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У номері:
Попит 
польського 
ринку праці: 
працівників яких 
професій шукають 
польські працедавці?

Зустріч 
президентів 
Польщі 
й України:
Польща на 
найвищому 
державному рівні 
висловила своє 
ставлення та позицію 
Євросоюзу до 
процесу над Юлією 
Тимошенко.

крім закону про аболіцію, 
який 26 серпня підписав президент 
Польщі Броніслав Коморовський, 
Управління до справ іноземців (поль-
ською Urząd ds. Cudzoziemców) підго-
тувало проект закону про іноземців. 
Цей законопроект чекає на розгляд і 
підписання вже найближчим часом. 
Зміни стосуються багатьох аспектів 
легалізації, зокрема, необхідного мі-
німуму прибутків. 

Речник Управління до справ іно-
земців Ева Пєхота каже, що крите-
рій величини прибутків не змінився, 
натомість змінився підхід до його 
обрахування: «Раніше ми вимагали 
підтвердження наявності певної міні-
мальної суми, яку повинен був мати 
іноземець після того, як віднімали-
ся кошти його утримання; тепер ми 
запропонували, щоб іноземець міг 
представити прибутки у розмірі мі-
німальної зарплатні в Польщі, і від 
цього прибутку ми вже не віднімати-
мемо кошти утримання цієї особи», – 
зазначає Е. Пєхота. За її словами, така 
процедура перебігатиме простіше й 

швидше. Що ж до членів родини іно-
земця, які є на його утриманні, то їх-
ній прибуток мусить бути вищий, ніж 
той, який у Польщі береться до уваги 
при надаванні соціальної опіки. 

Натомість Ксенія Наранович, 
голова правління фонду розвитку 
«Крім кордонів» (польськ. Fundacja 
Rozwoju Oprócz Granic), статутним 
завданням якого є охорона прав іно-
земців у Польщі, вважає, що згада-
ний пункт проекту б’є по найменш 
захищених, найбідніших верствах 
іноземців: «Маємо справу з підви-
щенням рівня прибутків, які мусить 
представити іноземець, який подає 
заяву на отримання дозволу на тим-
часове чи постійне проживання. Це 
положення – дуже нееластичне щодо 
тих іноземців, які, заробляючи мен-
ше, так само менше витрачають на 
житло: наприклад, люди, що живуть 
на фермі й мають знижки на кому-
нальні послуги». 

Проект 
закону 
про
іноземців 
прийнято
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Приватний візит 
українського президента до Польщі
Ольга ПОПОвич

Фото з офіційного сайту президента України
http://www.president.gov.ua/gallery/1847.html#31259

лезі, щоб він «не забув про Україну» і 
підтримав її в переговорному процесі 
стосовно питань про Східне партнер-
ство з ЄС. А охолодження російсько-
українських стосунків стало більшою 
мотивацією для української влади в її 
євроінтеграційній політиці. 

віктор Янукович переконував 
Броніслава Коморовського, що спра-
ва проти колишньої прем’єр-міністра 
України зовсім позбавлена політич-
ного характеру. Так виглядає, що 
власне судова справа проти Юлії 
Тимошенко і є зараз головною пере-
шкодою для України в її прагненні 

підписати з ЄС Угоду про Східне 
Партнерство.

Наскільки візит віктора Янукови-
ча до Польщі був плідним і чи пере-
конав він свого польського колегу і 
надалі залишатись адвокатом Укра-
їни в Європі ми зможемо побачити 
вже в найближчому часі, зокрема на 
вересневому саміті Східного парт-
нерства. від того, яку позиції на 
цьому саміті займе Польща, чи вона 
буде підтримувати Україну в її праг-
неннях, в значній мірі залежить і хід 
подальших переговорів між Украї-
ною та Європейським Союзом. ■

30 серпня Віктор Янукович 
відвідав Польщу. 

Після лютневого 2-денного 
державного візиту 

це був другий приїзд 
українського президента 

до Польщі. 
Зустріч Віктора Януковича 

та Броніслава Коморовського
 пройшла в резиденції 

польського президента у Юраті, 
яка знаходиться на узбережжі 

Балтійського моря. 
Спочатку планувалось, 

що це мав бути офіційний візит, 
однак візит вийшов робочим. 

Віктор Янукович 
зустрічався лише

 з Броніславом Коморовським, 
зустрічі з журналістами

 та іншими представниками 
польської влади 

так і не відбулось.

