
Безкоштовний примірник

Газета для мігрантів з України в Польщі № 4    

Продовження на 3 сторінці

ISSN 2083-8751    Sygn. akt III. NsRej 500/11 щоміс ячне вид ання

кожним роком все більше 
українських студентів виїжджає на 
навчання до різних країн світу. Ко-
гось приваблює досвід проживання  
в іншій країні та нові знайомства, 
хтось зацікавлений у тому, щоб отри-
мати знання задля майбутнього пра-
цевлаштування. При виборі країни, 
яка стане місцем для навчання, сту-
денти керуються різними критерія-
ми: любов до місцевої культури, зна-
ння місцевої мови, престижність на-
вчальних закладів, можливість, у разі 
потреби, швидко дістатися додому. 
Дуже важливо обрати саме те місце, 
де ви будете почувати себе емоційно 
комфортно, адже на деякий час – на 
місяць чи на декілька років – воно 
стане вашою домівкою.

Через культурну близькість та 
розгалужену мережу контактів ук-
раїнські студенти часто обирають 
Польщу. На сьогодні в країні над Ві-

Освітні 
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слою, за даними польського посоль-
ства в Україні, навчається більше  
2,5 тисячі студентів-громадян Укра-
їни, і, за прогнозами, ця цифра на-
далі зростатиме. Польські навчальні 
заклади та дослідницькі центри про-
понують українцям великий вибір як 
короткострокових, так і довгостро-
кових програм, пов’язаних в осно-
вному зі сферою вищої освіти або  
з сектором громадських організа-
цій. Істотна риса – для участі в біль-
шості польських освітніх програм 
потрібно подати досить невеликий 
комплект документів, що відрізняє 
їх від американських чи канадських 
аналогів. І що не менш важливо – ор-
ганізатори часто надають учасникам 
можливість отримання стипендії або 
покривають кошти дороги, прожи-
вання і т.д. 

З

Інтернет-портал:  www.naszwybir.pl
л и с то п а д  2011

Комітет «імігранти 
для аболіції» об‘єднує 
усіх тих, хто боровся 
за аболіцію і пропонує 
допомогу усім, хто хоче 
скористатись 
з аболіції. якщо ви 
потребуєте допомоги 
в заповненні анкети-
зголошення чи просто 
хочете зустріти інших 
активних мігрантів, 
приходьте на щотижневі 
чергування і недільні 
зустрічі. 
Більше інформації за тел.  
788 588 660. 



Ольга ПОПОВИЧ

рактично всі 
провідні світові видання 
перші шпальти своїх сторі-
нок 11–12 жовтня цього року 
присвятили вирокові екс-
прем’єру України Юлії Тим-
ошенко. Українські політич-
ні оглядачі одразу заявили, 
що цим рішенням Україна 
абсолютно перекреслила собі 
шлях до підписання з ЄС угоди про 
асоціацію та лібералізацію візового 
режиму, оскільки Захід остаточно 
розчарувався в Києві і слід очікувати 
кардинальних змін в його ставленні 
до нашої держави. А відповідно, вар-
то нам забути про найближчі європер-
спективи. Думаю, що ситуація далеко 
не є такою однозначною і простою, як 
виглядає на перший погляд. 

Україна так і не отримала від За-
ходу «червоної картки», а тому пере-
говори про асоціацію та зону вільної 

2

№
 4

Події – Польща/Україна/Світ

У

П

торгівлі між Україною та ЄС надалі 
тривають. Хоча євродепутати й при-
йняли резолюцію про Україну, у якій 
засуджують вирок Тимошенко та на-
полягають на його скасуванні, однак, 
реальних кроків, – наприклад, таких, 
які були впровадженні щодо влади 
Білорусії після грудневих подій 2010 
року, – стосовно української влади 
так і не зроблено.

Віктор Янукович теж заграє із 
Заходом і тримає «козир» у вигляді 
декриміналізації статті, на підставі 
якої був винесений вирок Тимошен-

ко. Здавалось би нелогічним пору-
шувати чергові кримінальні справи 
проти екс-прем’єра, котра вже й так 
сидить у в’язниці. Але тут є своя ло-
гіка. можливо, новими криміналь-
ним справами проти Юлії Тимо- 
шенко українська влада підстраху-
валась, оскільки знає, що на вимогу 
Заходу таки доведеться декриміналі-
зувати статтю, за якою Тимошенко 
засуджено. 

Видається, що і Захід не спішить 
однозначно змінювати свою полі-
тику щодо України. Зрештою, Захід 
після Помаранчевої Революції пер-
манентно розчаровувався в Україні і 
змінював своє ставлення до неї – тож 
у цій ситуації немає нічого нового.

можна підсумувати: ставлення 
Заходу до України змінилося, однак 
поки що ця зміна проявляється в за-
явах, висловлюваннях та комента-
рях. Наскільки ці заяви стануть кон-
кретними діями з боку Заходу щодо 
офіційного Києва, буде зрозуміло 
вже в грудні, коли постане питання 
підписання угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС.  ■ 

Чи змінилося ставлення Заходу до України
після оголошення вироку Тимошенко? 

 самій же Україні настрої 
не надто оптимістичні. майже поло-
вина українців (44%) вважає, що за 
президента Віктора Януковича відно-
сини з Європейським Союзом погір-
шуються. Про це свідчать результати 
репрезентативного опитування, про-

веденого у жовтні 2011 року на замов-
лення медіакомпанії Deutsche Welle. 
Тільки 22% опитаних вважають, що 
контакти покращуються, а 34% не ви-
значились з відповіддю. 

Для порівняння: у жовтні 2011 року 
позитивно оцінювали характер вза-
ємовідносин Києва та Брюсселя 25% 
опитаних. У грудні 2010 року такої 
думки дотримувалися 47% респон-

дентів. Сьогодні майже кожен третій 
українець (35%) оцінює зв’язки своєї 
країни з ЄС як натягнуті чи ворожі.

Незважаючи на те, що в Європей-
ському Союзі уважно відслідкову-
ють ситуацію навколо внесення змін 
до Кримінального кодексу України, 
все ж не планується жодних змін 
щодо проведення запланованого на 
19 грудня у Києві Саміту ЄС – Укра-
їна. Про це в Брюсселі заявив речник 
Європейської служби зовнішньої ді-
яльності майкл манн, коментуючи 
повідомлення деяких українських і 
європейських ЗмІ щодо можливості 
скасування щорічного двосторонньо-
го Саміту через внутрішньополітич-
ну ситуацію в Україні. ■

Підготувала 
Тетяна РОДНЄНКОВА

(за матеріалами інтернет-порталу 
Європейський простір)

Дай п’ять Україні!
У середу 16 листопада в центрі Варшави біля пам’ятника Миколаєві 
Коперніку польскі студенти організували геппенінг під назвою «Дай п’ять 
Україні!». Метою акції є заклик, спрямований до країн Європейського 
союзу схвалити угоду про асоціацію України з Єс. Мешканці і гості 
столиці мали змогу «дати п’ять Україні», залишивши на білому полотні 
кольоровий відбиток своєї долоні і таким чином висловити свою 
підтримку європейським прагненням українців. 

