 
на сучасному етапі.

Згідно з даними Сергія Грабовсько-
го (праця «Українська людина у вимірах 
XX ст.: до постановки проблеми»), при-
близно третина мешканців України є укра-
їномовна, третина – російськомовна і ще 
третина користується ситуаційно, зокре-
ма і в сім'ї, обома мовами (білінгвізм).

Як соціальне явище білінгвізм – це 
специфічний стан суспільного життя, за 
якого спостерігається факт функціону-
вання двох мов у межах однієї держави.  
Державний білінгвізм – різновид бі-
лінгвізму, коли населення певної країни 
володіє двома мовами, які визнані в цій 
країні офіційними. Державний білінгвізм 
притаманний таким країнам, як Бельгія 
(французька, фламандська), Індія (хінді, 
англійська), Канада (англійська, фран-
цузька), Фінляндія (фінська, шведська) та 
ін. Від державного слід відрізняти регіо-
нальний білінгвізм – різновид білінгвіз-
му, за якого двома мовами володіє на-
селення певного регіону. Наприклад, на 
сході України поширений українсько-ро-
сійський білінгвізм, на заході – україн-
сько-польський, українсько-угорський, 
частково українсько-румунський. Але від 
частого «переключання» мови в багатьох 
громадян із низьким рівнем мовної ком-

жива мова, ніж та, яку пропагують філо-
логи. Але перш ніж пропагувати, треба 
впорядкувати те, що є. Справді, не можуть 
існувати різні варіанти одного слова в різ-
них словниках – залежно від того, де саме 
словник виданий. Пам’ятаю, як у 90-х ро-
ках дзвонила до Інституту мовознавства 
майже щодня, щоб спитати, коли з’явиться 
«Російсько-український словник науко вої 
термінології», і радилася з ними стосовно 
термінів із фізики для підручника Політех-
нічного інституту, який тоді редагувала 
(не всі терміни знайшла в щойно видано-
му словнику).

Проблема асимілятивного впливу ро-
сійського мовно-культурного простору 
завжди цікавила дослідників. Беручи до 
уваги ці фактори, все ж не можна запе-
речувати органічної сприйнятливості 
української людності до асимілятивного 
мовного впливу (не тільки російського). 
Навіть побіжний погляд на серйозні пра-
ці з цього питання дає переконання в на-
явності високої адаптивної можливості 
українця в іншому мовному, а значить 
мен тальному просторі. Так, Іван Мірчук 
у праці «Історія української культури» ви-
суває тезу про духовну рухливість укра-
їнця, що легко пристосовується до чужих 
обставин. Соціологічні спостереження 
показали, що в українців елементи іден-
тифікації більш виражені щодо явищ тра-
диційно-побутової культури, спільності 
території, віросповідання, національної 
символіки. Тобто для українця важливи-
ми є невербальні чинники національної 
самоідентифікації: будиночок на чужині 
українець охоче оформить у цілком націо-
нальному дусі, з вишитими рушниками, 
портретом Шевченка тощо.  

Як досягнути гармонії між україно- та 
російськомовними українцями, особливо 
між тими, хто займає протилежні позиції? 
Необхідне громадське обговорення та 
діалог між представниками полярних 
груп. Ми погано знаємо себе як спільноту 
і не замислюємося, що думають і відчува-
ють люди з діаметральними поглядами. 
Відчути емоції одне одного, можливо, 
більш важливо, ніж вислухати раціональні 
аргументи. Ми маємо відмовитися від ви-
користання мов для системи визначення 
«свій/чужий». Ми всі свої, ми всі громадя-
ни України. 

петентності відбувається «зламування 
мовного коду», що продукує суржик.

Формування міської субкультури в Укра-
їні як російськомовної – явище історич-
не, добре відоме всім. І все ж у біографії 
суржику міський період досить чітко ок-
реслений хоча б тому, що в історії Києва 
фігурує поняття «київський суржик» (вве-
дений до «Малої енциклопедії київської 
старовини»). На початку XIX ст. людина, 
яка добре знала російську літературну 
мову, була в Києві рідкістю. Городяни 
спілкувалися українською та польською. 
Російська звучала тільки у вищому това-
ристві й серед чиновників на Печерську. 
У 1860-х роках київська інтелігенція поча-
ла переходити в побуті на українську. Ро-
билося це шляхом простого змішування 
російських і українських висловів.

Але ж суржик не можна вважати яви-
щем тільки міської субкультури, хоча б 
через історичну нерозвиненість на тере-
нах України. Селянська біографія суржику 
більш промовиста і продовжує писатися 
до наших днів.

Не можна не погодитися з Максимом 
Стріхою, який, дошукуючи історично-куль-
турне коріння суржикової мови, пише: 
«…створення єдиного товарного рин-
ку, проведення залізниць, побудова цу-
кроварень та зразкових господарств, 
запровадження загальної військової по-
винності зробили контакти українських 
селян з російськомовними верствами 
адміністраторів, фабрикантів, поліції, офі-
церства більш чи менш регулярними... 
Тому вже наприкінці XIX століття мов-
на чистота Наталки і Петра навіть серед 
селян (про глухі села й хутори поки що 
не йдеться ) вже значною мірою зникла.  
За умови виключно російськомовної шко-
ли, церкви (а з нею кожен, навіть найза-
турканіший селянин зустрічався щонеді-
лі), адміністрації, війська, комерції тощо 
перехід до вищої верстви означав для 
українця й зміну мови... А з огляду на те, 
що до 80 % селян були неписьменними, 
такий перехід відбувався через перехідну 
стадію суржику». Можна стверджувати, 
що суржик народився в селі ще до того, 
як його носій емігрував до міста і більш-
менш успішно схрестив свою українську 
з російською.