кою ж була основна мета 
приїзду українського президента до 
Польщі? Аналізуючи останні вну-
трішні події в Україні (судова спра-
ва проти Юлії Тимошенко) та певне 
охолодження українсько-російських 
стосунків, видається, що даний ві-
зит українського президента і був 
пов’язаний саме з цими подіями. 

У кінці вересня у Польщі пройде 
саміт Східного партнерства. Польща і 
надалі декларує себе, як адвокат Укра-
їни в переговорах з Європейським Со-
юзом. Очевидно, що віктор Янукович 
хотів нагадати своєму польському ко-

Я
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К. Наранович додає: якщо раніше 
для отримання дозволу на проживан-
ня іноземець мав представити доку-
менти, за якими в нього після спла-
ти за комунальні послуги та послуги 
служби охорони здоров’я лишалась 
мінімальна сума, яку вимагає чинний 
закон про іноземців – це 477 злотих, 
– і при цьому він міг заробляти не на-
багато більше (скажімо, 500 злотих), 
то тепер він мусить мати прибутки в 
розмірі мінімальної зарплатні, тобто 
1386 злотих. 

Однією з найістотніших змін, 
вважає Е. Пєхота, є видача дозволу 
на працевлаштування й проживан-
ня (польськ. zezwolenie na pracę oraz 
zezwolenie na zamieszkanie) в одному 
документі й у одному, так би мовити, 
«віконці»: «Для того, щоб тепер при-
їхати й легально працювати в Поль-
щі, зазвичай слід отримати два різні 
дозволи. Зараз ми пропонуємо, щоб 
іноземець зголосився до однієї уста-
нови, яка, в порозумінні з іншими, 
залагодить усі справи», – підкреслює 
Е. Пєхота. Досі заявку про дозвіл на 
проживання розглядав місцевий воє-
вода, який у першій інстанції займав-
ся легалізацією проживання, а дозвіл 
на працевлаштування видавало Мі-
ністерство праці й соціальної політи-
ки. Тепер же усім цим займатиметься 
воєвода – він повинен встановити, чи 
можна забезпечити іноземця місцем 
праці, про яке той просить, він навіть 
може надати такий дозвіл на працю, 
де буде вписано розмір прибутків 
іноземця, що, зокрема, запобігатиме 
можливості визиску з боку працедав-
ців чи невиконання ними їхніх фінан-
сових зобов’язань. 

Нововведенням є спеціальний до-
звіл на тимчасове проживання для 
випускників вищих учбових закладів 
після закінчення ними навчання – 

воно дасть випускникам час на пошу-
ки праці за фахом у Польщі. Але чи 
не найсуттєвішим полегшенням для 
іноземців буде можливість подачі до-
кументів на продовження легального 
перебування в Польщі до останнього 
дня перебування на її території: «Досі 
заяву про продовження перебуван-
ня в Польщі слід було подавати за 45 
днів до закінчення терміну легально-
го перебування, – говорить Е. Пєхота. 
–  відтепер це можна буде зробити в 
останній день».

Попри ці зміни проект містить низ-
ку суперечливих положень. Йоанна 
Броновіцька з фонду «Крім кордонів» 
вважає, що дуже «незручною» змі-
ною є те, що тепер, подаючи заявку 
на тимчасове проживання, іноземець 
зобов’язаний особисто з’явитись в 
установі – він, зокрема, муситиме за-
лишити відбитки пальців. «Досі певні 
формальності можна було виконати 
за посередництвом уповноваженого, 
– підкреслює Й. Броновіцька. – час-
то цю роль брали на себе неурядові 
організації та приватні фірми, в бага-
тьох ситуаціях це істотно полегшува-
ло справу. Напевно, цю зміну вводять 
для того, щоб збільшити можливості 
контролю, а не для того, щоб полег-
шити іноземцям доступ до процедур 
легалізації». Й. Броновіцька підкрес-
лює: час праці установ найчастіше 
збігаються з часом праці іноземців на 
їхніх роботах, отже, адаптація зако-
ну до вимог іноземців мала б перед-
бачати відповідні зміни в часі роботи 
установ, які займаються легалізаці-
єю іноземців. Крім того невідомо, 
які кошти буде призначено на зняття 
відбитків пальців. Скільки буде спе-
ціальних пристроїв, наскільки вони 
будуть доступні – все це може дуже 
вплинути на якість обслуговування. 
Дотепер в Управліннях у справах іно-
земців були серйозні проблеми навіть 
із роздрукуванням віз, що призводи-
ло до величезних черг.