Фото з http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15454982,00.html
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Ганна Баженова, докторантка  
з Любліна, розповідає про причини, 
які сприяли її виборові на користь 
Польщі як місця для навчання:  – 
Польща з усіх країн ЄС виявилася 
найбільш відкритою для мешканців 
Східної Європи, – каже вона. – Плюс 
швидко можна дістатися додому. 
Дуже зручно й те, що вже на початко-
вому рівні знання мови можна легко 
вдосконалити свої навички у середо-
вищі носіїв мови.

Навчальні програми традиційно 
поділяються на ознайомчі, освітні 
без отримання ступеня та освітні з 
можливістю отримати ступінь бака-
лавра, магістра чи доктора наук. За 
тривалістю також виділяють корот-
кострокові програми (до 3 місяців) та 
довгострокові програми (від 3 місяців 
до декількох років). 

У цьому номері пропонуємо спи-
сок і короткі характеристики поль-
ських короткотермінових освітніх 
програм, які традиційно є найбільш 
популярними серед українського сту-
дентства. Вони відбуваються на регу-
лярній основі (а отже, можна сягнути 
до цінного досвіду попередників). 
У списку представлені програми, 
участь у яких не пов’язана з наявніс-
тю карти поляка (якщо ви маєте цей 
документ, то інформація про освітні 
пропозиції для вас традиційно роз-
міщується на сторінці польського по-
сольства в Україні).  

«Study Tours to Poland» – це озна-
йомча програма студійних візитів до 
Польщі, яка орієнтується на студен-
тів у віці 18–21 років, що вирізняють-
ся успіхами в навчанні та беруть ак-
тивну участь у студентському само-
управлінні й громадській діяльності. 
Тому особливий наголос поставлений 
на ознайомлення студентів з працею 
польських неурядових організацій. 
Протягом 10 днів учасники зустріча-
ються з представниками адміністра-

ції, третього сектора, академічних 
інституцій. Програму доповнюють 
краєзнавчі виїзди. У процесі відбо-
ру документів перевагу, як правило, 
мають ті кандидати, які до цього не 
брали участі в інших освітніх програ-
мах, що проводяться в Польщі. Боже-
на Брожек з Кракова, будучи студент-
кою Педагогічної академії, протягом 
двох років працювала куратором  
з групами, які приїжджали на «Study 
Tours». Вона погодилася працювати 
тому, що завжди хотіла познайомити-
ся з людьми з інших країн. Найбільше 
вона була задоволена спілкуванням з 
українцями – вони дивували її від-
критістю та почуттям гумору. Зараз 
Божена вже трохи говорить україн-
ською і щороку намагається їздити 
на канікули в Крим, по дорозі відвід-
уючи нових друзів.

Якщо ви студент і лише нещодав-
но зацікавилися польською мовою  
та культурою, то корисним може бути 
відвідування літніх шкіл, які прохо-
дять у різних містах Польщі, і часто 
мають у програмі як мовні курси, 
так і більш спеціалізовані заняття.  
Наприклад, цього року подібний за- 
хід – польсько-українсько-білору-
ська літня школа польської мови 
та культури – проходив у липні  
у м. Перемишлі. Його організатором 
став тамтешній Південно-східний на-
уковий інститут. мета школи – озна-
йомити учасників із різнобарвною іс-
торичною спадщиною трьох народів. 
Програма школи в цілому подібна до 
тієї, яку пропонує «Study Tours to 
Poland», але більше уваги приділя-
ється вивченню мови.

У тому випадку, якщо ви вже близь-
кі до закінчення українського ВНЗ, 
то можете стати учасником літніх та 
зимових тематичних шкіл, які про-
водить Studium Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Тра-
диційними є дві школи: вроцлавська, 
яка проводиться у  лютому-березні 
(вона орієнтована на студентів ма-
гістреських програм соціальних та 
гуманітарних факультетів), та вар-

шавська, яка відбувається в липні ра-
зом зі щорічною конференцією, при-
свяченою дослідженню Центрально-
Східної Європи. Остання, щоправда, 
є більш популярною серед аспірантів 
та молодих дослідників, але участь 
магістрів, які вже мають власний 
науковий доробок, вітається. Також 
періодично відбувається спеціальна 
польсько-українська школа, яка при-
свячена історії, політиці та культурі 
двох держав. Координатор стипенді-
альних програм осередку Діана Бру-
тян звертає увагу на те, що близько 
половини учасників освітніх заходів, 
які Studium організує для представ-
ників пострадянського простору, – 
це громадяни України. Також Діана 
ділиться спостереженням, що тим 
людям, які брали участь у школах, 
потім легше стати студентами двох-
річної магістерської програми, яку 
пропонує Studium, а її випускникам 
уже набагато легше знайти роботу у 
Польщі. Приємний бонус для тих, хто 
візьме участь у літній школі – з’їзди 
учасників, які відбуваються у різних 
країнах кожні два роки.   

Отже всім, хто вагається, радимо 
– пробуйте! А всім, хто вже вирішив 
податися в закордонні освітні мандри, 
радимо і підказуємо – перед вибором 
програми особливо уважно придив-
ляйтеся до таких деталей: коли насту-
пає остаточний термін подачі заявки 
(це може бути від півроку до місяця 
до початку заходу), який комплект 
документів вимагається (чи, напри-
клад, потрібні звичайні ксерокопії та 
скани, чи знадобляться нотаріально 
завірені документи), а також чи по-
трібно складати додаткові документи 
для отримання стипендії. 

Успіхів у навчанні!  ■

К о р и с н і  п о с и л а н н я :

http://www.studyinpoland.pl/ukraine/
http://antyk.ibi.uw.edu.pl/ua 
http://www.studytours.pl/index.php?lang=ua 
http://www.studium.uw.edu.pl/?id=3&
http://www.polemb.ua 

Олена БАБАКОВА 

Освітні програми 
для українських студентів у Польщі
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Це – заголовок виставки молодого українського дизай-
ну, яку протягом десяти днів (20–30 жовтня) можна було 
побачити в Лодзі під час V міжнародного фестивалю ди-
зайну «ŁÓDŹ DESIGNE FESTіVAL».  на ньому свою творчість 
представляло понад 500 митців, серед яких уперше мож-
ливість показати власні проекти мали українські дизай-
нери. «Це не тільки нагода подивитися на роботи інших. 
Тут ми вперше могли пізнати себе, побачити, що кожен з 
нас – не єдиний в Україні. Кілька днів, які я тут провів, дали 
мені чимало адреналіну й великої енергії для здійснення 
чергових ідей!» – говорив Роман Шпелик, який зі Львова на 
фестиваль приїхав з проектом «Комода-піано». 