Деякі вважають, що суржик – це більш 

M

Свій серед чужих, чужий серед своїх
 Олена АЛЕКСЄЄВА
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Тетяна Єдноровська: 
« Я почуваюся тут 
як у себе вдома»
Народилася на Буковині, в місті 
Чернівці. Доля кинула її на 16 років 
в Афіни, в Грецію. П’ять років прожи-
ває в Польщі – в Білостоці, бере участь 
у житті місцевої української громади. 
Тетяна Єдноровська (Маліцька) 
розповідає про свій досвід праці 
й життя у Греції та Польщі.

Уже кілька років ти живеш у Польщі, але 
потрапила сюди не з України, а з Греції. Як 
опинилася так далеко від рідних Чернів-
ців?

Навіть не мріяла про життя в Греції, але 
так склалося. А все почалося  в 1987 році, 
ще за часів Радянського Союзу, коли я по-
знайомилася в Україні з поляком Грегором 
та в 1988 році приїхала перший раз до Біло-
стока. Тут мені відразу сподобалося, і я при-
їжджала сюди до 1994 року. З Грегором ми 
заприязнилися і закохалися, але, на жаль, 
розлучилися, бо він виїхав до Німеччини 
на роботу. В той час мої друзі отримали на 
рік контракт у Греції і запросили мене. Під 
кінець двотижневої відпустки я познайоми-
лася з полькою, яка мене дуже просила по-
працювати за неї два місяці в сім’ї. Вона вже 
п’ять років не була в Польщі та хотіла поїха-
ти додому. Так я лишилася. Це був 1995 рік.

Поїхала на 2 тижні, а прожила в Греції 16 
років…

Дійсно. Виявилося, що полька не повер-
нулася на своє місце – і я лишилася на пів-
року. Працювала з дітьми цілий тиждень 
і тільки в суботу ввечері та в неділю мала 
вихідні. Це мені не подобалося, не була 
призвичаєна. Тому почала вивчати грецьку 
мову, бо мої знайомі говорили – знаючи кра-
ще мову, знайдеш ліпшу роботу з більшою 
зарплатою. Підучила мову і звернулася до 
фірми, яка давала роботу іноземцям.

Я жила в Афінах. П’ять років працювала 
в сімейному кафе кондитерських виробів, 
підробляла в магазині одягу та офіціант-
кою в ресторані. Останні 10 років працюва-
ла в бутику з французьким ексклюзивним 
одягом. Магазин знаходився недалеко від 
грецького парламенту – клієнтками були 
жінки депутатів, адвокати, артистки театру. 
Одягали ми також працівників телебачення.

Чому лишила Грецію і приїхала до Поль-
щі?

Бо Грегор все ж знайшов мене й запропо-
нував одружитися.

Якщо порівнювати сферу охорони здо-
ров’я, то в Греції раз на рік візит у лікаря 
(наприклад, стоматолога) оплачувався пра-
цедавцем. Та й не треба було чекати в черзі 
(хоча зараз, у зв’язку з кризою, напевно все 
змінилося). У Польщі це, можливо, є, але не 
на такому рівні.

Чи важко було адаптуватися в чужій краї-
ні – спершу в Греції, потім у Польщі?

З адаптацією в Греції, мабуть, ніхто не має 
проблем. Там без знання мови можна влаш-
туватися на роботу з найменшою зарплатою 
(прибирати чи займатися дітьми або стар-
шими особами), на відміну від Італії, де моя 
подружка мусила деякий час при костелі 
вчитися італійської, щоб знайти роботу.

З адаптацією в Білостоці мені було зовсім 
легко.

Певно, й тому, що долучилася до життя 
української громади?

На початку не знала, що тут діє україн-
ська меншина. Одного разу по радіо почули, 
що в Білостоці є курси української мови для 
дорослих. Подзвонили і прийшли – Грегор 
вчився мови, а я познайомилася з місцеви-
ми українцями. Коли дівчата з місцевого ан-
самблю «Добрина» запросили мене з ними 
поспівати українські пісні, з радістю згоди-
лася. Разом співаємо вже 3 роки.

Як ти тут почуваєшся?
Дуже добре. Тішуся, коли проводжу екс-

курсії для груп з України (мала навіть групи 
з Греції). І хоч Греція – тепла й мальовнича 
країна, все ж тут я почуваюся як у себе вдо-
ма – можливо, тому що Польща та Україна 
мають слов’янську душу.

Чи думала вернутися в Україну?
Часто повертаюся в думках і спогадах. 

Ще коли жили батьки – хотілося. На жаль, 
із рідних нікого вже немає, але друзі завжди 
раді нам.

Дякую за розмову.

Розмовляла Людмила ЛАБОВИЧ

Як ти тут віднайшлася?
Спочатку цілий рік сиділа дома, пригля-

даючись, чим зайнятися. На «Радіо Біло-
сток» було оголошення про піврічні курси 
екскурсоводів. Подумала, що знаючи грець-
ку, російську, українську і трохи польську, 
застосую їх. Записалася, склала екзамени 
й почала підпрацьовувати екскурсоводом. 
Потім знайшла оголошення, що фабрика 
вікон шукає торгового представника з ро-
сійською мовою. Так я потрапила спершу до 
однієї, потім до іншої фірми.

Чим відрізняється і чим схожа праця 
в Греції та Польщі?

У Греції – і в цьому різниця з Польщею – 
відразу укладається трудовий договір. Не 
було чогось такого, як договір підряду, до-
говір наряду (принаймні я не стикалася з та-
ким). Коли я почала працювати у білостоць-
кій фірмі торговим представником, то зі 
мною підписали договір наряду. Я і не дума-
ла, що це не трудовий договір, а щось інше.
Ще в Греції від роботи можна було ходити на 
курси іноземних мов або підвищувати ква-
ліфікацію. У Польщі не чула про таке.

Якщо йдеться про зарплату, то зараз тяж-
ко порівняти. Я була в Греції перед кризою 
і коли звідти виїжджала в 2011 році – міні-
мальна зарплата була 690 євро «на руки». 
Працедавець не платив менше, тому що мог-
ла прийти інспекція з працевлаштування, 
і якщо виявилося б, що робітник працює, 
наприклад, без трудового договору,  штраф 
становив би близько 4 тис. євро.