Загалом К. Наранович вельми кри-
тично ставиться до нового проекту. 
вона вважає, що проект містить ве-
личезну кількість невідповідностей 
щодо норм Європейського Союзу і 
принесе чимало незручностей як іно-
земцям, так і установам, які займа-
ються легалізацією їхнього перебу-
вання в Польщі: «Ми маємо по п’ять, 
часом десять коментарів на сторінку 
цієї редакції закону – а треба враху-
вати, що проекті містить близько 220 
сторінок. У проекті є пункти, з якими 
ми цілковито не погоджуємось», – 
каже К. Наранович.

Е. Пєхота підкреслює, що неуря-
довим організаціям, які щодня мають 
справу з іноземцями, текст проекту 
надано завчасу, щоб дати можливість 
висловити зауваги: «Зауважень на-
дійшло доволі багато, отже, ми їх по-
стійно аналізуємо й запроваджуємо 
певні зміни: уже відбулися дві дис-
кусійні зустрічі, у ході яких ми змі-
ни наносили поправки», – каже вона. 
Проте представниця держави додає: 
невідомо, чи всі пропозиції будуть 
прийняті. ■

Проект закону про
іноземців прийнято
Тарас ШУМЕЙКО

Продовження з 1 сторінки
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а зламі серпня та вересня 
Польща на найвищому державному 
рівні висловила своє ставлення та 
позицію Євросоюзу до процесу над 
Юлією Тимошенко. Президент Поль-
щі Броніслав Коморовський 30 серп-
ня після неформальної зустрічі з ві-
ктором Януковичем в Юраті назвав 
нинішній стан справи Ю. Тимошенко 
«перешкодою на шляху євроінтеграції 
України» та нагадав своєму колезі про 
європейські стандарти. Нова україн-
ська реальність стала проблемою для 
варшави, адже польська влада неод-
норазово заявляла, що хоче, аби саме 
за головування Польщі в Раді ЄС Київ 
та Брюссель парафували угоду про 
асоціацію. Невже успішне завершення 
переговорів над цим документом опи-
нилося під загрозою?

Б. Коморовський голосно заявив 
про невтішні для України настрої, 
які нині панують у Європейському 
Союзі. Деякі українські політики 
підкреслюють, що критична реакція 
Європи на арешт Ю. Тимошенко – це 
ніщо інше, як спроби впливової Євро-
пейської народної партії (ЄНП) засту-
питися за екс-прем’єра України. Саме 
«народники» сьогодні керують ро-
ботою європейських установ, і саме 
до складу ЄНП, як відомо, входить 
опозиційна «Батьківщина». Проте, як 
зазначають деякі польські експерти, 
справа – в іншому. 

У ЄС не можуть зрозуміти, як дер-
жавний службовець за «політичні рі-
шення» може понести «карну відпо-
відальність». Навіть якщо підписан-
ня газового контракту з Росією було 
величезною помилкою, то відпові-
дальність колишньої глави уряду все 
одно має бути суто «політичною»  
і обмежитися відставкою – говорять 
аналітики. Суд над Ю. Тимошенко 
та, передусім, арешт екс-прем’єра  

(з незрозумілих для ЄС причин) до-
зволяє європейським політикам та 
оглядачам називати процес над ліде-
ром української опозиції «політично 
мотивованим». А це вже не вписуєть-
ся в жодні європейські стандарти.

Євроінтеграція України та справа 
Ю. Тимошенко були однією з голо-
вних тем не лише двосторонніх роз-
мов між Коморовським і Янукови-
чем, а й неформальної зустрічі голів 
дипломатії країн-членів ЄС, яка від-
булася 3–4 вересня у польському ку-
рортному місті Сопот. 

Після завершення форуму міністр 
закордонних справ Польщі Радослав 
Сікорський остаточно «поховав» спо-
дівання тих українських політиків, які 
заявляли, що польський президент в 
справі Ю. Тимошенко висловлювався 
лише від імені своєї країни, а не всього 
Євросоюзу. Р. Сікорський підтвердив, 
що Європарламент та багато країн-
членів Спільноти мають «дуже чітку 
критичну позицію стосовно стандартів 
тих процесів, які тепер відбуваються в 
Києві». А верховний представник ЄС 
із закордонних справ і політики безпе-
ки Кетрін Ештон від імені Євросоюзу 
висловила занепокоєння політичною 
ситуацією в Україні. Європейські ди-
пломати висловили сподівання, що 

Україна «дуже серйозно» поставиться 
до попередження з боку Спільноти. 