П’ятнадцять українських дизайнерів, які приїхали, зо-
крема, зі Львова, сімферополя, Києва, Харкова, микола-
єва, дніпропетровська, представляли на фестивалі 23 ро-
боти. Хоча український дизайн має довголітню традицію, 
то його ситуація не є найкращою. «в Україні придумують 
насправді цікаві проекти, до того вміння та здібності ди-
зайнерів – просто дивовижні!» – говорить куратор україн-
ської виставки Ксенія Каневська, проте, як додає, в Україні 
у більшості ніхто дизайном не цікавиться, тому, на жаль, 
часто цікаві проекти знаходять місце у резерві.   ■

«…і прокинувся я у Європі»
Павло ЛОЗА

огіршення демократичних 
стандартів в Україні, справи україн-
ської громади Польщі – як автохто-
нів, так і мігрантів, та стан світового 
українства – це ті питання, які 2 лис-
топада порушував президент Світо-
вого конгресу українців (СКУ) Євген 
Чолій під час візиту у Варшаві. Голо-
ва найбільшої структури, що об’єднує 
українські громадські організації за 
кордонами України, зустрівся з низ-
кою польських високопосадовців та 
політиків, а відтак обговорив резуль-
тати зустрічей з варшавською україн-
ською громадою. 

Є. Чолій, якого супроводжували го-
лова Об’єднання українців у Польщі 
Петро Тима й секретар цієї організації 
мирослав Купич, провів переговори 
з євродепутатом Павелом Ковалем, 
директором Бюро демократичних ін-
ституцій та прав людини ОБСЄ Дже-
незом Ленарчиком, з заступником 
міністра закордонних справ Польщі 
Кшиштофом Становським та міні-

страми Канцелярії президента Поль-
щі Б. Коморовського Яцеком міха-
ловським і Яроміром Соколовським. 
Сторони обговорили низку актуаль-
них для української спільноти питань, 
насамперед зниження в Україні рівня 
демократії та порушення людських 
прав і свобод. При цьому Є. Чолій за-
кликав польських політиків не припи-
няти переговорів із Києвом, зокрема, 
стосовно угоди про асоціацію України 
з ЄС. Особливу увагу президент СКУ 
звернув на підготовку до парламент-
ських виборів в Україні, що відбудуть-
ся 2012 року – на думку Є. Чолія, уже 
нині з’являються негативні тенденції, 
через які демократичність цих виборів 
можна поставити під сумнів.

Відтак голова СКУ провів зустріч 
з представниками української гро-
мади Варшави, у якій, зокрема, взя-
ли участь депутат польського Сейму 
мирон Сич, представники греко-
католицького духовенства й україн-
ської нацменшини. Окрім актуаль-
них проблем над Дніпром, Є. Чолій 
говорив про збірку коштів на ремонт 
Народного дому в Перемишлі – пріо-
ритетного, за його словами, проекту 
усього світового українства; торкнув-

ся питання українського шкільництва 
в Польщі, зокрема, навчання дітей 
громадян України у Варшаві. 

«У нашій активізації – наша сила», – 
сказав голова СКУ. Він наголосив, що 
світове українство, яке налічує кілька 
мільйонів людей – громадян різних 
держав світу – має силу лише тоді, 
коли активізується якомога більша 
кількість українців. «Лише таким чи-
ном можемо вплинути на важливі для 
громади справи», – зазначив Є. Чолій, 
закликаючи всіх небайдужих укра-
їнців підписатися на розсилку СКУ,  
з допомогою якої можна дізнатися про 
заклики й акції конгресу. Для цього ви-
стачить написати електронного листа 
на адресу congress@look.ca з відповід-
ним проханням.

Є. Чолій насамкінець звернув увагу 
на те, що СКУ не є виключно платфор-
мою для так званої «старої» діаспори: 
конгрес відкритий на співпрацю з 
українцями останньої хвилі міграції, 
але також спільне вирішення питань 
громадян України, що нині мешкають 
закордоном. ■

У наступному числі читайте спеціальне інтерв’ю 
Євгена Чолія!

«У нашій активізації – наша сила»
Дмитро АНТОНеНКО
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Чергова зустріч Віктора Януковича 
з російським президентом

Питання прискорення процесу де-
маркації українсько-російського кор-
дону – це лейтмотив зустрічі Віктора 
Януковича з Дмітрієм мєдвєдєвим, 
яка відбулася 18 жовтня в Донецьку. 
Демаркація українсько-російського 
кордону є однією з вимог Європей-
ського Союзу при підписанні умови 
про лібералізацію візового режиму 
з Україною. Зустріч відбулася під 
час проведення другого українсько-
російського міжрегіонального еконо-
мічного форуму «Науково-технічне 
співробітництво регіонів і міжрегіо-
нальна виробнича кооперація». Очі-
кувалось, що однією з тем розмови 
обох президентів буде тема газових 
угод, однак під час переговорів у До-
нецьку тему газу так і не порушено. 
(NEWSru.ua, СТБ)

Тимошенко очолила рейтинг 
найпопулярніших політиків в Україні

Серед провідних українських по-
літиків найбільшу підтримку гро-
мадян України мають Юлія Тим-
ошенко, Арсеній Яценюк та Віталій 
Кличко – це дані оприлюдненого 18 
жовтня всеукраїнського опитування, 
проведеного соціологічною службою 
Центру Разумкова наприкінці верес-
ня – на початку жовтня 2011 року. 
Президент України Віктор Янукович 
– на четвертому місці. Серед провід-
них українських політиків найбіль-
шу підтримку мають Юлія Тимо-
шенко (14,3% повністю підтримують 
її діяльність, 22,1% – підтримують 
окремі дії, 56,7% – не підтримують), 
Арсеній Яценюк (відповідно 11,9%, 
34,7% і 44,2%), Віталій Кличко (від-
повідно 10,2%, 31,8% і 41,5%), Віктор 
Янукович (відповідно 10,0%, 30,0% і 
54,6%). Діяльність прем’єр-міністра 
України миколи Азарова повністю 
підтримують лише 5,1% опитаних, 
підтримують окремі його дії – 27,5%, 
не підтримують – 61,8%. Серед укра-
їнських політиків найбільш негатив-
но оцінюється діяльність Віктора 

Ющенка (лише 1,5% респондентів 
повністю з нею погоджуються, част-
ково не погоджуються 9,3% і 80,4% 
– не підтримують). (УНІАН, Центр Ра-
зумкова)

Пункти прийому візових анкет 
відкрито в Івано-Франківську 
і Львові

Польща відкрила пункти прийому 
візових анкет в Івано-Франківську 
та Львові в листопаді. В Івано-
Франківську пункт було відкрито 
13 листопада за адресою: вул. Князя 
Данила, 37, а у Львові 18 листопада за 
адресою: вул. Садова, 2.

