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2007 році польський 
Сейм прийняв закон «Про карту по-
ляка», який 29 березня 2008 року на-
брав чинності. Минуло вже чотири 
роки від початку його дії і, згідно 
заяв польського Міністерства закор-
донних справ, близько 40 тис. грома-
дян України стали власниками таких 
карт. Очевидно, що ця цифра буде 
зростати. І не так це пов’язано з тим, 
що українські громадяни віднайшли 
в собі ознаки польської національної 
ідентичності, як зі звичайною прак-
тичною вигодою, яку надає карта по-
ляка її власникам. Одразу цю «виго-
ду» починаєш розуміти, отримуючи 
польську національну візу, а потім – 
при перетині українсько-польського 
кордону та проживаючи на території 
самої Польщі. 

Ініціаторами впровадження карти 
поляка були, перш за все, праві по-
літичні партії та консервативні поль-
ські організації, як у самій Польщі, 
так і за кордоном. Наприклад, такі, 
як Союз поляків за кордоном. У 2007 
році, коли було проголосовано за за-

кон «Про карту поляка», при владі 
знаходилась партія «Право і спра-
ведливість», очолювана братами Ка-
чинськими: Ярослав був прем’єром, 
а президентом – його брат Лех Ка-
чинський. Власне, уряд, очолюваний 
Ярославом Качинським, подав на го-
лосування до Сенату закон про кар-
ту. 22 вересня Лех Качинський під-
писав цей закон.

Ті, хто прагнуть отримати карту, 
мають підтвердити своє польське ко-
ріння: надати документ, у якому за-
значено, що хтось один із батьків, чи 
бабусь/дідусів, або ж обоє прадідів 
(прадід і прабабуся) були польськими 
громадянами чи поляками за націо-
нальністю. Окрім цього, претендент 
на карту поляка має під час розмови 
з консулом виявити свої знання поль-
ської мови, культури та історії. Також 
на отримання карти мають право ак-
тивні діячі в галузі розвитку й поши-
рення польської культури на терені 
своєї держави. 

Карта 
поляка 
на практиці 
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Ф
естиваль Transeuropa 

триватиме 20 днів – по 3-4 дні в 
кожному з європейських міст, залу-
чених до проекту. Гостюватиме фес-
тиваль у Варшаві, Любліні, Берліні, 
Барселоні, Болоньї, Римі, Лондоні, 
Парижі, Белграді, Клуж-Напоці, 
Амстердамі, Братиславі, Празі та 
Софії. Під час фестивальних днів 
в цих містах відбуватимуться май-
стеркласи, дебати, конференції, різ-

ного роду мистецькі проекти, виста-
ви i покази фільмів.

Тематика цьогорічного фестивалю 
– це проблеми міграції, нових форм 
політичної активності і альтернатив-
них форм економіки. В кожному місті 
фестивалю ці теми будуть представ-
лені через різноманітні ініціативи  

з залученням спеціалістів та знавців 
даної тематики. Ідеєю фестивалю є 
надання можливості митцям, інте-
лектуалам і громадським діячам пе-
реїжджати з країни в країну і брати 
участь в суспільно-культурних ініці-
ативах різних міст.

Transeuropa 2012 – це більш ніж 80 
подій, відкритих для широкого кола 
громадськості. 

З 9 до 13 травня 2012 у Варшаві від-
будеться перший старт, що передба-
чає вісім мистецьких, культурних та 
політичних подій. Організацію вар-
шавської програми координує фонд  
Strefa WolnoSłowa, яка виступає як 
варшавська локальна група European 
Alternatives (Європейські альтерна-
тиви). Метою Transeuropa у Варшаві 
є заохочення мешканців столиці до 
дискусії над окресленою проблемати-
кою, а також участі в подіях фестива-
лю – майстеркласах, інтерактивних 
мистецьких подіях чи дебатах.

За матеріалами організаторів:
www.transeuropafestival.eu
www.strefawolnoslowa.pl

Україні та Польщі про-
лунали уже неофіційний гімни Євро-
2012. Ці твори перемогли в конкур-
сах, коли кожен міг голосувати за піс-
ню чемпіонату. В Україні перемож-
цем стала пісня «Вболівай» Дмитра 
Голуба та групи «Ukrop», натомість 
у Польщі – «Єврогімн» ансамблю 
«Imish». Не в тому справа – це не раз 
підкреслювалося, – що така пісня має 
бути гарною на слух – її варто співати 
на стадіонах.

Цікаво: в обох країнах-господарях 
чемпіонату серед гуртів, які готува-
ли гімни, з’явилися спільні польсько-

українські акценти. Так, у польсько-
му конкурсі можна було голосувати 
за «Hello Euro» – спільну композицію 
українських «Гайдамаків» та відомо-
го у Польщі рок-колективу «Pudelsi». 
Авторами ідеї спільного запису ви-
ступили музиканти польського ко-
лективу, які звернулися до «Гайдама-
ків» з пропозицією співпрацювати. На 
відповідь чекати довго не довелося, 
бо й сама ідея виявилася цікавою, та 
й український рок-гурт радо відгуку-
нувся. Разом створили пісню, яка має 
усвідомити, що чемпіонат із футболу 
– це не тільки спільне вболівання та 
усе, що пов’язане з грою у м’яча, але 
й будівництво польсько-українського 
мелодійного мосту, який має міцно 
поєднати дві держави в музичному 
просторі.

«Футбол нас об’єднує, як і музика, 
для якої немає жодних кордонів», – 
підкреслює вокаліст і лідер «Гайда-
маків» Олександр Ярмола. Їхня пісня 
остаточно зайняла у польському кон-
курсі високе чертверте місце. 

Подібним шляхом долання кордо-
нів завдяки музиці пішла також панк-
рок команда з Івано-Франківська 
«Фліт». Її члени написали гімн для 
вболівальників «Перемоги час!»: 
цей заголовок також фактично є гас-
лом туру «Вболівай по-українськи». 
Оскільки музиканти передбачають 
виступи не тільки в Україні, але й на 
території Польщі, вони співпрацю-
ють з відомим польським рок-гуртом 
«Wilki» (укр. «Вовки»), який свого 
часу виступав на сцені, наприклад, 
із «Led Zeppelin» чи «Rolling Stones». 
Саме тому «Фліт» вирішив співпра-
цювати з цим гуртом, а запис гімну 
«Перемоги час!» здійснювався в од-
ній з варшавських студій. ■

Співай – уболівай!
Павло ЛОЗА

Фестиваль Transeuropa у Варшаві
Фестиваль Transeuropa 

– це перший міжнародний фести-
валь, що відбудеться одночасно 

 в чотирнадцятьох європейських 
містах. Це не 14 різних фестивалів, 

а один європейський фестиваль  
понаднаціонального рівня, 

програма якого стосується питань 
рівності, демократії, культури, 
мистецтва і суспільної участі. 