«Пряником» для Києва стало те, що 
Брюссель вирішив не зупиняти пере-
говорів з Україною на тему угоди про 
асоціацію та не робити цей стратегіч-
ний документ «заручником» справи 
Ю. Тимошенко. Це – жест заохочення 
Києва дотримуватися європейських 
стандартів, зокрема демократичних 
правил політичної боротьби та прин-
ципів правової держави.

Ось такі сигнали отримала країна 
над Дніпром... Наступний сигнал для 
України може пролунати вже напри-
кінці вересня, коли у варшаві відбу-
деться довгоочікуваний саміт Схід-
ного партнерства ЄС. «Незважаючи 
на складну ситуацію як у Білорусі, 
так і в Україні, підготовка до саміту 
йде повною ходою», – запевнював у 
Сопоті міністр Р. Сікорський. Про-
те навіть вживання в одному речен-
ні словосполучень «ситуація в Мін-
ську» та «ситуація в Києві» має стати 
чітким натяком для української вла-
ди, що з недемократичною та непра-
вовою Україною угоди про асоціацію 
Брюссель не підпише. А Польща не 
зможе бути «адвокатом» того, хто 
«винуватий» у порушенні європей-
ських принципів. ■

Справа Тимошенко – перешкода 
на європейському шляху України, 
але рух продовжується
Андрій ШЕРЕМЕТ

niezalezna.pl
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Рівень довіри українців до політиків
22 серпня центр соціальних і мар-
кетингових досліджень «СОЦиС» 
оприлюднив результати щомісяч-
ного загальнонаціонального моні-
торингового соціологічного дослі-
дження «Україна і українці». Згідно 
з результатами дослідження, прези-
дентові України вікторові Янукови-
чу довіряють або радше довіряють 
25,6% українців; не довіряють (по-
вністю або частково) – 66%. Ліде-
рові найбільшої опозиційної партії 
«Батьківщина» Юлії Тимошенко 
повністю або частково довіряють 
22,1%; не довіряють або радше не до-
віряють – 69,5% опитаних. Спікерові 
верховної Ради володимиру Литви-
нові довіряють 14,0%, а не довіряють 
– 77,0%.  Главі уряду Миколі Азаро-
ву довіряють 17,7%, а не довіряють 
– 74,9%. Арсенієві Яценюку, лідеру 
партії «Фронт Змін» повністю або 
частково довіряють – 25,8%, не дові-
ряють – 63,3%. 

Нагороди і відзнаки від президента 
до 20-ої річниці незалежності України
військове звання генерала армії 12 
серпня своїм указом віктор Янукович 
надав голові Служби Безпеки України 
валерієві Хорошковському. Звання ге-
нерала армії є найвищим військовим 
чином – після верховного головно-
командувача, яким за конституцією є 
президент країни. Присвоївши зван-
ня генерала армії особі, котра навіть 
з формальних причин не мала права 
його отримати, в. Янукович фактич-
но принизив цим вищий офіцерський 
склад країни, який роками проходить 
військову службу, щоб отримати це 
звання.  

Святкування 20-ої річниці 
незалежності в Україні
У Києві 24 серпня в день святкувань 
Дня незалежності не обійшлось без 
сутичок між учасниками мітингу, ор-
ганізованим опозицією, та міліцією. 
Представники й прихильники опо-
зиційних партій мали намір дістатися 
до Адміністрації президента, однак 
на заваді їм стали правоохоронці, 
котрі затримали ходу мітингуваль-
ників. Протестуючих не допустили 
до головної площі столиці – Майдану 
Незалежності. Свої дії правоохоронці 

пояснили рішенням суду, який забо-
ронив проводити будь-які акції в цен-
трі Києва.

Справа Юлії Тимошенко
17 серпня віктор Ющенко відвідав 
Печерський районний суд, де да-
вав свідчення у справі проти екс-
прем’єра Юлії Тимошенко. Тоді ві-
ктор Ющенко звернувся до Печер-
ського районного суду, намагаючись 
викликати як свідка справи прем’єра 
Росії владіміра Путіна та керівника 
«Газпрому»  Алєксєя Міллера. Ко-
лишній президент України вважає, 
що екс-прем’єр Ю. Тимошенко мала 
особисту політичну зацікавленість, 
підписуючи газові угоди в 2009 році. 
«Угоду 2009 року 19 січня економіч-
но пояснити неможливо. Аргументів 
ви не знайдете. чому асиметрично 
піднімається найбільша в Європі 
ціна на газ, чому не чіпають, напри-
клад, тарифну ставку? А директи-
вами прем’єр-міністра і президента 
передбачено було зворотне – симе-
трично піднімати… чому так зро-
блено, не знаю. І цих деталей є дуже 
багато», – сказав віктор Ющенко. 