Пункти відкрито для зручності 
клієнтів консульства. У цих пунктах 
можна буде подати візову анкету без 
необхідності відвідування самого кон-
сульства. Працюватиме такий пункт 
від 830 до 1530.

Контакти співробітників:
+38 032 235 1776,
+38 050 117 9053,
info@polandvisa-ukraine.com
feedback@polandvisa-ukraine.com
Однак за послуги посередника 

українцям потрібно буде заплатити 
суму в розмірі 19,5 євро. (Український 
тиждень, Українські новини)

Повторний розгляд справи 
Тимошенко?

24 жовтня Юлія Тимошенко пода-
ла апеляцію на рішення Печерсько-
го районного суду Києва у «газовій 
справі». Поки що невідомо, коли саме 
апеляцію екс-прем’єра розглядатиме 
апеляційний суд. (ВВС Україна)

Нова судова справа проти 
Юлії Тимошенко

Служба безпеки України (СБУ) 
порушила нову кримінальну спра-
ву проти Юлії Тимошенко і колиш-
нього прем’єр-міністра Павла Ла-
заренка. Про це заявив начальник 
головного слідчого управління СБУ 

Іван Дерев’янко на брифінгу у Києві. 
Справу порушено через перекладання 
боргів корпорації «Єдині енергетич- 
ні системи України» (ЄеСУ) на бю-
джет України. Слідство звинувачує 
Ю. Тимошенко в тому, що вона в змові 
з П. Лазаренком перевела борг ЄеСУ 
перед міноборони Росії на суму 405,5 
млн. доларів на державний бюджет 
України. (ЛІГАБізнесІнформ)

Віктор Янукович ветував закон 
про біометричні документи

21 жовтня президент України Ві-
ктор Янукович застосував право 
вето до закону «Про документи, 
що посвідчують особу та підтвер-
джують громадянство України». На 
думку голови держави, прийнятий 
парламентом 23 вересня закон «Про 
документи, що посвідчують осо-
бу та підтверджують громадянство 
України» не може бути підписаний, 
оскільки несе ризики порушень кон-
ституційних прав громадян та га-
рантій цих прав, а також загально-
визнаних прав особи і засадничих 
підвалин існування демократичної 
правової держави, якою є Україна. 
(УНІАН)

Візит Януковича до Вроцлава

15 листопада відбулася зустріч Віктора 
Януковича з Президентом Польщі Бро-
ніславом Коморовським та Президен-
том Німеччини Крістіаном Вульфом 
у Вроцлаві. На урочистості з нагоди 
святкування 200-річчя Вроцлавського 
університету Віктор Янукович при-
летів з кількагодинним запізненням. 
Причиною запізнення було названо 
погодні умови, які, однак, не завади-
ли вчасно прилетіти президентові до 
Німеччини. Під час тристоронньої та 
двосторонньої зустрічей обговорюва-
лось питання справи Юлії Тимошенко 
та інтеграції України з ГС. (Інтерфакс-
Україна, Телеканал новин Б–°24Б–²) 

Підготувала Ольга ПОПОВИЧ



Юлія ГОГОЛЬ

Приїжджаючи в Польщу, 
українці завжди шукають кімнату 

або квартиру в оренду. 
Живуть або самі, або разом 

з іншими українцями, іншими 
іноземцями чи поляками. 

Але рано чи пізно той, хто 
пов’язує своє майбутнє з Польщею, 

задумується над покупкою власного 
житла. Ця стаття буде корисна 

для тих, хто готовий на цей 
відважний крок.

упівля нерухомості перш 
за все пов’язана з коштами. 

Якщо гроші є, то купівля стає фор-
мальністю. Якщо ж купівля пов’язана 
з кредитом, то все – зовсім інакше...

Молодіжний кредит
Українці, так само як і поляки, мо-

жуть отримати в Польщі так званий 
«молодіжний» кредит – «Rodzina na 
swoim». На цей кредит мають право 
молоді подружжя, найстарший член 
якого має не більше 35 років, або са-
мотній батько чи мати з неповноліт-
ньою дитиною. Кредит можна брати 
на купівлю помешкання до 75 м² або ж 
купівлю чи будівництво дому загаль-
ною площею до 140 м². Таким чином, 
молода сім’я може отримати кредит 
на невеликий дім чи квартиру будь-
де на території Польщі – за умови, що 
це – перша нерухома власність моло-
дих людей на території Польщі. У за-
коні про цей кредит немає ані згадки 
про громадянство, тому кожен, хто 
має ідентифікаційний номер PESEL, 
може подавати на нього заявки.

Головна перевага кредиту – дер-
жавна доплата до відсотків кредиту. 
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Якщо площа квартири не перевищує 
50 м2, а дому – 70 м2, то навіть 50% 
від загальної вартості відсотків про-
тягом 8 років буде доплачувати бю-
джет! Якщо площа більша, то змен-
шується відсоток доплат. При макси-
мальній площі держава доплачує 33% 
вартості відсотків. Привабливо? Ще й 
як! Це так само, як кредит у валюті: 
бо має такі ж низькі відсотки, а ризи-
ку немає, бо кредит надається тільки  
в злотих.

Проте вимоги для отримання цьо-
го кредиту більш гострі, ніж на зви-
чайний іпотечний кредит. По-перше, 
потрібно мати стабільні доходи на 
території Польщі – щонайменше за 
останні 3 місяці або навіть за остан-
ній рік. Стабільним джерелом до-
ходу вважається робота на підставі 
трудового договору (пол. umowa  
o pracę). Інші контракти можуть бра-). Інші контракти можуть бра-
тися до уваги, але тільки як додатко-
ве джерело доходу; те ж стосується 

підприємницької діяльності, але не 
коротшої ніж 2 роки. Приватним 
підприємцям потрібно довести, що 
вони мають прибутки і є успішними 
у своїй справі.

Крім того, необхідно мати при-
наймні тимчасову посвідку на про-
живання (пол. karta czasowego pob�-karta czasowego pob�-
tu). Вона необхідна перш за все для 
підписання трудового договору. По-
стійна посвідка перебування (пол. 
karta stałego pob�tu) практично ви-
рівнює громадянина України в очах 
банку з громадянами Польщі. Тим-
часове перебування може викликати 
сумніви деяких фінансових установ. 
Але є й такі банки, які цей документ 
трактують на рівні з польським пас-
портом.