Transeuropa творить понаднаціо-
нальний простір, що призначений 

для культурного обміну, дебат, 
активної діяльності і творчості. 
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Ольга ПОПОВИЧ

Підтвердженням такої діяльності 
є приналежність до однієї з поль-
ських організацій не менше як за 
три роки до подання клопотання в 
консульство про карту. Список орга-
нізацій, які уповноважені видавати 
таке підтвердження, знаходиться у 
польських консульствах і міститься 
в збірці постанов «Monitor Polski».  
Карта поляка є безкоштовною і ви-
дається терміном на 10 років, після 
закінчення її дії, документ можна 
поновити, подавши клопотання на 
його продовження.

Перед подачею документів, треба 
задзвонити до польського консуль-
ства і записатись на розмову з консу-
лом. Як правило, така розмова відбу-
вається через тиждень після дзвінка. 
Взявши з собою оригінали та копії 
зібраних документів, а також конверт 
із заповненою адресою проживан-
ня, треба з’явитись у консульство на 
вказану в телефонній розмові дату та 
годину. На розмову з консулом вже 
в самому консульстві треба чекати  
10-30 хв., іноді і того менше. Розмова 
триває близько 10-15 хвилин, після 
чого консул одразу видає своє рішен-
ня (децизію). На саму карту поляка 
– після позитивного рішення – чека-
ється близько місяця, оскільки карти 
виготовляють у Варшаві. Для того, 
щоб забрати свою карту, треба осо-
бисто прийти до консульства на вка-
зану дату та годину. 

Цікавий момент при заповненні 
заяви на отримання карти поляка, 
про який мало хто говорить і знає:  
в графі «національність» ті, хто за-
повнює документ, як правило, пи-
шуть «поляк» – хоча в самому законі 
«Про карту поляка» це абсолютно не 
є вимогою і підставою для отриман-
ня цього документу. Можна вписати 

«українець», «білорус», «литовець» 
і т.п. та отримати карту поляка. Що-
правда, рішення про видачу карти 
приймає консул, який проводить 
співбесіду з прохачем. Дуже часто 
можна почути такі слова від консу-
ла: «А чому пан/пані написала, що є 
українцем/українкою – і просить при 
цьому карту поляка?!» Відповідно, 
особисте рішення консула, який при 
ознайомленні з такою заявою одразу 
може бути налаштованим негативно, 
має вирішальне значення на кінцево-
му етапі процедури отримання карти. 
Адже зрозуміло, що консул знайде 
причину (ваше не надто добре знання 
мови, культури чи історії Польщі) для 
відмови у  видачі карти. Як бачимо, 
«людський чинник» може бути вирі-
шальним і в такій формальні справі.

Які ж переваги
дає карта поляка? 

Власник карти поляка має право 
отримувати багаторазову річну або ж 
дворічну національну польську візу і 
звільняється від консульських оплат 
за неї. Також при отриманні візи на 
основі карти поляка не треба подавати 
різного роду довідки та оформлювати 
страхування. Власник карти має по-
дати в консульстві лише візову заяву, 
ксерокопію карти поляка та внутріш-
нього паспорта, а також мати при собі 
оригінал карти поляка й паспорта.  

У самій Польщі власники карти 
теж мають чимало пільг. Одна з осно-
вних – це право на легальне працевла-
штування без необхідності отриму-
вати додаткові дозволи, а також право 
одержання безкоштовної початкової, 
середньої та вищої освіти і право на 
клопотання про отримання стипендії 
для іноземців; право займатись під-
приємницькою діяльністю на таких 
самих правах, як і громадяни Польщі; 

право на безвідкладну допомогу під 
час нещасного випадку; право на 37-
відсоткову знижку на проїзд у поль-
ських потягах; право безкоштовно 
відвідувати польські державні музеї 
і право на клопотання в отриманні 
фінансової допомоги від польського 
уряду, призначеної на підтримку по-
ляків за кордоном. Як бачимо, усі ці 
переваги вельми знадобляться тим, 
хто має намір приїхати до Польщі і 
жити в цій країні.

Якщо ж ви маєте карту поляка і 
хочете отримати посвідку постійно-
го перебування, то це певним чином 
вам також полегшить справу. Хоча 
офіційно карта поляка не дає права 
на автоматичне отримання карти 
сталого перебування чи польсько-
го громадянства, але значно сприяє 
цьому процесу. Так, якщо вам вда-
лося зібрати перелік документів для 
отримання карти, які свідчать про 
ваше польське походження, їх ви 
можете представити на клопотанні 
про постійне проживання в Поль-
щі. Співбесіда з особою, яка хоче на 
постійно оселитися в Польщі, дуже 
подібна до співбесіди при отриманні 
карти поляка – питання практично 
однакові: знання мови, культури, іс-
торії Польщі. Однак, якщо ви отри-
маєте карту сталого перебування, то 
повинні будете відмовитися від кар-
ти поляка, а відповідно й від пільг, 
які ця карта гарантує. Дія карти по-
ляка анулюється й під час отриман-
ня польського громадянства. 

Карту поляка безперечно можна 
розглядати і з політичної та ідеологіч-
ної точок зору, однак, як досить часто 
зазначають самі власники докумен-
та, у більшій мірі вона має для них 
суто матеріальний та прагматичний 
вимір, значно полегшуючи приїзд та 
проживання на території Республіки 
Польща. ■

карта поляка на практиці
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одина Беліна-Бжозовських 
перед війною мала чималі маєтності 
на Поділлі. У селі Попелюхи Гелена, 
дружина Яна Ґрохольського з родини 
Беліна-Бжозовських, попросила селян 
на Великдень принести їй писанки.  
З села зібрали 183 мальовані яєчка –  
і їх усі Гелена перемалювала в аль-
бом. Пам’ятка, на жаль, не збереглась 
в оригіналі, проте в міжвоєнний пері-
од родичка Гелени Анна Островська, 
перебуваючи в лікарні на збереженні, 
зробила точну копію альбому, яка 
збереглась до сьогодення. 

У 90-х роках остання власниця ко-
пії – Гелена, дружина Людвіка Ми-
чєльського – подарувала її Антонієві 

й Еві Беліна-Бжозовським з прохан-
ням переказати пам’ятку молодим 
поколінням поляків і українців. На 
думку родини, це чудовий приклад 
гармонійного життя і взаємної поваги 
обох народів у довоєнний період. Ро-
дина Беліна-Бжозовських прийняла 
подарунок з обов’язком видати аль-
бом. Навесні 2012 року перед самим 
Великоднем альбом – разом із істо-
ричним коментарем історика Марці-
на Бжозовського та етнографічним 
аналізом проф. Мар’яна Прокопека – 
з’явився у Варшаві. Книга – унікаль-
на у своєму роді, адже всі тексти пе-
рекладені паралельно українською та 
англійською мовами. Видання може 
використовуватись у наукових цілях, 
є досить багата бібліографія щодо іс-
торії писанкарства в Україні. 

Проф. Прокопек – етнограф, який 
займається слов’янської етнографі-

Історія одного альбому, 
або Як у Попелюхах малювали писанки...

єю – зробив досить глибокий аналіз 
з коментарем до цієї збірки писанок. 
Аналіз охоплює не тільки кольори 
та взірці, які представлені в альбомі, 
але й подає широкий контекст малю-
вання писанок, інтерпретацію їхньої 
символіки.    