Помер прем’єр Криму
17 серпня помер голова уряду Криму 
василь Джарти. Йому було 53 роки. 
З березня 2010 року (переобраний 
в листопаді 2010 року) він був голо-
вою Ради Міністрів Криму. Сам в. 
Джарти повідомляв, що йому зроби-
ли операцію на шлунку в одній з клі-
нік Німеччини. З 18 липня цього року 
в. Джарти був у відпустці. 8 серпня 
прес-служба Ради Міністрів Криму 
повідомила, що голова повернувся до 
Криму після операції та проходить 
курс реабілітації. Операцію було зро-
блено в Москві.

Нові генеральні консульства
Україна відкриє своє Генконсульство 
в Нижньому Новгороді, а Росія – у 
Донецьку. Про це 5 вересня на прес-
конференції в Москві повідомив мі-
ністр закордонних справ України 
Костянтин Грищенко.

Спрощено митний контроль
автотранспорту
Кабінет Міністрів України спростив 

порядок митного контролю автотран-
спорту перевізників і товарів. Тепер, 
згідно із чинними процедурами, при 
здійсненні міжнародних перевезень 
товарів автомобільним транспортом 
у пунктах пропуску через держав-
ний кордон митниці має обов’язково 
подаватися оригінал свідоцтва про 
допущення дорожнього транспорт-
ного засобу до перевезення вантажів 
під митними печатками і пломбами. 
Проте вимога про обов’язкове на-
дання свідоцтва має поширюватися 
лише на випадки перевезення то-
варів із застосуванням процедури 
МДП. При цьому значна кількість 
перевезень здійснюється без засто-
сування такої процедури. У цих ви-
падках застосовуються національні 
правила гарантування доставки, ви-
значені Митним кодексом Украї-
ни, і надання свідоцтва не потрібне. 
Постанова містить норму, згідно з 
якою свідоцтво подається митниці не  
в обов’язковому порядку, а в разі по-
треби. 
Одночасно виправлено технічну по-
милку, здійснену при перекладі з 
англійської скороченої назви книж-
ки міжнародного дорожнього пере-
везення (Carnet TIR). Отже, урядове 
рішення дозволяє спростити порядок 
митного контролю автомобільних 
транспортних засобів перевізників 
і товарів, що переміщуються через 
державний кордон без застосування 
процедури МДП.

Польща полегшила 
видачу віз українцям 
Польське посольство полегшило про-
цедуру видачі шенгенських віз грома-
дянам України. Зі списку документів, 
необхідних для отримання віз, зни-
кли листи з роботи з інформацією про 
заробітну плату і відпустку, довідка з 
банку, копія трудової.
Тепер потрібно подавати тільки пас-
порт, анкету, фото, страховку і опла-
чене бронювання готелю (для турис-
тів) або лист-запрошення.

Підготувала Ольга ПОПОвич

(Джерела: УНІАН, Офіційний сайт пре-
зидента України, BBC-Ukrainian, ЗІК, 
5-ий канал).
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ким є стереотип україн-
ського трудового мігранта в Польщі? 
Заробітчанин, що наймається на бу-
дівництво чи на сільськогосподарські 
роботи, отримує поденний заробіток і 
цілком залежить від ласки господаря, 
який його наймає. Однак серед укра-
їнців, що працюють у Польщі, є ціл-
ком успішні підприємці, які не лише 
збагачуються, але й займаються ме-
ценатською діяльністю: вкладають 
гроші в культуру. Одним із них є Ігор 
Хранюк – представник ЗАТ «Обо-
лонь» у Польщі.

Завдяки підприємницькій діяль-
ності І. Хранюка, нині майже в усіх 
регіонах Польщі в багатьох крамни-
цях і супермаркетах можна придбати 
українське пиво «Оболонь», «черні-
гівське» й «Славутич». А ще 10 років 
тому про українське пиво більшість 
поляків навіть не чула.