Крім паспорта, витягу з банків-
ського рахунку (звичайно, польсько-
го), банки можуть вимагати дозвіл 
на працевлаштування, свідоцтво 
про шлюб, зареєстроване в поль-

Особливості купівлі
нерухомості іноземцями. 
Кредити на житло.

Фото авторки статті
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ському РАГСі, рішення про видачу 
попередніх посвідок на проживання  
і, звичайно ж, документи права на не-
рухомість. Процес розгляду подання 
на кредит може зайняти від 3 днів  
до 4 тижнів – у залежності від банку  
і його завантаження.

Інші кредитні нюанси
молодіжний кредит обслуговують 

тільки вибрані банки. Усі інші мають 
звичайні іпотечні кредити в злотих чи 
валюті від 20 і навіть до 50 років! Але 
вимоги, крім формальних, особливо 
не відрізняються – має бути стабільне 
джерело доходу, а щомісячна сплата 
кредиту не може перевищувати по-
ловини сумарного доходу сім’ї. Рідко 
які банки беруть до уваги доходи з-за 
кордону. Але є ще низка неформаль-
них вимог – і від працівників банку, 
на жаль, не можна про них дізнатися. 
Наприклад, є банки, які вибирають 
клієнтів тільки з вищою освітою. Зда-
валося б, що вища освіта має спіль-
ного з кредитом? Але при недостат-
ньому стажі роботи або при якомусь 
іншому мінусі, банк зверне увагу й на 
те, що людина не має диплому.

Чиста кредитна історія
У Польщі є так звані реєстр борж-

ників і реєстр кредитної інформації. 
До боржників вписують усіх, хто має 
неврегульовані борги, починаючи 
від 200 зл. Це може бути простроче-
ний рахунок за телефон, несплачені 
комунальні послуги чи, наприклад, 
несплачений попередній кредит або 
штраф. Якщо це неоплачений штраф 
або рахунок, то їх достатньо лише 
сплатити, і за 2 тижні людину ви-
креслюють з реєстру; якщо ж це зане-
дбаний фінансовий продукт (напри-
клад, несплачений борг по кредитній 
картці), то дані боржника після вре-
гулювання зберігаються в реєстрі 
протягом 5 років. У цей час жоден 
кредит – а тим більше іпотечний, – 
вам не дадуть. 

У реєстрі кредитної інформації збе-
рігаються всі дані про взяті кредити, 
сплачені й несплачені кредитні про-
дукти та запити банку про кредитну 
історію. Таким чином банки можуть 
дізнатися, чи особа десь ще подала за-
явку на кредит, чи ні.

Добра кредитна історія – це взяті 
і сплачені 3 споживчі кредити. Чиста 
історія – це наявність доброї історії. 
Якщо ж хтось не має кредитної істо-
рії взагалі, то це погано: адже банк не 
має переконання, чи заявник є сум-
лінним клієнтом, чи ні.

Якщо ви все ж таки вирішили бра-
ти кредит, то потрібно дотриматись 
кількох правил.

Звертатися відразу до 2–3 банків. 
Ніколи невідомо, чого захоче той чи 
інший банк, а потім тільки втрачаєть-
ся час.

Краще користуватися допомогою 
фінансових радників. Працівник 
банку зробить усе, щоб ви подали 
документи на кредит – навіть якщо 
бачить, що немає шансів його отри-
мання або є сумніви. У банку ніко-
ли цього не покажуть, бо банківські 
працівники отримують зарплату від 
кількості поданих документів. Фі-
нансовий радник отримує зарплату 
від результату, тому йому більше, 
ніж працівникові банку, потрібен 
ваш успіх.

Фінансовий радник зазвичай більш 
досвідчений ніж працівник банку. 
Його варто слухати тоді, коли йдеть-
ся про неформальні вимоги. Але 
інколи такі люди можуть «підсуну-
ти» той продукт, за який отримають 
вищу провізію. Тому з ними треба 
бути уважними.

Не варто, беручи кредит, випробо-
вувати щастя. Бо якщо немає можли-
востей, то кожна така заявка – це до-
датковий запис у кредитному реєстрі. 
Кожен подібний запис – це додатко-
вий мінус. Тому якщо одразу видно, 
що немає шансів, то варто почекати  
з рік-два.

У середньому відсотки в іпотечних 
кредитах в Польщі коливаються від 
1–4% річних в валюті і 6–8% в зло-
тих. З кредитами у валюті слід бути 
обережним, історія тисяч поляків, які 
взяли кредити в швейцарських фран-
ках, показала, що банки дбають тіль-
ки про свої інтереси: «підсуваючи» 
ще 3–4 роки тому дешеві кредити у 
франках, вони були переконані, що 
не програють. Курс франка зріс те-
пер майже на 100%. Для тих, хто взяв 
кредит по низькому курсу, означає, 
що капітал кредиту подвоївся. Тому 
інколи варто заплатити більші відсо-
тки, аніж ризикувати таким чином. ■

Врешті на руках 
позитивне рішення. Що далі?
Насправді це тільки початок при-

годи. Рішення банку про надання 
кредиту дійсне від місяця до трьох. 
За той час потрібно вирішити, що і 
як, який банк вибираєте. І коли при-
йняте рішення, то банк перевіряє вас 
ще раз (!). І може це робити кілька 
разів. Для реалізації рішення про-
сить надати додаткові документи: 
наприклад, інформацію про те, що ви 
збираєтеся далі працювати і тисячі 
інших паперів. І тільки тоді, коли всі 
умови виконані, приходить час на 
підписання договору. Це – найголо-
вніший момент. Після нього – немає 
дороги назад. Варто читати кожну 
літеру і питати про кожне речення. 
Банки часто-густо додають такі за-
писи, яких ви не сподіваєтесь. Варто 
задуматися, чи писати вексель ін-
бланко; варто також дати почитати 
готову умову правникові або знайо-
мому банкіру. Ваш радник буде тіль-
ки заохочувати вас підписати договір. 
Тому варто порадитись з кимсь ква-
ліфікованим перед таким рішенням. ■

Трансакція
Коли документи підписано, час на 

купівлю. Купівля нерухомості завжди 
відбувається в присутності нотаріуса 
– і це він складає акт власності. Но-
таріус може вимагати додаткові доку-
менти, наприклад, довідку, що ніхто 
не прописаний в купованій квартирі. 
Нотаріус зобов’язаний перевірити, чи 
з нерухомістю з точки зору права все 
гаразд. Тому його прискіпливість за-
звичай добре про нього свідчить.