Зараз у Греції набагато гірше – зарплати 
пішли вниз, а ціни на продукти лишилися 
такі самі. Знаю від знайомих, що мінімаль-
на зарплата – це 300–500 євро «на руки». 
У Польщі ніби так само, але рівень життя 
видається трохи іншим. На той час, коли 
я приїхала до Білостока, мінімальна зарпла-
та була тут менша, ніж у Греції, зате продук-
ти, фірмовий одяг – дешевші.

А якщо йдеться про соціальне забезпечен-
ня?

Тут також відчувається різниця. Коли 
я працювала в Греції, мала ще 13-ту і 14-ту 
зарплати. Тепер цього немає.

Т. Єдноровська з «Добриною» (перша справа).  Фото Л. Лабович
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25 років 
Союзу 
українців 
Підляшшя

Людмила ЛАБОВИЧ

С оюз українців Підляшшя є голов-
ним організатором українських 
культурних заходів у Підляському 

воєводстві, підтримує розвиток україн-
ського шкільництва та включається у про-
екти, які мають на меті поширення знань 
про український аспект історії, мови та 
культури Підляшшя. Ця організація при-
сутня на культурній карті регіону вже 
25 років.

22 березня 1992 року в Більську-Під-
ляському під час засновницького з’їзду 
покликано до життя Союз українців Підля-
шшя – окрему організацію місцевих україн-
ців. Виникла вона на базі Підляського відді-
лу Об’єднання українців у Польщі з метою 
розвитку української національної свідомо-
сті серед україномовного населення Підля-

ляський, Мельник та Дорогичин, де 1253 
року коронувався князь Данило Галиць-
кий, – це розташована на північному заході 
українська етнічна територія. З огляду на 
своє периферійне положення, віддалення 
від українських культурно-національних 
центрів та відсутність української інтелі-
генції, українська національна свідомість 
не могла тут сформуватися роками. Та-
кий стан консервувала політика польської 
влади, спрямована на протидію будь-яким 
проявам українського національного жит-
тя. У результаті підляшан, які розмовляли 
українськими говірками та співали україн-
ські пісні, зарахували до білоруської націо-
нальної меншини та не виселили в рамках 
акції «Вісла». Зараз Північне Підляшшя – 
це єдина територія в межах Польщі, де 
компактно проживає україномовне насе-
лення. 

Попри деякі спроби будування укра-
їнської ідентичності серед підляшан (це, 
зокрема, діяльність у 1960-х роках кола 
УТСК та українського театру в Кліщелях), 
українське питання на Підляшші не існу-
вало аж до початку 1980-х. Тільки 35 років 
тому, точніше – весною 1982 року, в серед-
овищі молодої підляської інтелігенції поча-
ла зароджуватися українська національна 
ідея. Наслідком великого спалаху актив-
ності – молодіжних краєзнавчих рейдів, 
культурних заходів, діяльності середовища 
літераторів – стало в 1980-х роках створен-
ня українських структур у регіоні та вже 
після демократичних перемін у Польщі – 
виникнення Союзу українців Підляшшя.

Від кількох прихильників української 
культури до організованого 
українського руху

Активність українського середовища 
регіону на початку 1990-х років була ви-
сокою. Місцеві українці проводили вели-
ку кількість культурних заходів у селах 

шшя та дій на користь збереження місцевої 
української культури в регіоні. Підґрунтя 
для її виникнення й розвитку створювалося 
протягом десяти років – з 1982 року. 

– Важливі були 1980-ті роки, тобто пе-
ріод ще до заснування Союзу, – говорить 
Марія Рижик, колишня голова органі-
зації, – а саме діяльність кіл Українсько-
го суспільно-культурного товариства та 
пізніше відділу Об’єднання українців 
у Польщі. Це була основа. Саме в 80-х 
зроблено багато, щоб донести до людей, 
що їхня мова – українська, а вони самі – 
українці. 

Звідки українці на Підляшші?

Північне Підляшшя, яке обіймає такі 
історичні міста, як Сураж, Більськ-Під-

Заняття з української мови в садку № 9 у Більську

«Ранок» під час фестивалю української культури на Підляшші «Підляська осінь»
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Запис дітей до дошкільних 
закладів та шкіл у Польщі 
на 2017/2018 навчальний рік
Наприкінці зими – на початку весни 
в Польщі розпочинається триетапний 
запис дітей до дошкільних закладів, 
шкіл і гімназій. Звертаємо вашу увагу 
на необхідність слідкувати за визначе-
ними термінами запису, щоб не прога-
вити важливі дати. Передусім це стосу-
ється наймолодших дітей, дошкільна 
підготовка яких не є обов’язковою. 

Шестилітки повинні пройти обов’язкову дошкільну підготовку, 
тобто ходити до дитячого садочка або дошкільного відділу в школі. 
В поточному шкільному році такий обов’язок стосується п’ятирічних ді-
тей. Оновлений закон також передбачає забезпечення місцями всіх п’я-
ти-, чотири- та трирічних дітей. Якщо у процесі записів дитина не була 
прийнята до жодного закладу, бурмістр скеровує туди, де вона може 
бути прийнята. 

ЗАПИСИ
Записи проводяться у визначений і дуже обмежений час.  До садочків 

та перших класів шкіл  – у березні–квітні кожного року і тривають два 
тижні. У зв’язку з реформою освіти запис на шкільний 2017/2018 рік 
відбувається пізніше, ніж звичайно.

Садочки/шкільні пункти дошкільної освіти, школи, гімназії, ліцеї/тех-
нікуми мають власну систему записів та окремі терміни. Важливі дати 
також залежать від місцевості. Якщо батьки планують записати дитину 
до садочка або школи не за місцем проживання і не встигають у визна-
чені строки, вони змушені будуть шукати вільні місця після закінчення 
основного запису.

і містечках, включилися також у політич-
не життя. Першим головою Союзу укра-
їнців Підляшшя став тодішній війт ґміни 
Більськ-Підляський, молодий український 
активіст Юрій Ігнатюк.