Народився І. Хранюк в Україні,  
у місті Львові, яке вважає за одне з най-
прекрасніших міст Європи – він завжди 
про нього пам’ятає, де б не жив. Його 
студентські роки пройшли в Києві.  
«Я ніколи не думав, що виїду з Укра-
їни, – розповідає Ігор, – але це були 
1976–78 роки, доба тяжкого брєжнєв-
ського застою. Життя змусило мене й 
мою дружину Анну, що була грома-
дянкою Польщі, залишити Україну. 
Серце залишилося в Україні».

відтак 1979 року разом із дружи-
ною І. Хранюк оселяється у варшаві, 
згодом отримує польське громадян-
ство. Спершу Ігор працював у галузі 
культури: «Ми займались різними 
культурними проектами, – згадує він. 
– У нас була фірма U-Art International. 
Зокрема, ми репрезентували укра-
їнських акторів при зйомках фільму 

Єжи Гофмана „вогнем і мечем”, кілька 
разів запрошували в Польщу Богдана 
Ступку, організовували концерти у 
варшаві та в інших містах Польщі, а 
також робили концерти в Україні за 
участі польських музикантів. Але це 
скоріше було заняття для душі – я та-
кож працював тоді музикантом і ціл-
ком добре заробляв».

На 15-му році проживання в Поль-
щі Ігор вирішив змінити основний 
рід своєї діяльності: від 1999 року він 
став представником української фірми 
«Оболонь». Сам він цю метаморфо-
зу скромно пояснює рішенням долі: 
«Певні життєві завдання пересліду-
ють людину. вона навіть не завжди 
усвідомлює, що її в майбутньому може 
зустріти. Десь на горі було написано, 
що я мушу зайнятися українським 
пивом і познайомити з ним поляків. 
Я взяв цей тягар на себе – і якось вда-
ється його нести. Ідея полягала в тому, 
щоб вийти до польського споживача з 
українським пивом». 

Тепер у Польщі – не так, як, скажі-
мо, в Німеччині, де українське пиво 
можна купити лише у національних 
крамничках – підприємці зуміли ви-
вести продукт на широкий ринок, адже 
він постачається до гіпермаркетів, між-
народних торговельних мереж – це  
зовсім окрема маркетингова ідеологія. 

«відтак ми зайняли свою нішу на 
польському ринку, – згадує І. Хранюк. 
– Особливо з такими товарами, як не-
фільтроване пиво, біле, пшеничне». 
Якість українського пива – цілком не-
погана, воно легко може конкурувати 
з чеськими чи німецькими сортами. 

Ще одним українським продук-
том, який Ігор активно пропагує й 
постачає на польський ринок, є хліб-
ний квас: «Я вважаю, що хлібний 
квас – це суто український продукт, 
адже він згадується вже в найдавні-
ших літописах з часів Київської Русі, 
– наголошує Ігор. – Отже його треба 
позиціонувати і зареєструвати в Єв-
ропейському Союзі як український 

продукт. Усі країни реєструють свої 
національні чи регіональні вироби,  
і я гадаю, що квас – один із тих про-
дуктів, що мусить бути зареєстрова-
ний як український».

Діяльність у царині культури на-
далі є важливою часткою життя Ігоря 
Хранюка: у Познані він став співзас-
новником культурного товариства 
«Польща–Україна», яке проводить 
один із найбільших у Польщі україн-
ських фестивалів – «Українська весна», 
який щороку відбувається в травні. То-
вариство «Польща–Україна» має також 
численні амбітні виставкові проекти: 
«У нас є ідея провести наступного року 
виставку Архипенка, зібравши у По-
знані твори з німецьких музеїв, а та-
кож, можливо, з українських. До цього 
проекту має підключитись Національ-
ний музей з м. Познані. Не знаю, чи цей 
задум тепер не переростає наші фінан-
сові можливості, але якщо не вдасться 
цього зробити в наступному році, то 
все одно в котрийсь із чергових років 
ми цю виставку проведемо. Звичайно, 
не хотілося б, щоб Україна залишила-
ся осторонь, хоча твори, які там зали-
шилися, можна порахувати на пальцях 
двох. врешті-решт саме прізвище Ар-
хипенка, який завжди себе ототожню-
вав з Україною, зобов’язує популяризу-
вати саме нашу країну», – каже Ігор.  