Якщо фізична особа купує помеш-
кання від іншої фізичної особи, то в 
нотаріуса платиться податок. Це 2% 
від загальної вартості житла. Крім 
того, протягом двох тижнів треба 
заявити про купівлю до ґміни, щоб 
почати платити податок від землі і 
нерухомості. У порівнянні з податком 
за купівлю – це мізерні кошти.

Крім податку, нотаріус бере опла-
ту за внесення нових власників до 
домової книги, а також винагороду. 
Читання й поправки нотаріального 
акту тривають близько години, якщо 
нотаріус отримав заздалегідь усі 
необхідні документи. ■
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У № 2 газети «Наш вибір» (за вересень 2011 року) ми подавали детальну інформацію стосовно того, які категорії грома-
дян охоплює аболіція. 

Аболіція охоплює іноземців, які перебувають у Польщі:
► безперервно від 20 грудня 2007 року чи раніше і які на момент набрання чинності законом перебували в Польщі 
     нелегально;
► безперервно від 1 січня 2010 року і раніше, яким до цього дня була видана остаточна відмова в наданні статусу 
     біженця (де, зокрема, містилося рішення про депортацію з країни, тож їхнє перебування в Польщі на момент 
     набрання чинності закону є нелегальним);
► щодо яких 1 січня 2010 року розглядалася справа про надання статусу біженця, ініційованого на підставі 
     наступного подання.  

Ця стаття викликала чимало запитань читачів. Відповідаємо на звернення читачів: п. 1 ст. 1 закону слід розуміти так: під 
аболіцію підпадають ті особи, що в’їхали на територію Республіки Польща до моменту її входу до шенгенської зони, тоб-
то до 20 грудня 2007 року, і перебували на її території безперервно. Якщо людина в’їхала на територію Польщі пізніше – 
наприклад, 1 березня 2008 року – то вона не може скористатися з аболіції згідно з п. 1., ст. 1 закону. (пол. Ustawa z dn. 28 lipca 
2011 r. o zalegalizowaniu pob�tu niektór�ch cudzoziemców na ter�torium RP oraz o zmianie ustaw� o udzieleniu cudzoziemcom 
ochron� Ne ter�torium RP i ustaw� o cudzoziemcach).

За додатковою інформацією можна звернутися за телефоном гарячої лінії: (22) 601 75 25 (понеділок, вівторок, четвер та 
п’ятницю від 8:15 до 16:15 та в середу від 15:00 до 20:00).

дна з головних цілей програ-
ми – допомогти учасникам в облашту-
ванні на місці та надати їм навички, 
які дозволять утримувати себе, сім’ю 
та знову інтегруватися в українське 
суспільство. Однією з обов’язкових 
умов участі є те, що учасник має до-
вести свої стійкі наміри залишитись в 
Україні. До того ж, програма розрахо-
вана на людей, які знаходяться у вкрай 
скрутному фінансовому становищі. 

Яку допомогу
можна отримати?
Програма спрямована на те, щоб 

надати допомогу українцям, які по-
вернулися з-за кордону, знайти своє 
місце на батьківщині та стати фінан-
сово незалежними. Реінтеграційна до-
помога дає можливість учасникам:

● отримати медичну допомогу:
● здобути нову кваліфікацію з до-

помогою професійно-технічних тре-
нінгів чи освітніх курсів;

● знайти гідну роботу;
● відкрити власну справу.

Щоб взяти участь в програмі,
треба:
● мати українське громадянство і 

повернутися в Україну з однієї з ви-
щезгаданих країн ЄС в рамках про-
цедури реадмісії чи добровільного по-
вернення;

● повернутися в Україну не пізніше 
ніж за 3 місяці від моменту подання 
заяви для участі в програмі.

Програма розрахована для осіб, які 
мають щонайменше 16 років і пере-
бувають в скрутному матеріальному 
становищі. 

Допомога триває не більше 6 міся-
ців з моменту прийняття людини до 
програми реінтеграції. Детальну ін-
формацію можна отримати за телефо-
ном у Києві: +38 044 568 50 15.

Підготувала 
Тетяна РОДНЄНКОВА

(Джерело: МОМ Київ)

Програма реінтеграції українців, 
що повертаються в Україну
Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні (МОМ) 
реалізує програму реінтеграції українців, що повертаються до України, 
від 2003 року. Реінтеграційна допомога надається українським громадянам, 
які повертаються з Великобританії, Ірландії, Бельгії, Швейцарії, Польщі, 
Італії та Нідерландів. За останні шість років МОМ надала допомогу 
509 особам в рамках проектів програм добровільного повернення 
та реінтеграції (ПДПР), що фінансуються Європейською Комісією 
та країнами-членами Єс і Швейцарією.

Івона ТРОХІмЧИК-САВЧУК

які категорії громадян охоплює аболіція?
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Для чого і чому?
У період раннього дитинства мож-

ливості розвитку дитини – найбільші. 
До п’яти років у неї формується осно-
вна частина інтелектуальних можли-
востей. Уміння, які наше маля здобу-
ває в дитячому садочку, відтворяться 
в школі – такі діти краще навчаються. 
Вік дошкільняти є тим періодом, коли 
найвдаліше та найкраще можна лікві-
дувати відмінності, що повстають під 
впливом сімейного середовища.

Що з іноземцями?
Діти-іноземці можуть відвідувати 

польські державні дитячі садочки на 
таких самих умовах, як і діти поль-
ських громадян. Перші мають подібні 
право й обов’язки, підлягають таким 
самим вимогам (наприклад, щодо до-
ступності місць в садочку). Стосуєть-
ся це також і дітей іноземців, які пере-
бувають у Польщі нелегально. 

Для того, щоб відвідувати приватні 
дитячі установи, треба виконати низку 
вимог, що їх висуває кожен садочок. 
Цілком можливо, що дирекція при-
ватного дитячого садочка буде більш 
відкритою до бажань і пропозицій  
зі сторони батьків ніж дердавного.

Варшавських батьків не варто пере-
конувати, що дитину треба віддати до 

садочка. В столиці ці освітні навчаль-
ні заклади відвідує 97% дошкільнят. 
Обізнані люди вочевидь знають, що 
місць у державних садочках – небага-
то (так само, як і в дешевших приват-
них), а тому варто бути напоготові.