Поява українців на карті регіону була 
оцінена по-різному – зокрема, білорусь-
кими організаціями, які багато років мали 
монополію на культурну діяльність в укра-
їномовних місцевостях регіону. Говори-
лося навіть про «український список» та 
«політичну диверсію». Проте з року в рік 
український національний рух у регіоні 
розвивався, здобуваючи щораз більше при-
хильників.

1990-ті роки – це створення засад діяль-
ності організації. Саме тоді почали прово-
дитися великі фестивалі (наприклад, фес-
тиваль української культури на Підляшші 
«Підляська осінь», «На Івана, на Купала»). 
Вдалося також організувати уроки україн-
ської мови у садках і школах Більська-Під-
ляського, Черемхи та Білостока. У цьому 
році українську мову як рідну вивчають 
у Підляському воєводстві майже 400 дітей 
і молодих людей. А головне, що навчання 
в регіоні весь час розвивається. 

– Думаю, за 25 років є конкретні ефекти 
діяльності Союзу українців Підляшшя, – 
говорить М. Рижик. – Утворено структури 
українського життя та почалася культурна 
діяльність: відбувалися різні заходи, роз-
вивалося шкільництво, виникали ансамблі. 
Це значить, що зростала свідомість людей. 
Зараз маємо свої видавництва, передачі на 
радіо і телебаченні. Ми помітні не лише 
в нашому середовищі, але й у польському. 

Ефектом діяльності Союзу є поширення 
української національної тотожності в регі-
оні – за переписом населення, з 2002 року на 
Підляшші було понад 1400 свідомих україн-
ців, а в 2011 році – вже понад 2700. 

– Як зростає свідомість на Підляшші –  
показують переписи, хоча вони не відобра-
жають реальності, бо такі наші заходи, як, 
наприклад, «На Івана, на Купала», відвіду-
ють навіть 10 тисяч людей. Це доказ того, 
що наша робота «не йде в повітря», що 
є результат,  – пояснює голова організації,  
д-р Андрій Артем’юк.

Відзначення ювілею

Весь 2017 рік у регіоні проходитимуть за-
ходи, приурочені до ювілею організації.

– Почнемо 1 квітня з урочистого засідання 
Головної ради, далі відбуватимуться чергові 
заходи, – говорить А. Артем’юк. – Головні 
з них пройдуть восени. Плануємо провести 
наукову конференцію. У міру своїх можли-
востей, тобто завдяки дотаціям із міністер-
ства, будемо проводити різноманітні події. 

Зацікавлені діяльністю головної органі-
зації підляських українців та її ювілеєм 
знайдуть детальну інформацію на Фейсбуці, 
на сторінці «25-ліття Союзу українців Під-
ляшшя».

Олена ЛИТВИНЕНКО

Увага! 
Терміни та засади
запису у вашій
місцевості
перевіряйте
у відділі освіти, 
найближчому
садочку/школі
або в Інтернеті.
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Хронологія записів на прикладі Варшави

Дитячі садочки
Детальну інформацію щодо термінів, засад та документів шу-
кайте на сторінці:
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/
przedszkolaki/14305_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i

I. У 2016/2017 записи до садочків та дошкільних відділів 
у школах розпочинаються 29 березня і тривають 
до 10 квітня. Протягом двох тижнів батьки складають 
внески в електронній системі рекрутації: https://warszawa-
przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents//main_inactive.action
До 11 квітня батьки повинні занести до садочка/школи 
«першого вибору» підписаний внесок разом із документа-
ми, що підтверджують бали згідно з критеріями.

II. До 15 травня буде оголошено список попередньо зарахо-
ваних дітей.

III. 15–19 травня батьки мусять скласти до садочка/школи, 
куди їхня дитина була  попередньо зарахована, підтвер-
дження бажання вибору.

IV. 23 травня буде оголошено список прийнятих дітей.

V. 20 червня – оголошення вільних місць.
VI. 20–26 червня відбувається другий етап записів.  

Батьки складають внески на вільні місця.
VII. 30 червня – публікація списку попередньо зарахованих 

дітей.
VIII. 30 червня – 5 липня – складання батьками підтвердження 

вибору.
IX. 7 липня – публікація списку прийнятих дітей.

РЕКРУТАЦІЯ ДО 1 КЛАСУ ШКОЛИ
I. 29 березня – 10 квітня – складання внесків в електронній 

системі. До 11 квітня батьки повинні занести до школи 
«першого вибору» підписані документи та документи,  
що підтверджують нарахування балів згідно з критеріями.

II. 6 квітня – публікація списку зарахованих кандидатів.
III. 15–19 травня – складання підтвердження у школі, до якої 

дитина була попередньо зарахована.
IV. 23 травня – публікація списку прийнятих дітей.
V. 20–25 червня – другий етап запису на вільні місця.
VI. 30 червня – публікація списку зарахованих дітей.
VII. 30 червня – 5 липня – складання батьками підтвердження 

вибору. 
VIII. 7 липня – публікація списку прийнятих дітей. 

В інших великих містах Польщі записи до садочків і до-
шкільних пунктів у школах та до шкіл ще не оголошено. 
Інформацію можна отримати у найближчій школі чи садочку 
або в Інтернеті. Слідкуйте в Інтернеті:

КРАКІВ – www.bip.krakow.pl/?dok_id=74358

ВРОЦЛАВ – rekrutacje.edu.wroclaw.pl/switcher-public/main.
action?group=ksr

ҐДИНЯ – gdynia.formico.pl/formico-parents//main_inactive.action

ҐДАНЬСК – www.gdansk.pl/edukacja

ПОЗНАНЬ – nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/aktualnosci

ЛЮБЛІН – lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/
przedszkola/

ЩЕЦИН – nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/dokumenty

КАТОВІЦЕ – katowice.nabory.pl/

Щоб зареєструвати дитину в системі, потрібно ввести її но-
мер PESEL. Якщо ваша дитина його не отримала, можливо, до-
ведеться звернутися до обраного освітнього осередку, де вам 
допоможуть скласти заяву без цього номера. Першочерговість 
подання заявок не має значення: кожна дитина отримує бали, 
на підставі яких складаються списки зарахованих.