Дружина І. Хранюка Анна також 
активно працює в царині польської й 
української культури, викладає укра-
їнську мову в Познанському універ-
ситеті, дієво популяризує українську 
культуру в Польщі – саме за ці заслуги 
президент України в. Ющенко вручив 
їй 2009 року орден княгині Ольги. На 
питання про найближчі підприєм-
ницькі задуми І. Хранюк відповідає 
більше ніж скромно: «Проект у нас 
один: продавати якнайбільше україн-
ського пива, й відповідно формувати 
свідомість польського покупця. Щоб у 
свідомості польського споживача воно 
було таким же добрим, як чеське, ні-
мецьке або бельгійське, і розширюва-
ти асортимент різних, в тому числі й 
малих, українських пивоварень». ■

ІГОР ХРАНЮК: 

НА СТОЛІ ПивО, А в СЕРЦІ
 – «УКРАЇНСЬКА вЕСНА»
Тарас ШУМЕЙКО

Я
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люб, який молодята бе-
руть у польських церквах і костелах, 
може бути лише церковним або ж цер-
ковний та цивільним. Як ми писали в 
попередньому номері, для цивільного 
шлюбу обом нареченим потрібно під-
готувати всі документи і зареєструва-
ти їх у РАГСі. Там можна зробити ви-
бір – чи цивільний і церковний шлюб 
відбуватиметься окремо чи разом у 
церкві. Якщо шлюб т.зв. «конкордат-
ний» – то РАГС видає відповідні до-
кументи для церкви. Не звільняє це 
від жодної відповідальності за пред-
ставлення всіх необхідних докумен-
тів, зокрема, судового рішення, про 
яке вже писалося. 

відтак повідомляється священик 
– і саме він заповнює і відправляє до 
РАГСу необхідні документи. 

Дата
Найважливіше – це знайти відпо-

відну дату в тому костелі чи церкві, 
де ви збираєтеся стати на рушничок 
щастя. Тому найкраще взятися за це 
заздалегідь. Практично всюди є книж-
ка, у якій пари записуються, вибира-
ючи вільну дату. Згідно з канонічним 
правом, шлюб повинен проходити на 
парафії молодої або молодого. Якщо 

ні, по настоятелі тих парафій повинні 
висловити згоду на шлюб в іншій па-
рафії. Зазвичай це формальність.

Крім цивільних документів, необ-
хідно приготувати також церковні. 
Перш за все, це свідоцтво про хрещення 
та миропомазання (пол. bierzmowanie). 
Для греко-католиків вистачить лише 
про хрещення, бо у східній традиції ці 
два обряди поєднуються. Крім цих па-
перів, необхідна довідка про вільний 
стан. вона також видається в парафії 
і засвідчує те, що ви ніколи до того не 
брали шлюбу. 

Ці документи подаються до канце-
лярії костелу, або туди, де ви збира-
єтеся вінчатись (приміром, на одній 
з парафій молодят). Тоді ж отець з 
кожним із наречених веде дуже су-
вору й серйозну розмову. він задає 
конкретні питання і записує відпо-
віді. Така розмова служить для того, 
щоб перевірити серйозність обох на-
речених, ствердити, що вони мають 
намір продовжувати рід, не залежні 
від шкідливих звичок. У будь-якому 
разі після такої розмови важко визна-
ти шлюб недійсним, бо аргумент «я 
не знала, що він п’є» не пройде. Якщо 
під час цієї розмови отець виявить 
якісь перешкоди або затаєну інфор-
мацію, він поінформує другу поло-
винку про це. У будь-якому разі усе 
відбувається в такому дусі, щоб обоє 
усвідомили: назад дороги немає!

Після підписання документів в 
канцелярії отець висилає їх на за-
твердження до курії. Єпископ надає 
згоду на вінчання (так звана ліцензія 
на шлюб). З нею і з відкріпленням від 
пароха можна йти вінчатися до будь-
якого іншого костелу. Після подачі 
цих документів у парафії будуть ого-
лошені оповіді. відтак процес триває 
близько тижня. Оповіді мусять бути 
на 2–3 службах.

Науки
Перед шлюбом обоє наречених 

обов’язково повинні відбути так звані 
передшлюбні науки. Не обов’язково, 
щоб це було разом. На першому за-
нятті (а занять загалом десять плюс 