Записи
У Варшаві ведеться електронний за-

пис до садочків, завдяки якому не діє 
принцип «хто перший, той кращий»  
і немає блокування місць. Колись бать-
ки подавали заявки до кількох садоч-
ків і не було правдивої інформації про 
те, скільки ще залишилося вільних 
місць. Батьки заповнюють електро-
нну заявку на сторінці www.edukacja.
warszawa.pl. Сервер дає можливість 
вибрати декілька установ. Спочатку 
вписується дитячий садочок так зва-
ного першого вибору (той, у якому 
батьки найбільш зацікавлені), але вар-
то пошукати також і інші – на всяк ви-
падок: якщо в найкращому забракне 
місць. На вибір батьків є також і філії 
садочків у школах. Якщо хтось само-
тужки не може скористатися електро-
нним сервером, то дані дитини може 
внести директор садочка, який вказа-
ний в переліку вибраних установ як 
перший. Варто пам’ятати, що електро-
нна система реєстрації не звільняє від 

обов’язку відвідати садочок першого 
вибору, куди треба подати документи 
в паперовій версії.

Далі дізнаємося (в системі або ж 
у садочку першого вибору), до якої 
установи було кваліфіковано (не треба 
плутати з прийняттям!) вашу дитину. 
Тепер треба ще раз піти до садочка – 
для того, щоб підтвердити «бажання 
вибору» (мова йде про те, що дитина 
в системі може бути кваліфікована 
до установи, наприклад, останньою  
в переліку відібраних, і батьки пови-
нні подумати, чи насправді хочуть 
там залишити дитину). Для прийнят-
тя остаточного рішення батькам на-
дається декілька днів, і лишень після 
завершення цього періоду, з’явиться 
інформація про прийняття чи непри-
йняття дитини до садочка.

Батьки, діти яких не були прийняті, 
мусять заглянути на електронну сто-
рінку Бюро освіти й перевірити пере-
лік вільних місць в інших садочках та 
спробувати заново записати малечу.

електронний запис на поточний 
2011/2012 навчальний рік розпочався  
9 березня 2011 року. Наступний розпо-
рядок ще не був оголошений, а тому 
варто переглядати сторінку Бюро ос-
віти www.edukacja.warszawa.pl – щоб 
не проґавити терміну!  ■

Як записати дитину
до дитячого садочка у Варшаві?

Справжній початок набору до дитячого садочка 
на новий навчальний рік розпочнеться тільки навесні, 

але вже зараз варто подумати, 
до якого з них конкретно ви хотіли б віддати 

свою дитину. 
Батьки можуть раніше ознайомитися з місцем, 
де потіха мала б проводити свій час, перевірити 

умови, переглянути пропозиції додаткових занять. 
Для цього варто скористатися можливістю 

відвідати садочки під час Днів відкритих дверей, 
пробних чи показових занять, перевіряючи, 

як у новому оточенні буде віднаходити себе ваша 
дитина. Одне лишень питання не повинно мати 

застережень – це те, що дитину до садочка
 варто віддати!

Івона ТРОХІмЧИК-САВЧУК

Фото Олени Добош
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Н айширший обсяг медичних 
послуг у Польщі на сьогодні надає дер-
жавна служба охорони здоров’я, а саме 
Національний фонд охорони здоров’я 
(пол. Narodow� Fundusz Zdrowia, далі 
– НФОЗ). Якщо іноземець легаль-
но працевлаштований (пол. umowa 
o pracę) на території Польщі, то він 
підлягає обов‘язковому медичному 
страхуванню в НФОЗ. В цьому ви-
падку страховий поліс охоплює також 
членів родини застрахованої особи 

(чоловіка-дружину та дітей), тому під-
писуючи страхову угоду обов’язково 
слід подати особисті дані членів най-
ближчої родини, що не підлягають 
обов’язковому страхуванню, при чому 
за них страхові внески не платяться.

Існує можливість застрахуватися 
в НФОЗ добровільно на основі пись-
мової заяви. До заяви слід долучити 
паспорт і додаткові документи, які 
визначаються в індивідуальному по-
рядку. Угода з НФОЗ підписується 
у двох екземплярах і укладається 
на необмежений час. Дія медичного 
страхування поширюється на особу 
від дня, вказаного в угоді, а закінчу-
ється тоді, коли особа перестає спла-
чувати внески. 

Попри широку мережу закладів 
медичного обслуговування і майже 
вичерпний спектр послуг, страхуван-
ня у НФОЗ має певні недоліки. Це на-
самперед погана якість медичного об-
слуговування (у польських приватних 
медичних закладах лікують краще), 
часто великі черги на прийом до ліка-
ря та на операцію. 

Сума страхового внеску НФОЗ ста-
новить 9% задекларованого місячного 
прибутку, причому вона не може бути 
меншою ніж 9% середньої заробітної 
платні. 2011 року середня місячна 

платня становить 3593,42 злотих, від-
так страховий внесок мусить бути не 
меншим, ніж 323,41 злотих.  

Угода з НФОЗ підписується лише 
після сплати певного додаткового 
внеску (так би мовити, за вступ): 
якщо від моменту сплати останньо-
го страхового внеску минуло від  
3 місяців до 1 року, то сума додатко-
вої оплати становить 20% від серед-
ньої місячної платні (718,68 злотих); 
від 1 року до 2 років – 50% (1796,71 
злотих); від 2 до 5 років – 100% 
(3593,42 злотих); від 5 до 10 років – 
150% (5390 злотих); понад 10 років 
– 200% (7186,84 злотих). В такий же 
спосіб додаткова оплата нарахову-
ється іноземцям (рахується весь час 
перебування в Польщі без страху-
вання у НФОЗ).

Застрахувати здоров’я можна та-
кож у приватних фірмах. Зазвичай 
їхня страхова політика більш гнуч-
ка – тут можна вибрати пакет послуг 
залежно від своїх потреб, очікувань  
і фінансових можливостей (найде-
шевший пакет включатиме консуль-
тації терапевта й елементарні ана-
лізи та процедури, дорожчі пакети 
– ширший спектр аналізів, консуль-
тації фахівців, лікування в лікарні 
тощо). ■

Медичне страхування в Польщі
Тарас ШУмеЙКО

Іноземці, які перебувають 
на території Польщі, підлягають 

обов’язковому медичному 
страхуванню. Відповідний 

страховий поліс можна 
придбати вже на етапі подачі 

документів на візу, але якщо ви 
плануєте перебувати за межами 

України тривалий час, радимо 
застрахуватися в Польщі. В цій 

статті подаємо загальний огляд 
кількох страхових фондів. Звісно, 
кожен обирає згідно своїх потреб 

та фінансових можливостей. 