Альбом виданий під почесним 
патронатом генерального консула 
Польщі у Вінниці Кшиштофа Свіде-
река, здійснення задуму стало мож-
ливим завдяки численним мецена-
там. Ця публікація є першою зі збірки 
видань з родинних архівів Беліна-
Бжозовських, які повинні незабаром 
з’явитися. З огляду на походження 
родини і симпатію до українського 
минулого сім’ї, майбутні книги та-
кож будуть перекладені на україн-
ську мову.

Як зазначається у вступі видання: 
«Ми прагнемо збагатити скарбницю 
національної культури, публікуючи 
згромаджені на протязі століть в на-
ших родинних колекціях унікальні 
на сьогоднішній день матеріали і 
документи. Також ми би хотіли при-
єднатися до течії, в якій вже працює 
чимало середовищ і намагається збе-
регти і переказати молодим поколін-
ням багатство і безцінні, неповторні 
пам’ятки польської культури». 

(Ева і Антоні Беліна-Бжозовські)
Більше: www.podolskiepisanki.pl

Юлія ГОГОЛЬ

У березні 2012 року в Варшаві ро-
дина Беліна-Бжозовських видала 

унікальний альбом подільських пи-
санок зі своїх родинних архівів.  

У публікації, окрім наукових ста-
тей та історії родини, представле-
но 183 подільські писанки, які збере-

глися ще з початку ХХ ст. 
Значна частина з них підписана 

оригінальними назвами. 

ебезпечні тенденції, які 
стосуються ставлення до 

мігрантів та мігрантської політики 
простежуються останнім часом у де-
яких країнах Євросоюзу. Після того, 
як світову громадськість сколихнула 
Голандія появою інтернет-сторінки 
Партії для справедливості (PVV), 
створеної для збирання доносів на мі-
грантів зі Східної Європи, естафету 
анти-мігрантських настроїв перейня-
ла Бельгія. Як повідомляє stooq.com, 

крайня права фламандська партія 
Vlaams Belang ініціювала створен-
ня інтернет-порталу, призначено-
го для збору доносів на мігрантів. 
Це означає, що творці сторінки за-
охочують повідомляти їх про проти-
правну поведінку з боку мігрантів  
і обіцяють передавати усі зібрані дані 
поліції. Це привернуло увагу право-
захисників, преси і громадськості.

На жаль, безсилим у такій ситуа-
ції виглядає європейське законодав-
ство, яке передбачає, що якщо в якійсь  
з країн Європейського союзу є про-

блема расистського характеру чи ксе-
нофобії – чи то з інтернет-сторінкою, 
фільмом або книгою, – то з’ясовувати 
ситуацію і накладати певні санкції 
може лише судочинство цієї країни, 
тобто шанс на загальноєвропейський 
вплив в такій справі мінімальний.  
На сполох можуть бити громадяни 
країни, в якій подібна ситуація ви-
никає, і через суд добиватися спра-
ведливості. Залишається сподіватись, 
що проблеми дискримінації, расизму 
чи ксенофобії все ж таки не будуть 
байдужими громадянам європейської 
спільноти, що дозволить їх побороти 
в кожній окремій країні. ■

(підготувала Тетяна РОДНЄНКОВА)

Наступ на мігрантів
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Події

Новий кримінальний кодекс

13 квітня вночі Верховна Рада 271-
им голосом ухвалила нову редакцію 
Кримінального процесуального ко-
дексу України, який був чинний ще у 
редакції від 1960 року.

Новий Кодекс передбачає розши-
рення процесуальних прав потерпі-
лих, щоб підвищити рівень їхнього 
захисту. Впроваджується такий запо-
біжний захід як домашній арешт. Ще 
одним нововведенням є суд присяж-
них, який братиме участь у розгляді 
справ з особливо тяжких злочинів. 
Кодекс  містить норми, спрямовані на 
збереження людської гідності учас-
ників кримінального процесу. 

Опозиція вважає, що новий Кодекс 
зберігає багато радянських норм, зву-
жує право людини на захист, а також 
посилює роль прокуратури і Служби 
безпеки. 
ВВС Україна 

Кадрові перестановки 
в українському уряді 

20 квітня новим міністром екології 
та природніх ресурсів України став  
голова Державної служби геології і 
надр Едуард Ставицький, а Микола 
Злочевський, який очолював це мініс-
терство з липня 2010 року призначе-
ний на посаду заступника секретаря 
Ради національної безпеки та оборо-
ни України. 
Українська правда, ICTV

Соціологічне опитування молоді 
України

5 квітня УНІАН оприлюднило ре-
зультати всеукраїнського соціологіч-
ного дослідження «Молодь України», 
проведеного Інститутом Горшені-
на. Згідно результатів опитування,  
48,4% опитаних не планують емігру-
вати з України. З них 29,5% респон-
дентів обрали відповідь «швидше, 
ні», а 18,9% – «точно ні».

29,9% респондентів хотіли б виїха-
ти з України. Серед них 21,7% опита-
них відповіли «швидше, так», а 8,2% 
– «точно так». 13,6% українців ніколи 
не думали про це, а 8,1% опитаним 
було важко відповісти на це питання.

Значна більшість опитаної молоді, 

а це 84,6%, вважають, що в Україні на 
даний момент важко досягнути успі-
ху. Лишень 11,1% опитаних вірять, 
що це зробити легко. При цьому ко-
жен другий представник української 
молоді – 50,8% – вважає, що досягти 
успіху легко за кордоном. 35,0% рес-
пондентів вважають, що за кордоном 
досягнути успіху складно.

51,6% української молоді вважає, 
що статус людини в суспільстві за-
лежить від її освіти. Вважають, що 
мають значення особисті якості, зді-
бності й таланти людини, 41,7%, ма-
теріальний статок – 38,0%, особисті 
зв‘язки – 37,7%, посада – 32,2%, спо-
ріднені зв‘язки – 27,1%.  24,7% опи-
таних висловили думку, що статус 
людини в суспільстві залежить від її 
професійних якостей. 
УНІАН

Новий Омбудсмен

24 квітня український парламент 
обрав нового Уповноваженого Верхо-
вної Ради з прав людини. 252 депу-
тати віддали свої голоси за Валерію 
Лутковську, висуваницю Партії Регі-
онів.  Попереднім Омбудсменом була 
Ніна Карпачова, яка знаходилась на 
цій посаді з 1998 року.  Омбудсмен 
здійснює парламентський контроль 
за додержанням у країні конститу-
ційних прав і свобод громадян.
Голос України

Акції протесту проти нищення 
Андріївського узвозу

11 квітня в Києві близько 400 ак-
тивістів взяли участь в акції протесту 
проти забудови Андріївського узвозу. 
Акція проходила під офісом компанії 
Ріната Ахметова СКМ. Мітингуваль-
ники протестували проти знесення 
старих будівель і будівництва нових.