Згідно з польською системою записів, батьки під час подан-
ня заявки можуть обрати кілька садочків/шкіл. Спочат-

ку вписується дитячий заклад «першого вибору» 
(пол.: przedszkole/szkoła pierwszego wyboru) – 

в якому батьки найбільше зацікавлені. Після 
реєстрації в електронній системі потрібно 

відвідати садочок/школу першого вибо-
ру й подати підписані обома батьками 
документи в паперовій версії. Якщо 
у вас немає доступу до Інтернету або 
є проблеми із самостійним заповнен-
ням анкети, дані дитини може внести 
директор садочка/школи, зазначеного 

в переліку вибраних установ першим.
Коли буде оголошено списки зарахова-

них дітей, батьки протягом тижня повинні 
підтвердити так зване «бажання вибору».
На підставі підтверджених заявок оголошу-

ється список прийнятих дітей. Після цього в сис-
темі електронного запису з’явиться перелік вільних 

місць. Батьки, діти яких не були зараховані, мусять відвідати 
електронну сторінку Бюро освіти свого міста, перевірити на-
явність вільних місць в інших садочках/школах та спробувати 
заново записати малечу.

БАЛИ
У польській системі запису до 

садочка або школи діти прийма-
ються на підставі набраних балів, 
які нараховуються відповідно до 
певних критеріїв. Останні регулю-
ються державними та місцевими 
документами.

У процесі нарахування балів під час запису до шкіл і гімна-
зій найбільша їх кількість присвоюється за вибір районно-
го навчального закладу за місцем проживання (пол.: szkoła 
obwodowa). Районна школа зобов’язана прийняти всіх дітей, які 
до неї приписані.

Таким чином, бали мають значення лише тоді, коли ви хочете 
записати дитину до школи, яка не є для вас районною.

При нарахуванні балів у садочку в першу чергу береться до 
уваги вік дитини та місце проживання. Найбільше отримає шес-
тирічна дитина, яка має йти до садочка за місцем проживання. 
Бали нараховуються, якщо батьки працюють та платять подат-
ки у вказаній місцевості, а також дітям самотніх батьків або ді-
тям інвалідів. У Варшаві додаткові бали можуть отримати діти 
з алергією – при поданні заявок до спеціалізованих дитячих са-
дочків. У кожному місті можливі свої особливості набору.

Шестирічні діти (народжені у 2011 році) мають обов’язково 
пройти дошкільну підготовку в садочку або дошкільному відділі 
при школі. Однак, на відміну від школи, це може бути будь-який 
садочок у районі, де наявні вільні місця.

Увага! У Варшаві в 2017/2018 шкільному році введено новий 
необов’язковий критерій доходу. Скористатися ним батьки 
можуть за бажанням. Це варто зробити у випадку, коли кіль-
ка діточок отримають однакову кількість балів.

Отже, якщо в родині на людину дохід менший або дорівнює 
674 злотих, дитина отримує 1 бал. 

Увага! 
Школа має обов’язок 
прийняти дитину,
що фактично мешкає
в її районі! Дитина
не мусить бути
прописана!

Увага! Якщо ви не згодні з рішенням комісії, то можете пода-
ти апеляцію протягом 7 днів від дня публікації результатів.
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Дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейського Союзу в Польщі

Якщо ви хотіли б залишитися в Польщі на постійне проживання, то в залежності від кри-
теріїв, яким відповідає ваша ситуація, можете клопотати про надання вам дозволу на пе-
ребування довготермінового резидента Європейського Союзу або дозволу на постійне 
перебування. В принципі обидва ці дозволи дають іноземцю на території Польщі подібні 
права − зокрема, на постійне перебування в Польщі, працевлаштування без оформлення 
дозволу, отримання соціальних виплат і допомоги на дітей.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Дозвіл на перебування довго-
термінового резидента ЄС та дозвіл на 
постійне перебування видаються на не-
обмежений строк. На карті перебування 
вписується строк дії самої карти, a не от-
риманого вами дозволу (у випадку дозво-
лу на постійне перебування строк дії кар-
ти становить 10 років, натомість дозволу 
на перебування довготермінового рези-
дента ЄС – 5 років). У зв’язку з цим, маючи 
один із вищезгаданих дозволів, упродовж 
щонайменше 30 днів до закінчення стро-
ку дії карти перебування вам слід подати 
заяву на ім’я воєводи, відповідно до місця 
вашого перебування, про видання черго-
вої карти перебування. 

Що таке «неперервне перебування»?

У контексті умов надання дозволу на не-
визначений строк з’являється визначення 
«неперервне перебування». Однак це не 
означає, що ви взагалі не могли виїжджа-
ти з території Польщі. 

Ваше перебування в Польщі буде ви-
знане неперервним за умови, що жодна 
із перерв (жоден виїзд за межі території 
Польщі) під час перебування в Польщі  не 
тривала довше 6 місяців, а всі перерви 
в загальному підсумку не перевищують 
10 місяців упродовж аналізованого періо-
ду (нижче ви переконаєтеся, що інколи до 
уваги беруться лише 2 останні роки пере-
бування в Польщі, інколи 3 або 5).

УВАГА! Не вважається перервою 
в перебуванні ваша відсутність 
на території Польщі, яка була 
спричинена тим, що:

 • ви виконували роботу або інші про-
фесійні обов’язки за межами Польщі 
на підставі договору, укладеного з ро-
ботодавцем, місцезнаходження якого 
в Польщі, або якщо ви супроводжували 
якусь особу в якості чоловіка/дружини 
або як малолітня дитина;

 • особлива особиста ситуація вимагала 
присутності за межами країни й не три-
вала довше 6 місяців;

 • ви виїхали за межі Польщі на практику 
або заняття, передбачені навчанням 
у польському виші.