Фонд розвитку «Понад кордонами» проводить різноманітні курси і програми для іноземців в Польщі 
Фонд розвитку «Понад кордонами»
Fundacja Rozwoju Oprócz Granic, ul. Górskiego 3/17, тел. 22 403 78 72 або 517 459 418

► Курси польської мови. Фонд розвитку «Понад кордонами» ласкаво запрошує на курси польської мови. Курс трива-
тиме три місяці (січень-березень 2012). Заняття відбуваються раз на тиждень по дві академгодини або раз на тиждень 
по 4 академгодини. Заняття проводять досвідчені дипломовані викладачі. Зголоситись можна онлайн за адресою: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dExMYmd1Z00ydmM0V1NFWFFKQmwyMGc6MQ
Вартість курсу 300 зл.

► Курси англійської мови. Фонд розвитку «Понад кордонами» розпочинає набір на курси англійської мови для іно-
земців тривалістю 3 місяці (січень-березень 2012). Зголоситись можна онлайн за адресою: 
https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0As9V5j5FQRkGdDd2RHhqT3hJTXQ1TkNWaVJxb0RIMkE
Вартість курсу 300 зл.
Записатись на курси можна також в офісі  Фонду розвитку «Понад кордонами» 1-9 грудня 2011 р (від 1100 до 1700).
При собі слід мати документи: ● паспорт з дійсною візою чи картою тимчасового перебування ● заповнений формуляр 
заявки і мовний тест. Тест можна пройти в письмовій формі в офісі Фонду під час набору (від 1 до 9 грудня). 
Заявки без тестування не розглядаються. Особи, які бажають вивчати мову «з нуля», звільняються від тестування. Заяви 
розглядаються в порядку зголошення. Всі, хто зголосяться після набору, потраплять у резервний список. Оплату можна 
здійснити готівкою або зробити грошовий переказ. 

► Зустріч на тему аболіції.  4 і 11 грудня 2011 року Фонд розвитку «Понад кордонами» проводить зустріч на тему 
аболіції. Зустріч відбудеться у світлиці монастиря ЧСВВ на Мьодовій 16.
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Тарас ШУмеЙКО

ристияни східного обряду 
згадують усіх святих у літургії пер-
шої неділі після П’ятидесятниці – та-
ким чином підкреслюється особли-
вий зв’язок святості з дією Святого 
Духа в людських серцях. Натомість 
католицьке свято Усіх Святих при-
падає на 1 листопада, а наступного 
дня західна Церква вшановує пам’ять 
померлих: цей звичай пов’язують із 
іменем бенедиктинського абата Оди-
лона з Клюні, який наказав в усіх під-
леглих йому монастирях відзначати 2 
листопада як спомин про всіх помер-
лих вірних.

Саме в ці дні поляки приходять на 
могили своїх близьких, прикраша-
ють їх квітами, запалюють лампади й 
моляться за душі померлих. Навіть у 
часи Польської Народної Республіки 
це був вихідний день. 

В Православній церкві пам’яті 
про померлих присвячені інші дні 

Projekt realizowan� ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Ob�wateli Państw Trzecich
i budżetu państwa.
W�łączna odpowiedzialność za treść wszelkich art�kułów spocz�wa na autorach.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób w�korz�stania udostępnion�ch informacji
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Культура і спорт

Павло ЛОЗА

Відкрили останній стадіон!

Із відкриттям «Арени Львів» Укра-
їна здала останній з чотирьох стадіо-
нів, які прийматимуть матч фінальної 
частини чемпіонату Європи з футбо-
лу 2012 року. 

Церемонія відкриття відбулася 
29 жовтня. Розпочалося із шоу, під 
час якого дві тисячі артистів показа-
ли театральну виставу становлення 
Львова, а особливою гостею відкрит-
тя стала зірка світового масштабу – 
Анастейші. Трибуни стадіону зібрали 
понад 30 тис. глядачів.

Будівництво львівської «Арени» 
розпочалося в листопаді 2008 року. 
Її особливістю є променада – тобто 
пішохідний простір між нижнім та 
верхнім ярусами, який розподіляє 

глядацькі потоки й удосконалює сис-
тему безпеки. Стадіон розрахований 
на 34 915 осіб (32 767 – під час про-
ведення матчів Євро-2012). Конструк-
цію всіх місць на арені фахівці вла-
штували таким чином, аби створити 
максимальний ефект присутності 
глядача на полі. Перший матч на но-
вому стадіоні пройшов 15 листопада 
2011 р. між збірними України та Ав-
стрії.

Клички знов у Польщі?

Імовірно, що після Томаша Ада-
мека черговим польським боксером, 
який битиметься за звання чемпіо-
на світу у надважкій вазі з одним із 
братів Кличко, стане матеуш Вах 
– «Вікінг». Як інформують польські 
мас-медіа, пропозицію польському 
боксерові склав від імені чемпіона 

світу у надважкій вазі за версію IBF, 
IBO, WBA  та WBO молодший із бра-
тів Кличків – Володимир. Польський 
боксер, зріст якого 202 см, мав би 
боротися з «доктором залізним ку-
лаком», як називають Володимира 
Кличка, у наступному році в Крако-
ві.

Сам Вах зізнається, що він хотів 
би змагатися Віталієм Кличком за 
звання чемпіона у версії WBC, проте 
це, напевно, неможливо. Нейрохірург 
Джонатан Деґен, завідувач відділом 
порушення рухових функцій і хворо-
би Паркінсона в Герцлійському ме-
дичному центрі Ізраїлю, рекомендує 
уже 40-літньому Віталієві завершити 
кар’єру, оскільки помітив у його по-
ведінці підозрілі симптоми хвороби 
Паркінсона. Лікар вважає, що Віталій 
Кличко вже став людиною-легендою 
і тепер повинен зайнятися своїм 
здоров’ям.  

– Церква згадує своїх померлих ві-
рних у так звані батьківські дні 
– Вселенську батьківську суботу 
(перед Прощальною неділею, тобто 
в останній тиждень перед Великим 
постом), у Троїцьку батьківську су-
боту напередодні П’ятидесятниці, 
а також у Батьківські суботи 2-го, 
3-го й 4-го тижнів Великого посту, 
і в Радоницю – у вівторок Хомино-
го тижня, тобто наступного тижня 
після Пасхи: останній день споми-
ну померлих у народі називають 
Гробки. 

марія Квятковська хрещена в Поль-
ській православні церкві, але вона та-
кож прийшла на могилу своїх батьків 
1 листопада: «ми згадуємо наших по-
мерлих за різними традиціями, – роз-
повідає вона. – Приходимо на цвинтар 
і 1 листопада, і в першу неділю після 
Великодня. Святкуємо і так, і так. 
мало того – уже з десяток останніх 
років 1 листопада тут, на Вольському 
кладовищі, відбуваються спільні про-
цесії – православний священик разом 
із католицьким ходять і моляться над 
могилами», – каже м. Квятковська. ■

Початок 
листопада

у Польщі 
– дні спомину 

про померлих