10 квітня на Андріївському узвозі в 
Києві було знесено три старі будинки, 
що викликало невдоволення громад-
ськості. Народний депутат від Партії 
Регіонів Рінат Ахметов визнав помил-
ки, які допустили при будівництві на 
Андріївському узвозі і пообіцяв, що 
компанія СКМ допоможе Києву у від-
новленні історичної території. 
Укр.нет

Справа Тимошенко

20 квітня Юлія Тимошенко оголо-
сила голодування. Як заявив адвокат 
Сергій Власенко, голодування Тимо-
шенко – це протест проти того, що від-
бувається в країні, й того, що відбува-
ється з нею в місцях позбавлення волі. 
Ю. Тимошенко розповіла про те, що під 
час перевезення до лікарні працівники 
колонії, де вона відбуває покарання, за-
стосовували силу, від чого в неї зали-
шились синці та гематома. 

Тим часом депутати БЮТ почали 
блокувати ведення засідань у Верхо-
вній Раді та висловили свою підтрим-
ку екс-прем’єру.
Українська Правда

Безвізовий режим з Туреччиною

На засіданні Кабінету міністрів 
України було затверджено угоду про 
безвізовий режим з Туреччиною. Таку 
заяву 26 квітня зробив міністр закор-
донних справ Костянтин Грищенко. 
Україна і Туреччина підписали угоду 
про безвізовий режим ще 22 грудня 
2011 року.

Після обміну між сторонами, уго-
да має набрати чинності через три 
місяці.
Українська Правда

Вибухи

27 квітня у Дніпропетровську, у 
центральній частині міста відбулася 
серія вибухів, від яких постраждало 
30 осіб, загиблих не було. Прокура-
тура області порушила кримінальну 
справу за статтею «терористичний 
акт». Вибухові пристрої були закладе-
ні в урни для сміття біля трамвайних 
зупинок. У місті правоохоронні орга-
ни вимушені були посилити заходи 
безпеки, а дніпропетровська опози-
ція, яка через загрозу безпеці людей 
була змушена згорнути одразу дві 
свої акції протесту, назала ці вибухи 
«провокацією». Вибухи в Дніпропе-
тровську набули широкого розголосу 
в світових ЗМІ, які почали остерігати 
закордонних туристів від поїздок до 
України.»
5 канал, радіо Свобода, ICTV
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Вікторія ГРОНДЗКА

онд «Перехрестя – Затока 
Гданська» офіційно діє від 2009 року, 
проте у її голови Ніни Падун досвід 
діяльності у мігрантському середови-
щі набагато довший. Загалом, ідея 
створення організації, яка б займа-
лася допомогою мігрантам,  виникла 
у неї десь років п’ятнадцять тому, 
підтримали її подруги-польки, пізні-
ше підключилися знайомі українки-
мігрантки. Часто їх просто на вулиці 
зустрічали: чули, що хтось говорить 
по-українськи, і підходили, знайоми-
лися, запрошували на зустріч. Спо-
чатку це були  зустрічі в приватних 
квартирах, а потім поле діяльності 
розширилося, було щораз більше лю-
дей і щораз більше проблем. 

Згодом, коли познайомилися з пред-
ставниками організації «Stowar��s�e-«Stowar��s�e-
nie interwencji kr���sowej», почали ви- почали ви-
вчати закони, які діють у Польщі. Це 
була дуже корисна інформація, адже 
незнання законів не звільняє від від-
повідальності за їх порушення. Зро-
зуміли, що повинні ці знання переда-
ти іншим людям, щоб вони знали, що 
мають робити у складних ситуаціях. 
А коли встановили співпрацю з Між-
народною організацією у справах мі-
грації, довідалися, що існує програма 
«Активні і компетентні», в рамках 
якої зареєстрували фонд. У статуті 
записали, що   його метою є допома-
гати мігрантам на території Польщі 
у дотриманні їхні прав, збільшення 
шансів на легалізацію перебування, а 
водночас зменшення загроз, переду-
сім невільництва.

Оскільки місцем основної діяль-
ності був Гданськ, то вирішили звер-
нутися до місцевої греко-католицької 
парафії з проханням про надання 
приміщення під офіс фонду і рішен-
ням парафіяльної ради  його виді-
лено безплатно. Відтоді мігрантські 
зустрічі стали регулярними, тобто 
кожної неділі після богослужіння. 

Крім того, є теж можливість користу-
ватися світлицею, куди може прийти 
багато людей. 

Перші кроки були такі, щоб навчи-
ти людей відстоювати свою гідність. 
Адже коли вони приїжджали на ро-
боту, в чужій країні боялися всього і 
дехто це використовував, працедавці 
просто гнобили їх. Отож, коли тра-
плялася якась проблема, працівники 
фонду відвідували тих людей вдома, 
у їхніх працедавців. Вони поперед-
жували, що прийде нібито кузинка з 
подружкою «на чай» і при цій нагоді 
могли порозмовляти з господарями. 
Так підтримували контакти, а люди 
бачили, що вони не самі, що в разі 
проблем є кому за них заступитися. 

Бували теж такі випадки, що робіт-
никам не виплачували зарплату, тоді 
до керівника підприємства дзвонила 
співпрацівниця фонду – полька – і в 
офіційній розмові пояснювала, які 
працедавець має обов’язки щодо сво-
го працівника і відразу попереджува-
ла, що повідомить про порушення ін-
спекцію праці. Переважно цього ви-
стачало, щоб зарплата була виплаче-
на вчасно.  У тих декількох випадках, 
коли розмова не принесла результату, 
треба було звернутися по допомогу 
до консульства України в Гданську. 
Консул Володимир Дубчак тоді осо-
бисто їхав з ними до працедавця вирі-
шувати справу. Не було випадку, щоб 
він відмовив. 

Спочатку було дуже важко працю-
вати, бо зі всіма питаннями, пробле-

мами люди зверталися безпосередньо 
до голови фонду. А тепер виразно ви-
дно результати багаторічної діяль-
ності, бо мігранти вже самі знають, 
що мають робити, до кого можуть 
звернутися по допомогу. Специфіка 
мігрантського життя така, що заробіт-
чани часто переїжджають з місця на 
місце у пошуках роботи, отож люди, 
які колись працювали у Гданську, а 
переїхали деінде, телефонують і зга-
дують, як було добре, коли мали де і 
з ким зустрічатися, бо там, де тепер 
вони живуть, нічого не діється. Ніна 
Падун заохочує їх, щоб вони на місці 
самі щось робили, тоді не будуть по-
чуватися загубленими, одинокими на 
чужій землі. 

Згадує, як один мігрант сказав їй: 
«Ми тепер відчуваємо, що комусь 
потрібні». Як голова фонду, вона ра-
діє, що тепер вже навіть не мусить 
особисто бути присутня на кожній 
зустрічі. Постійно повторює, що 
люди повинні самі один одному до-
помагати, бо одна особа всього не 
зробить. У приміщенні офісу усі вони 
господарі на рівних правах. Побачи-
ли, що прийшов хтось новий – треба 
зустріти, пригостити, розпитати, по-
відомити про діяльність організації, 
яка може допомогти, коли виникне 
така потреба. А тепер люди всі разом 
свої справи вирішують, разом роботу 
шукають, допомагають у проблемах. 
Найголовніше, що перестали бояти-
ся.  І вже не мусить тільки одна особа 
усім займатися. 