або пред’явити копії проїзних квитків, 
або написати заяву, що ваше перебу-
вання в Польщі було неперервне);

 • підтвердження стабільного й регуляр-
ного доходу (наприклад,  договір пі-
дряду, трудовий договір), зокрема за 
останні 3 роки (копії річних податкових 
декларацій із підтвердженням їхнього 
відправлення до управління податкової 
адміністрації або копії декларацій, ви-
дані податковою адміністрацією). Варто 
також зберігати дозволи на роботу та 
трудові договори, договори підряду за 
останні 3 роки для підтвердження ле-
гального виконання роботи);

 • підтвердження медичного страхування 
(Національний фонд здоров’я або стра-
ховий поліс);

 • договір оренди/найму;
 • іноді відповідний орган воєводської 

адміністрації може попросити вас 
пред’явити підтвердження реєстрації/
прописки, тож якщо маєте таку можли-
вість, пропишіться;

 • підтвердження внесення оплати за ви-
дання дозволу (640 злотих).

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Не кожне перебування в Польщі 
може бути зараховане до 5-річного пере-
бування (обов’язкового згідно з вимогами 
закону), необхідного для надання дозволу 
на перебування довготермінового рези-
дента ЄС.

До цього періоду не зараховується, на-
приклад, період заочного здобування ви-
щої освіти, навчання в технікумі, на курсах 
для випускників середньої школи або пе-
ріод перебування в Польщі на підставі до-
зволу на тимчасове перебування, що було 
видане у зв’язку з особливими обстави-
нами, що вимагають короткострокового 
перебування в Польщі.

Натомість лише половина періоду пе-
ребування в Польщі зараховується до 
5-річного перебування (обов’язкового 
згідно з вимогами закону) в ситуації, коли 
ви перебували в Польщі на підставі візи, 
виданої з метою здобуття стаціонарної 
вищої освіти у виші, або дозволу на тим-
часове перебування з метою здобуття 
стаціонарної вищої освіти чи для заочної 
аспірантури.

У наступному номері ми напишемо про дозвіл 
на постійне перебування в Польщі.

Коли можна отримати дозвіл на перебування 
довготермінового резидента Європейського 
Союзу в Польщі?

Ви можете отримати цей дозвіл, якщо:

 • перебуваєте на території Польщі ле-
гально й неперервно не менше 5 років 
безпосередньо перед поданням заяви 
про надання дозволу;

 • маєте джерело стабільного й регуляр-
ного доходу, якого буде достатньо для 
покриття витрат на утримання себе 
(мінімум 634 злотих нетто на місяць, 
якщо проживаєте самі) та членів сім’ї, 
котрі перебувають на вашому утриман-
ні (мінімум по 514 злотих нетто на вас 
і кожного члена сім’ї) та отримували ста-
більний дохід упродовж 3 років безпо-
середньо перед поданням своєї заяви;

 • маєте медичне страхування або під-
твердження покриття страховиком ви-
трат на ваше лікування на території рес-
публіки Польща;

 • маєте юридичні підстави для перебу-
вання в житловому приміщенні.

Документи, які вимагаються:

 • 4 актуальні кольорові фотографії розмі-
ром 35x45 мм;

 • ксерокопії міжнародного подорожньо-
го документа;

 • документи, що підтверджують обов’яз-
кове (згідно з вимогою закону) п’ятиріч-
не неперервне перебування в Польщі 
(якщо ви подорожували по території 
країн − членів Шенгенської зони, то у ва-
шому закордонному паспорті не буде 
жодних додаткових відміток, тож можна 

Про надання дозволу 
на перебування довготермінового 
резидента Європейського Союзу 

ви можете клопотати лише 
за умови легального 

перебування в Польщі!

Евеліна ВАГНЕР
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мускатного горіха. Змолоти все блендером на однорідну масу.
Форму для кексу (22х11 см) змастити маргарином, посипати 

тертими сухарями та влити дві третини паштетної маси. Посере-
дині рядком повтикати сливки (10–15 шт.) так, щоб між ними не 
було проміжків. Залити рештою маси.

Духовку розігріти до 180°C, запікати паштет 40–45 хв. до поя-
ви рум’яної скоринки. Залишити у формі на ніч, щоб охолонув. 
Рано вийняти з форми та подавати до столу.

мазурек «старопольський»
Ну і на солодке – мазурек «старопольський», він же «королів-

ський».
Із 4 крутих яєць виймаємо жовтки та протираємо їх через 

сито. З вишневого конфітюру відціджуємо склянку вишень;  
350 г м’якого масла розтираємо зі 120 г цукрової пудри та щип-
кою солі в однорідну масу. До неї всипаємо 200 г борошна грубо-
го помолу (mąka krupczatka) та 150 г тортової муки, 120 г мелено-
го мигдалю, цедру 1 лимону, протерті жовтки та 1 сирий яєчний 
жовток. Місимо тісто та відставляємо його в холодильник на  
2 години.Далі виймаємо, дві третини тіста розкатуємо та вкла-
даємо на деко (25х25см). З решти тіста робимо тонкі ковбаски 
(завтовшки з „кабаноса”), з яких сплітаємо решітку згори мазур-
ка. Все змащуємо збитим яйцем (тут в нагоді стає сирий білок, що 
залишився) та запікаємо 20–30 хв. при 180°C. Як охолоне, клітин-
ки решітки наповнюємо вишнями з конфітюру. Згори поливаємо 
цукровою глазур’ю та посипаємо пелюстками мигдалю.