Мігрантам важливо знати,
що вони мають на кого розраховувати
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У нашій розмові голова фонду «Пе-
рехрестя – Затока Гданська» Н. Падун 
ділиться планами на майбутнє:

– Найближчим часом ми хоче-
мо створити представництва нашої 
організації у всіх місцевостях на 
Помор’ї, – говорить вона, – і загалом 
у західній частині Польщі, де ми вже 
маємо ініціативних лідерів, тобто  
у Щецині, Вроцлаві, Катовицях.  
Ми шукаємо теж лідерів в інших міс-
цевостях, які могли б цим зайнятися. 
Якщо хтось після прочитання цієї 
статті захоче до нас приєднатися, то 
дуже просимо звертатися чи по те-
лефону (на номери 513 63 83 91 або  
503 94 34 78), чи електронною по-
штою на адресу perechrestja@onet.eu 
– ми будемо вдячні за всі повідомлен-
ня, обов’язково всім відповімо. Трохи 
контактів вже маємо, треба тільки по-
чати працювати.

До речі, про діяльність фонду знає 
теж владика вроцлавсько-гданський 
УГКЦ кир Володимир Ющак, який 
дав своє благословення. Загалом, 
Греко-католицька церква з увагою 
ставиться до проблем мігрантів, 
створено навіть спеціальну Комісію 
у справах мігрантів. А в Гданську 
можна розраховувати на підтримку 
і пароха о. митр. Йосипа Улицького, 
і всієї парафіяльної ради кафедраль-
ного собору св. Варфоломія і Покро-
ву Пресвятої Богородиці. Мігрантів 
всіляко підтримує і Поморське від-
ділення ОУП, зокрема, голова Єли-
завета Кремінська завжди інформує, 
що цікавого і важливого відбувається  
у Гданську і Поморському воєводстві, 
організовуються теж спільні зустрічі 
з нагоди різних свят. Відчувається 
тоді, що всі українці належать до од-
ної великої родини.

Багато допомагають люди, які по-
вернулися з Польщі додому. Фонд 
має своїх представників у великих 
містах України: Києві, Харкові, Рів-
ному, Львові, Івано-Франківську, Бер-
дянську. Тепер докладають зусиль, 
щоб утворити осередки, подібні до 
гданського, до яких міг би звернути-
ся кожен мігрант, який повертається  
з заробітків додому. І коли виникне 
ситуація, що треба допомогти ко-
мусь, вже буде відомо,  до кого можна 
звернутися по пораду.

До речі, у відповідь на прохання 
і старання фонду, в польському кон-

сульстві у Києві є тепер один день 
на тиждень, коли консул особис-
то приймає людей, яким відмовили  
у видачі візи. Останнім часом, розпо-
відає Н. Падун, відвідавши  київське 
консульство як приватна особа (тобто 
консул не знав, що хтось спостерігає 
за його роботою), вона бачила, що за 
той час нікому не відмовлено у роз-
гляді справи, всі проблеми були ви-
рішені. У Харкові теж пробували 
налагодити співпрацю за подібною 
схемою, але поки що не вдалося ви-
рішити цього питання. 

Оскільки від початку року гаря-
чою темою мігрантського середо-
вища є аболіція, питаю теж про ді-
яльність фонду у цьому контексті.  
Н. Падун зізнається, що перед ого-
лошенням закону про аболіцію ніх-
то не признавався відкрито, що не 
має дійсних документів, тільки вона 
одна про це знала і мала до цих «не-
легалів» номери телефонів на всякий 
випадок. Тому тепер впевнено може 
сказати, що на даний момент вони 
всі вже легалізувалися. У Гданську і 
загалом Поморському воєводстві за-
лишилися ще тільки ті «нелегали», 
кого їхні друзі віднайшли останнім 
часом. Адже всі ті, хто приходив 
раніше на зустрічі, стали тепер сво-
єрідними посланцями і коли їдуть 
додому, чи зустрічаються з новими 
людьми, то розказують їм про фонд, 
розказують теж про аболіцію, пере-
дають листівки з інформацією, що це 
таке, що треба зробити. 

На Помор’ї було чимало осіб, які 
підпадають під дію «великої» аболі-
ції. Але мало хто знає, що в рамках 
того ж закону діє і так звана «мала» 
аболіція, і хто може нею скористати-
ся. Проблема в тому, що коли люди 
чують, що вони не мають права ле-
галізуватися, бо, скажімо, приїхали 
в Польщу вже після 27 грудня 2007 
р.,  і тому їм не дадуть дозволу на по-
селення (на основі якого видається 
тзв. «карта перебування»), то дума-
ють, що ситуація безнадійна. А тим 
часом, якщо вони хочуть поїхати 
додому, то після складення заяви у 
відділі у справах іноземців є можли-
вість на цій основі протягом 45 днів 
перетнути легально кордон без отри-
мання в паспорті печатки про депор-
тацію – а для більшості з тих, у кого 
прострочена віза або закінчився тер-

мін дії паспорта, цього вже цілком 
вистачить.    

Трапляються теж люди, які боять-
ся чи сумніваються, чи повинні по-
дати заяву на аболіцію, бо думають, 
що це якась афера. Особливо чомусь 
бояться іти в консульство, щоб про-
довжити паспорт чи виробити новий, 
якщо в когось вкрали. Працівники 
фонду їм пояснюють, що україн-
ське консульство справді допомагає 
людям, без різниці, чи вони перебу-
вають легально, чи нелегально, чи 
приходять по документи, чи просто 
по інформацію. Консул ставиться до 
всіх по-людськи і нікому не відмов-
ляє зайнятися його справою. Свою 
допомогу запропонувала теж дружи-
на Генерального консула у Гданську  
Любов Янків-Вітковська. І дійсно, 
від імені мігрантів фонд вже звер-
тався до неї з різними питаннями  
і завжди отримував відповідь. 

На 2 травня заплановано зустріч 
на тему аболіції з участю Бернарда 
Матеї – директора відділу у справах 
іноземців Поморського воєводсько-
го управління. Тут мігранти зверта-
тимуть увагу передусім на те, щоб 
в самому управлінні була доступна 
інформація про тзв.  «малу» аболі-
цію – хто може нею скористатися  
і що вона дає. Хочуть теж попроси-
ти, щоб чиновники з більшою ува-
гою ставилися до людей, пам’ятали, 
що далеко не всі іноземці вміють 
писати по-польськи і часом їм треба 
допомогти, скажімо, дописати два 
слова, яких бракує в заяві. Для них 
теж важливо, щоб була можливість 
проведення безпосередніх зустрі-
чей чиновників з представниками 
мігрантів, як це практикується в 
Мазовецькому воєводському управ-
лінні. 

Завершуючи нашу розмову, Н. Па-
дун додає:

– Я особливо дуже хочу подя-
кувати тим всім мігрантам, які з 
власної волі допомагають нам уже 
протягом довшого часу: і зустрічі 
організовують, і поширюють інфор-
мацію. На жаль, не можу тут пере-
рахувати кожного окремо, бо таких 
помічників є кілька десятків. Я без 
них би просто не справилася. У та-
ких масштабах, як ми зараз діємо, 
без їхньої допомоги ми не могли б 
нічого зробити. ■
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Івона ТРОХІМЧИК-САВЧУК

П
резидент закинув законові 

невідповідність до Конституції по-
ложення про розширення можливос-
тей визнання воєводами іноземців та 
осіб без громадянства як польських 
громадян. Закон – разом з прийня-
тим у минулому році законом про 
аболіцію – є черговим кроком, який 
провадить до покращення функці-
онування в Польщі кілька десятків 
тисяч іноземців, котрі перебувають 

та проживають у РП на підставі до-
зволу на проживання і дозволу на 
перебування довготермінового рези-
дента.

Відповідно до чинного законодав-
ства іноземець має два способи кло-
потатися про отримання польського 
громадянства – отримуючи його від 
Президента РП і визнання за грома-
дянина губернатором після виконан-
ня обов’язкових умов. 

Конституція визнає надання поль-
ського громадянства як прерогативу 
(привілей) Президента РП. Рішення 
Президента є самочинним і, в прин-
ципі, він може надати громадянство 
всім, кому хоче. Існуючий закон – так 
само як і Конституція – не узалежнює 
надання громадянства від виконання 
будь-яких умов, а також не передба-
чає можливості оскаржити рішення, 
прийнятого Президентом. Були ви-
падки надання польського грома-
дянства, і це за достатньо короткий 
період часу, футболістам, котрі були 
зацікавленні виступати за польську 
національну збірну. 

У той час губернатор, у відповід-
ності з існуючим законодавством, 
визнає іноземця за громадянина 
Польщі тільки в двох випадках. По-
перше, це може бути особа без гро-
мадянства, яка проживає на терито-
рії Польщі щонайменше 5 років, від-
повідно до дозволу на проживання,  
по-друге, дружина/чоловік польсько-
го громадянина, котрі перебувають  
у шлюбі не менше ніж 3 роки і ма-
ють право на проживання. Визнання 
за громадянина Польщі відбувається 
шляхом адміністративних рішень 
воєводи та можливе у випадках, за-
значених у законі. 

Це рішення має характер зв’язаний, 
воно означає, що воєвода зобов’язаний 
його прийняти, якщо іноземець вико-
нує перелічені у законі вимоги. Від-
мова в отриманні громадянства може 
бути тільки тоді, коли отримання 
громадянства спричинило би загро-
зу для національної оборони та без-
пеки держави або охорони безпеки  
і громадського порядку. Рішення, яке 
стосується визнання громадянства, 
як кожне адміністративне рішення, 
може бути оскарженим у суді.

Мета Сенату – впровадити новий, 
ширший перелік випадків визнання 
іноземців за польських громадян 
шляхом рішення воєводи, а також по-
вернення можливості отримати поль-
ське громадянство особам, котрі його 
втратили перед 1 січня 1999р.

Закон, оскаржений президентом 
Лехом Качинським, був підписаний 
президентом Броніславом Коморов-
ським і набере чинності 15 серпня 
2012 року. Новий закон запроваджує 
ширші можливості для надання іно-
земцеві польського громадянства 
шляхом прийняття такого рішення 
воєводою, а також повертає право 
отримання польського громадян-
ства особам, які втратили його після  
1 січня 1999 р. 

Детальніше про новий закон чи-
тайте в наступних номерах газети 
«Наш вибір». ■

Новий закон про польське 
громадянство вже з осені

18 січня 2012 року Конституцій-
ний Трибунал відмовив 

у задоволенні скарги, поданої 
президентом Лехом Качинським 

(та підтриманої Броніславом 
Коморовським) у справі 

невідповідності до Конституції 
РП закону від 2 квітня 2009 р. 

про польське громадянство. 

Фото з: tecit.ecit.pl
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З гідно з польською систе-
мою записів, батьки під час подачі 
заявки можуть вибрати 3 садочка. 
Спочатку вписується дитячий садо-
чок так званого першого вибору (той, 
у якому батьки найбільш зацікавле-
ні), але на всяк випадок варто пошу-
кати також й інші, якщо в обраному 
забракне місць. Після оголошення 
списку зарахованих дітей, батьки му-
сять підтвердити так зване «бажання 
вибору».

На це батьки мають тиждень. На 
підставі підтверджених заявок буде 
оголошено список прийнятих дітей. 
Після цього в системі електронно-
го запису з’явиться список вільних 
місць.

Батьки, діти яких не були при-
йняті, мусять заглянути на електро-
нну сторінку Бюро освіти свого міста  
й перевірити перелік вільних місць  
в інших садочках та спробувати зано-
во записати малечу.

Увага! Діти-іноземці можуть від-
відувати польські державні дитячі 
садочки на таких самих умовах, як  
і діти польських громадян. Стосуєть-
ся це також і дітей іноземців, які пе-
ребувають у Польщі нелегально. 

У Польщі введена електронна сис-
тема запису до громадських дитячих 
садочків; записи в ній проводяться у 
визначений час у березні-квітні кож-
ного року. Щоб зареєструвати дити-
ну в системі, потрібно ввести її номер 
PESEL. Черговість подачі заявок не 
має значення, кожна дитина отримує 
пункти, на підставі яких складаються 
списки зарахованих. При призначенні 
пунктів береться до уваги місце про-
писки батьків (ідеться про те, у який 

бюджет ідуть їхні податки), те, чи 
обоє батьків працюють. Пункти та-
кож приділяються дітям самотнього 
батька або дітям інвалідів. У Варшаві 
додаткові пункти можуть отримати 
діти з алергією при подачі заявок до 
спеціалізованих дитячих садочків.

Першість також мають п’яти- і 
шестилітні діти, оскільки вони під-
лягають обов’язку річної дошкільної 
підготовки. 

Варто пам’ятати, що після реєстра-
ції в електронній системі потрібно 
відвідати садочок першого вибору і 
подати документи в паперовій версії.

У кожному місті можуть бути свої 
особливості набору, тому варто завчас-
но ознайомитися з детальнішою інфор-
мацією на відповідних сайтах. У дея-
ких містах, таких, як Варшава, у Вас 
можуть попросити показати податко- 
ву декларацію: щоб упевнитися, чи 
ваші податки йдуть у місцевий бюджет. 
У Кракові батьки, які прописані за  
межами міста, можуть записати дити-
ну лише після закінчення набору (тоб-
то у вересні) – і то за умови, якщо в са-
дочку є вільні місця і є згода від адміні-
страції місцевості, де вони прописані, 
перераховувати оплату за садочок.

Нижче наведені сайти електро-
нного запису до садочків найбільших 
міст Польщі. Інформацію про записи 
можна знайти також на сайтах міст.