Великоднє готування

Для початку хотів би зробити невеличкий історичний екс-
курс в тему великоднього столу за давніх часів: «Колись го-
ловним символом великоднього столу було ягня з прапорцем 
(chorągiewką). В давні часи це було справжнє печене на сухо 
ягня, але пізніше найчастіше його формували з масла, а розмі-
рами воно наближалося до правдивої вівці. Тільки в XVIII віці 
почали його замінювати невеличкими фігурками з тіста, цукру, 
масла, воску або гіпсу. Довкола справжнього або масляного яг-
няти на срібних тарілках гостювали печені поросята, оздоблені 
яйцями та з яєчком в роті, фаршировані індички, м’ясо з косулі, 
печені дикі кабани та олені, печені паштети, різноманітна дріб-
на дичина, глазуровані бабки з цукатами і, звичайно ж, мазурки. 
На сніданок їли освячену їжу (święconki) і вважали, що вона має 
величезну силу, тому не викидали навіть кісток, а віддавали со-
бакам, що повинно було оберігати їх від сказу. Шкаралупки від 
освячених яєць розтирали на порошок і додавали до їжі. Непри-
крита розкіш панувала колись на Великдень у шляхетських ма-
єтках. За це на шляхту часто нарікали, вказуючи, що це звичайне 
об’їдання, яке не має нічого спільного з релігійними обрядами. 
І тому з’явилося менш пишне великоднє застілля, яке ми знаємо 
нині».

Але ми ж не будемо себе штучно обмежувати, правда? Знайти 
ціле ягня в місті – це справа практично нереальна. А от порося 
ще можна собі замовити, наприклад, в м’ясних рядах базарів 
у Любліні, Вроцлаві і часом у магазинах невеликих м’ясокомбі-
натів. 

Печене порося, як за короля Казимира Великого
Порося добре миємо, сушимо та щедро натираємо сіллю 

й перцем. Ціле відкладаємо на 4–5 годин у холодне місце, після 
чого у великій мисці або ванночці повністю заливаємо пивом 
(краще міцним) та залишаємо на 12+ годин. Після маринування 
відкладаємо порося в сухе місце на 2–3 години, щоб м’ясо підсу-
шилося. Знову натираємо сіллю, перцем та майораном, а в сере-
дину вкладаємо кілька лаврових листків, невелику жменьку ягід 
ялівця та кілька яблук, щоб м’ясо в часі запікання було вологим. 
Порося викладаємо на деко, щільно прикриваємо алюмінієвою 
фольгою та запікаємо в розігрітій до 200°С духовці 4–5 годин. 
Останні півгодини – без фольги, кожні 5 хвилин поливаючи 
суміш шю пива з медом (10:1), завдяки чому отримаємо золоти-
стий колір і неповторний смак. 

паштет із сочевиці зі сливками
Далі я хотів навести рецепт паштету з дикого кабана, але по-

думав про нем’ясоїдних, яким від першого рецепту могло стати 
«дурно». Тож щоб їх потішити – паштет із сочевиці зі сливками.

2 великі цибулини дрібно порізати. На сковороді розігріти 
2–3 ст. л. олії, додати цибулю, 2 лаврові листки, по 2–3 зернятка 
духмяного горошку, гвоздики та ялівцю. Смажити до прозорості 
цибулі, після чого видалити приправи.

Відварити 200 г сочевиці в підсоленій воді до напівготовно-
сті, відцідити та змішати з готовою пшоняною кашею, звареною 
зі 100 г сухого пшона. Додати 100 мл олії, 50 мл соєвого соусу, 
дрібку солі, 1 ч. л. майорану, 0,5 ч. л. чабру та дрібку меленого 

Юрій ГЕРАСИМЧУК

Мазурек
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Veturilo 2.0. Новий сезон – нові приводи пишатися
Минулого сезону (1 березня – 30 листопада 2016 року) до 

системи «Veturilo» приєдналося близько 70 тисяч осіб, збільшу-
ючи тим самим загальне число зареєстрованих користувачів до  
445 тисяч. За перші дні березня 2017 року їхня кількість уже пе-
ревищила 450 тисяч. В новому сезоні на третину зросло число 
станцій прокату (з 205 до 316) та кількість самих велосипедів  
(з 3 059 до 4 660). Окрім кількості, німецька компанія «Nextbike» – 
оператор «Veturilo» – зробила ставку також і на якість, зміню ючи 
на краще станції, термінали прокату та самі велосипеди. 

Перше, що впадає в око, коли дивишся на нові велосипеди, – 
це інша форма керма. Вона дещо зігнута ручками догори, що 
дозволяє їздити прямо, як на справжньому міському велосипе-
ді. Змінилося також сідло – тепер воно зроблене з гелю, а отже 
не просякає водою під час дощу та завжди залишається сухим 
(вистачить змахнути з нього крапельки води), є м’яким і зруч-
ним. Змінився і дизайн кошика, який відтепер пристосований до 
перевезення багажу різних габаритів без остраху щось згубити 
по дорозі. До того ж на сідловому стрижені нанесена розмітка, 
яка дозволяє без зайвих рухів встановити відповідну для корис-
тувача висоту сидіння. 

З’явилися в Варшаві й нові термінали на станціях прокату – 
оснащені сенсорними екранами та безконтактними кардріде-
рами, за допомогою яких можна поповнити рахунок для оренди 
роверів. Нововведення також стосуються й самих станцій –  

тепер зняття блокади з обраного велосипеду підтвердить не 
тільки звуковий сигнал, а й світлодіод, який запалає зеленим ко-
льором. Ці ж діоди сигналізуватимуть – чи обраний вами ровер 
доступний для поїздки. До того ж нові станції будуть оснащені 
універсальним велонасосом. 

Але це ще не все... Якщо у 2015 році «Veturilo» ввело в дію ди-
тячий велопарк (цього року він досягне 60 одиниць) та потіши-
ло варшав’ян двомісними роверами – тандемами (цього сезону 
їхня кількість збільшиться до 45 штук), то 2017 року в столиці 
(вперше в Польщі) з’являться в прокаті електричні велосипе-
ди. Перша сотня «електророверів» буде доступна в червні на  
10 станціях поблизу Вісли. 

Новий сезон – це також новий рівень обслуговування, – заяв-
ляє «Nextbike» і вводить цілодобову телефонну лінію підтримки 
велосипедистів: номер телефону – 19115. 