Варшава   https://wars�awa345lat.pl/
                   formico-parents/main.action

Краків       https://krakow.formico.pl/
                   formico-parents/main.action

Ґданськ     http://www.gdansk.pl/
                   edukacja,1004,21134.html
Лодзь         https://lod�.formico.pl 

Катовіце   https://katowice.nabor�.pl/

Вроцлав    https://formico.um.wroc.pl/
                   formico-parents/main.action

Люблін     https://www.pr�eds�kola-
                   �apis�.lublin.eu/

Якщо у батьків немає доступу до 
Інтернету або є проблеми з заповне-
нням анкети самотужки, дані дитини 
може внести директор садочка, який 
вказаний у переліку вибраних уста-
нов першим. У деяких містах органі-

зовано спеціальні пункти, куди мож-
на прийти й заповнити анкету. 

Увага! Батьки дітей, що вже відвід-
ують садочки, не заповнюють анкету, 
а подають на ім’я директора садочка 
декларацію продовження дошкільної 
підготовки.

Перебування дитини в громад-
ському дитячому садочку перші  
5 годин є безкоштовним. За кожну 
наступну годину батьки мусять пла-
тити. В залежності від місця оплата 
може відрізнятися. У Варшаві додат-
кова година коштує 2,81 зл. До того 
треба додати оплату за їжу – біля  
8 зл. за день.

Увага! До садочка можна записа-
ти дитину, якій у поточному кален-
дарному році виповниться 3 роки. У 
деяких містах є можливість записати 
2,5-річну дитину. Якщо Ваша дитина 
– молодша, варто звернутися до гро-
мадських дит’ясел. Вони мають окре-
му систему запису.

Той, кому не вдалося потрапити до 
громадського садочка, може віддати 
свою потіху до приватного закладу, 
яких у Польщі велика кількість (з 
огляду на недостатню кількість місць 
у громадських). Записи до приватних 
садочків – більш еластичні, вони три-
вають увесь рік і від батьків вимага-
ється лише паспорт (або посвідка на 
проживання) та заповнена анкета. Під 
час запису від вас можуть просити 
оплату – т.зв. «wpisowe». Вона може 
становити від 300 зл. до 1000. Ця опла-
та не повертається. У випадку приват-
них садочків також варто пам’ятати 
про обмежену кількість вільних місць. 
У найкращих і найдешевших садоч-
ках їх також може забракнути. У ба-
гатьох приватних садочках Варшави 
вже є українські діти, що безперечно 
полегшить адаптацію. Крім того, ад-
міністрація і вихователі таких садоч-
ків вже мають досвід пошуку спільної 
мови з дітьми іноземців. 

Громадські та приватні садочки 
пропонують широку виховну про-
граму: творчий розвиток, навчання 
мов, танців, ритміки та ін. Частина 
занять включена в основну виховну 
програму, частина – це додаткові  
й платні курси. ■

Запис у дитячий садок в Польщі
Тривають записи до дитячих са-

дочків на новий навчальний рік. 
У більшості міст вже минув

перший етап – і оголошені або 
невдовзі будуть оголошені списки 

дітей, зарахованих до громадських 
садочків (пол. przedszkola publiczne). 

Однак, поки ще не варто 
перейматися тим, чиї діти 

не потрапили в список. Адже...
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З авжди прикро щось втрача-
ти. У випадку грошей люди тішать 
себе думкою, що ще зароблять, у ви-
падку речей – що будуть нові. А що 
робити, коли Ви втратили паспорт, 
тим більше перебуваючи закордоном? 
В цій статі ми розкажемо, як діяти в 
такій ситуації, аби втрата документу 
якнайменше негативно на Вас позна-
чилася.

Закордонний паспорт є докумен-
том, який засвідчує особу громадяни-
на України закордоном, а поставлені 
в ньому візи та позначки про перетин 
кордону служать легальною підста-
вою для перебування в інших краї-
нах. Законодавство більшості євро-
пейських країн вимагає, аби іноземці 
мали при собі на щодень документи, 
які підтверджують легальність їх пе-
ребування в країні, тому закордонний 
паспорт українцеві краще тримати 
при собі. В жодному разі не можна 
залишати його як заставу чи на пере-
вірку стороннім людям. 

У разі втрати закордонного пас-
порта громадянин України має як-
найшвидше повідомити про це най-
ближчу консульську чи дипломатич-
ну установу, яка представляє Україну. 
Саме тут можна отримати свідоцтво 
для повернення в Україну – документ, 
який дозволить в’їхати до України та 
на місці подати документи на новий 
закордонний паспорт. Підкреслюємо: 
українські консульства закордоном 
не зроблять для Вас нового паспорту, 
лише можуть допомогти з вироблен-
ням тимчасових документів! Аби 
розпочати процедуру оформлення 

свідоцтва, консульство в першу чергу 
перевіряє, надсилаючи запит до орга-
нів внутрішніх справ України, чи за-
явник дійсно є громадянином Украї-
ни, тобто перевіряє особу. Як прави-
ло, процедура зводиться до перевірки 
за місцем прописки. Пришвидшити 
процес перевірки можна, якщо заяв-
ник має внутрішній паспорт грома-
дянина України або ксерокопію чи 
скан закордонного. Тому, якщо Ви 
постійно проживаєте закордоном, чи 
ж зібралися в коротку туристичну 
мандрівку, корисно перед цим зроби-
ти ксерокопії основних документів, 
і зберігати їх окремо від оригіналів. 
Можна відсканувати документи та 
зберегти в своїй електронній пошті 
– тоді точно не буде проблем з досту-
пом до них.

Далі треба написати заяву з про-
ханням про видачу свідоцтва на по-

вернення в Україну, де варто поясни-
ти обставини втрати паспорта. Також 
заповнюється анкета, подібна до тієї, 
яку заповнюєте в паспортному столі. 
Якщо Ваш паспорт вкрали, то краще 
взяти у місцевій поліції довідку про 
втрату документу, і принести її до 
консульства. Потрібні ще три фото-
картки розміром 35 на 45 міліметрів 
і квиток з фіксованою датою виїзду 
до України. Остання вимога зумовле-
на тим, що свідоцтво на повернення 
діє тільки протягом місяця з дня ви-
дачі, а паспорт, як вже згадувалося, 
все одно доведеться робити вдома. В 
деяких випадках консульство може 
попросити керівника делегації чи 
туристичної групи про письмове під-
твердження особи заявника.

Описана вище процедура зазвичай 
займає близько місяця. Після отри-
мання свідоцтва Ви можете виїхати 
до України, і з цим же документом 
звертатися до паспортного столу, 
який видавав попередній закордон-
ний паспорт. Очікування на новий 
документ теж займе час, і коливаєть-
ся від 10 днів до кількох місяців. 

Українські органи внутрішніх 
справ застерігають – навмисна «втра-
та» закордонного паспорту, аби збе-
регти його заради попередніх віз чи 
реєстрації не має сенсу. Бо після того, 
як Ви подаєте заяву про втрату доку-
менту, попередній стає недійсним. До 
того ж, українське законодавство до-
зволяє мати одночасно два закордон-
них паспорти.