Не змінилися лише ціни прокату та правила користування
Як і раніше, перші 20 хвилин їзди на столичних велосипе-

дах – безкоштовні. Наступні 40 хвилин прокату обійдуться 
в 1 злотий. Чергова (тобто друга) година – 3 злотих, третя –  
5 злотих, а четверта та кожна наступна – по 7 злотих. Макси-
мальний час оренди ровера «Veturilo» – 12 годин: якщо пере-
вищите цю норму, доведеться додатково заплатити 200 злотих. 

Продовження на 18-й сторінці.

«Veturilo» 2017 – більше, якісніше, зручніше

Анатолій ЗИМНІН

У Польщі традиційно вітають весну 22 березня – згідно з астрономічним календарем. Проте велоси-
педна весна у Варшаві ось уже п’ять років поспіль настає 1 березня, адже саме в цей день після зимової 
перерви починає діяти система прокату громадських велосипедів «Veturilo». Показники останніх років 
вивели варшавський велопрокат на 5-те місце в Європі, а цьогорічні зміни та нововведення дозволили 
сміливо заявити про технологічну революцію.
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Як і минулого року, власники карт «MultiSport» (Benefit Systems) мають пра-
во на безкоштовні 60 хвилин прокату міського велосипеда щоденно. Цією 
промоцією може скористатися кожний, хто має активну карту «MultiSport». 
Для цього необхідно ввійти на сайт multisportbike.pl і зареєструватися. 
Додамо, що минулого року програму «MultiSportBike» використали понад 
16 тисяч осіб.

Окрім оплат, оператор варшавського міського велосипеда передбачає 
низку штрафів за крадіжку, знищення та втрату: традиційного міського вело-
сипеда – 2 000 злотих, велосипеда-тандема – 7 000 злотих, дитячого велоси-
педа – 1 900 злотих та електричного велосипеда – 12 000 злотих.

Увага – номер PESEL

Щоб користуватися системою прокату «Veturilo», необхідно ство-
рити власний обліковий запис на сторінці www.veturilo.waw.pl.  
Система реєстрації та оренди не змінилася, вона дуже проста – процес три-
ває не більше 5 хвилин. «Наш вибір» детально описував його в попередніх 
статтях. Серед нововведень варто зазначити можливість позичити велоси-
пед за допомогою нової програмки на смартфони, яка зчитуватиме код QR 
ровера.

Важливе цьогорічне нововведення чекає на веломанів при реєстрації 
– необхідність вписання номера PESEL (старі користувачі мають доповни-
ти свої персональні дані в обліковому записі, інакше його буде заблоко-
вано). Одразу виникає запитання – як користуватися системою тим, у кого 
немає польського номера PESEL: наприклад, закордонним туристам або 
ж іноземцям, які мешкають у Варшаві, але ще не мають цього номера. На 
офіційний запит у цій справі «Наш вибір» отримав таку відповідь: «З ме-
тою реєстрації без номера PESEL під час реєстрації (на сторінці «Veturilo» 
– ред.) слід обрати англійську, німецьку чи російську мови. Тоді система  
не буде вимагати номера PESEL». Здається, все дуже просто.

Не лише Варшава...

Системи прокату міських велосипедів діють не лише в польській столиці, 
а й у кільканадцяти інших містах країни. На польському ринку подібних по-
слуг царюють три провідні оператори: німецький «Nextbikе», «BikeU» (нале-
жить до французької групи «Egis») та «Romet Rental Systems». 

Окрім варшавського «Veturilo», «Nextbikе» створив схожі системи позичан-
ня роверів у Вроцлаві («WRM – Wrocławski Rower Miejski»), Білостоці («BiKeR – 
Białostocka Komunikacja Rowerowa»), Катовицях («City by bike»), Любліні («LRM 
– Lubelski Rower Miejski»), Познані («PRM – Poznański Rower Miejski»), Ополі 
(«Opole Bike»), Лодзі («Łódzki Rower Publiczny»), а також в невеличких містах 
та місцевостях: Легниця, Гродзиськ-Мазовецький, Юхновець-Косьцельни, 
Констанцин-Єзьорна та Міхаловіце.

Головний конкурент «Nextbikе» у Польщі – оператор «BikeU» – може похва-
литися системами велопрокату в містах: Краків («Wawelo»), Щецин («Bike_S 
– Szczeciński Rower Miejski»), Бидґощ («BRA – Bydgoski Rower Aglomeracyjny») 
та Бєльсько-Бяла («Bbbike»). 

Що стосується оператора «Romet Rental Systems», то його послугами ко-
ристуються шанувальники велопрокатів у містах Торунь («TRM – Toruński 
Rower Miejski») та Ряшів («RoweRes»).

Протягом останніх трьох років (2015–2017) кількість місцевостей Польщі, 
де фунціонують системи велосипедних прокатів, зросла майже в три рази, 
а це – найвагоміший доказ, що системи позичання роверів у польських мі-
стах – річ дуже популярна і вкрай необхідна. 

Projekt "Nasz Wybir-Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV" 
współfinansowany jest ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej - 
"Bezpieczna przystań".
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*Користуючись нашими послугами, Ви можете за лічені хвилини переказати до 450 злотих з комісією 19,90 злотих. Western Union також заробляє гроші на обміні 
валют. При виборі валюти переказу ретельно порівняйте тарифи переказу та обмінний курс. Тарифи й курси валют можуть відрізнятися – в залежності від бренду, 
каналу й місця розташування, що базується на ряді факторів. Тарифи та курси можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
**Під час здійснення переказу кошти можуть бути затримані або послуги недоступні за певних умов, серед яких сума відправлення, країна призначення, наявність 
валюти, проблеми регулювання, вимоги до ідентифікації, години роботи пункту обслуговування, відмінності в часових поясах, або сукупність цих умов. Можливе 
застосування додаткових обмежень. Детальну інформацію можна знайти на бланку відправлення. 
© 2017 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Всі права захищені.