Висновок: втрата закордонного 
паспорту – це не трагедія. Звісно, 
присвятити певну кількість часу на 
отримання свідоцтва та поїздку до 
України доведеться, але катастрофи 
жодної немає. ■

Втрата паспорта
В Ірини день не вдався з самого ранку: запізнилася на роботу, бо довго 

шукала ключі від квартири, потім застрягла у корку. Після важкого робо-
чого дня вона їхала у трамваї і думала про наступні вихідні, коли нарешті 

зможе відпочити. Приємні думки швидко обірвалися, коли бажаючи роз-
платитися в магазині Ірина не знайшла гаманець. «Я навіть не відчула, що 

хтось заліз мені до сумки», - зізнається вона. «Готівки в гаманці було не 
так багато, кредитну картку швидко заблокувала, але найгірше — разом з 

гаманцем вкрали паспорт, тепер я у відчаї й не знаю, що робити». 

Олена БАБАКОВА

Консульський відділ Посольства України у Варшаві 
знаходиться за адресою:
 Алея Яна Християна Шуха, 7, 00-580 Варшава
Прийом відвідувачів відбувається по понеділках, вівторках, четвергах та 
п'ятницях з 8:30 до 12:30 за винятком святкових і неробочих днів. 
Ви можете зв’язатися із співробітником консульського відділу з понеділка по 
п’ятницю з 8:30 до 18:00 за винятком святкових і неробочих днів за телефо-
ном: +48 22 621 39 79, факс +48 22 629 95 76
У випадку надзвичайної ситуації, що вникла у неприйомні, святкові чи неро-
бочі дні або в нічні години, Ви можете звернутися до чергового коменданта 
посольства за телефоном:+48 22 622 47 97
Джерело: офіційна інтернет-сторінка Посольства України в Республіці Польща 
www.mfa.gov.ua
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Street-party (вуличні гуляння) у варшаві

Континент Варшава (Kont�nent Wars�awa) є простором, 
в якому говорять спільною для всіх мовою – мовою творчості, 
культурних еспериментів і невтомного мистецького креативу, який 
зближує культури і долає негативні стереотипи.

Познайомитись з діяльністю творців і натхненників Континенту можна 
на інтернет-сторінці www.kont�nent.waw.pl
На сторінці також можна підписатись на розсилку новин і отримувати 
інформацію про найцікавіші культурні події, які стосуються інших 
культур та багатокультурної столиці Польщі.

Цікавими будуть також фейлетони, перекладені з різних мов про будні 
і свята іноземців в Польщі. 

Один з найцікавіших проектів цього року – це Wars�awska Pracownia 
Wielokulturowa, який скерований до митців-іноземців, які творять 
у Варшаві і не є громадянами Євросоюзу, займаються візуальним 
мистецтвом, графікою, інсталяцією, скульптурою, фотографією, 
відео-артом та ін. Метою проекту є промоція іноземних митців, які 
працюють у Варшаві і тим самим є частиною неповторного образу 
міста. 

На сайті також можна почерпнути багато 
корисної інформації, яка стосується 
практичних питань проживання в Польщі 
– документи, перебування, пошук праці 
та ін. 

Детальніше за адресою:
http://info-migrator.pl/pl.htm
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Культура і спорт

Павло ЛОЗА

Газета «наш вибір», яка видається в рамках проекту «Zasoby informacyjne dla migrantów  
z Ukrainy w Polsce» покликана інформувати українців про актуальні теми і події, пов‘язані  
з життям у Польщі. Команда журналістів і редакторів віддано працює, щоб кожного місяця 
читачі газети отримували повну – і головне – корисну інформацію, що стосується різних 
питань, пов‘язаних з перебуванням на території Польщі, інформації юридичного характеру, 
повідомлень на тему праці та навчання. 

щоб мати можливість видавати газету в майбутньому, звертаємося до вас з проханням 
про підтримку нашої газети у вигляді доброчинних пожертв на діяльність фонду «наш 
вибір».  

Пожертви можна переказувати на рахунок: 

Fundacja Nasz Wybór
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509

Nordea Bank Polska S.A. Oddział/POB
CBD O/Głowny 1 P.B. w Warszawie

Adres: Żymirskiego 5/15, 
04-045 Warszawa
Tytuł przelewu: Darowizna

Т
утбольна команда «Мо-

тор» (Люблін), яка грає у польській 
східній зоні другої ліги, перебуває 
сьогодні на четверті сходинці. Уже 
багато років у її складі з’являлися 
українці, проте протягом футболь-
ного сезону 2011/2012 їх було аж 
п’ятеро. У весняній частині сезону в 
основному складі їх троє; наші спів-
вітчизники мають чималий вплив на 
те, що любліняни займають сьогодні 
високі місця в таблиці. 

Тепер у матчах грають: напад-
ник Ігор Міхалевський (раніше грав 
у польському «Старті», Отвоцьк), 
нападник Назар Літун (прибув до 
команди в цьому сезоні, раніше – 
футболіст польського «Ізолятора», 
Боґухвала) та захисник Іван Дикий 
(потрапив до Любліна з польського 
«Спартакуса», Шароволя, тренером 
якої, до речі, є український фахівець 
Богдан Блавацький). 

Саме у футбольному сезоні 
2011/2012 у першій – осінній – час-
тині найбільше голів для «Мотора» 
забив українець Ігор Міхалевський. 
Подібні досягнення – це найкра-
ща реклама наших співвітчизників: 
у Любліні поцікавилися черговим 
українцем Русланом Майданом. На-
падник, вихованець луцької «Воли-
ні», ще у січні тренувався з  жовто-
біло-блакитними – як називають 
команду «Мотора» – а один із мене-
джерів «Мотора» вважав його навіть 
кращим за Міхалевського. Однак 
футболістові української другої ліги 
остаточно не запропонували підпи-
сати контракт, оскільки мали уже 
утворений повний склад на другу 
весняну частину сезону.   

До січня у Люблині грав також пів-
захисник Олександр Темерівський, 
проте після півторарічної гри в «Мо-
торі», для якого забив п’ять голів, 
розірвав договір із командою – за до-
мовленістю сторін. 

Українці – мотор Любліна

ак говорить один із найкра-
щих у Польщі боксерів молодого по-
коління у важкій вазі – Артур Шпіль-
ка. Він погодився стати спаринг-
партнером Володимира Кличка (чем-
піона світу з боксу за версіями WBO, 
IBF, IBO, WBA). 

– Я не бачу сенсу відступати чи 
прикладатися до боротьби лише на 
половину сил. Знаю, яким добрим 
боксером є Володимир, тому через 
пошану до нього мушу докласти 
максимальних зусиль. Я чув, що сім 
з дев’яти останніх спаринг-партнерів 
Кличка потрапили до лікарні – і не 
хочу завершити бою так, як вони, 
тому витисну з себе усе, – каже Ар-
тур Шпілька на одному з польських 
сайтів, присвячених боксу. Від черв-
ня поляк має допомагати українцеві 
приготуватися до запланованої на  
7 липня боротьби з американцем Тоні 
Томпсоном. 

«Не хочу завершити 
так, як вони...»