три індивідуальні візити до родинної 
консультації) кожен учасник отри-
мує так звану «залікову книжку» – і 
навпроти кожної теми повинен бути 
підпис особи, котра вела відповідні 
заняття. Необов’язково проходити все 
навчання в тому самому місці. Мож-
на поєднувати курси, але необхідно 
пройти всі теми. Загалом питання і 
теми, які розглядаються, розповіда-
ють про подружжя і Церкву. Але в 
релігійному контексті є тільки кіль-
ка тем, решта стосується дуже часто 
практичного життя, виховання дітей. 
Специфічні теми веде не отець, а пси-
холог. Обов’язкові індивідуальні візи-
ти в родинній консультації. Там парі 
пояснюють натуральні методи пла-
нування сім’ї, позицію Церкви щодо 
контрацептивів тощо. Курс можна 
пройти також на вихідних – усе за 
одним махом. Але на практиці таку 
можливість треба добре пошукати: 
зазвичай заняття відбуваються раз 
на тиждень, тому варто взятися за цю 
справу за 3 місяці до шлюбу. Крім за-
нять, у «заліковці» є місце на печатки 
після двох сповідей – одна на оповіді, 
друга – перед самим шлюбом. 

Конфесії
І тепер найважливіше – а як же з 

конфесією? Греко-католицька церква 
є частиною Католицької церкви. Тому 
шлюб у тому чи іншому обряді не су-
перечить ані вірі, ані конфесії. Якщо 
подружжя змішане – може відбутися 
як західне, так і східне вінчання, для 
цього не потрібно спеціальної згоди 
для жодної зі сторін. Для багатьох 
людей проблемою є присяга в Римо-
католицькій церкві про виховання 
дітей в католицькому дусі. Однак 
оскільки Греко-католицька церква 
є частиною Католицької, то прися-
га не суперечить сумлінню. чи діти 
будуть виховуватися в одному, чи в 
другому обряді – це і так буде в дусі 
католицької релігії. Трохи складніша 
ситуація тоді, коли одна з половинок 
– православного віросповідання. Тоді 
потрібно дозвіл єпископа на шлюб в 
іншій Церкві. І якщо це обряд Римо-
католицької церкви, то обов’язковою 
залишається присяга про виховання 
дітей в дусі католицької релігії. Отже, 
міжконфесійний шлюб – як і міжна-
родний, – це завжди мистецтво комп-
ромісу. ■

Церковний шлюб
Юлія ГОГОЛЬ

Ш
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ей закон популярно назива-
ється «аболіцією». Метою прийняття 
документу є легалізація перебування 
якомога більшої кількості іноземців, 
що незаконно перебувають на тери-
торії Польщі. Цей закон повинен до-
помогти їм вийти з так званої «сірої 
зони». Іноземці, які не мають чітко 
визначеного статусу, зможуть легалі-
зувати своє перебування на території 
РП – спочатку тимчасово, а далі на-
віть отримати право на постійне пе-
ребування й легально почати працю-
вати на основі трудового договору.

Якщо порівняти теперішню або-
ліцію з попередніми аболіційними 
проектами (а вони були прийняті в 
2003 та в 2007 роках), у нових статтях 

пом’якшено необхідні умови для ле-
галізації перебування іноземця. Так, 
у новому законі немає вимоги вказу-
вати постійне місце проживання, під-
тверджувати можливість виконання 
праці і наявність необхідних коштів 
для проживання.

Кого стосується аболіція?
Аболіція охоплює іноземців, які 

перебувають у Польщі:
► безперервно від 20 грудня 2007 

року чи раніше і які на момент на-
брання чинності законом перебували 
в Польщі нелегально;

► безперервно від 1 січня 2010 
року і раніше, яким до цього дня 
була видана остаточна відмова в на-
данні статусу біженця (де, зокрема, 
містилося рішення про депортацію з 
країни, тож їхнє перебування в РП на 
момент набрання чинності закону є 
нелегальним);

► щодо яких 1 січня 2010 року роз-
глядалася справа про надання стату-
су біженця, ініційованого на підставі 
наступного подання.  

Щоб підтвердити безперервне 
перебування в РП, достатньо мати 
штамп у закордонному паспорті про 
в’їзд до Польщі. 

Як відбувається
легалізація перебування?
Процес легалізації передбачає ви-

дачу дозволу на проживання на 2 

роки. Органи, котрі розглядають такі 
дозволи – це воєводи відповідно до 
місця проживання іноземця.

Терміни
Заяву на отримання такого дозволу 

іноземець повинен подати протягом 6 
місяців від дати набрання чинності 
закону, тобто від 1 січня 2012 року. Це 
означає, що термін подачі заяв закін-
чується 30 червня 2012 року. Заяви, 
що подаватимуться після закінчення 
цього періоду, воєвода не розглядати-
ме.

Інші переваги аболіції
Рішення про надання іноземцеві 

дозволу на проживання на визначе-
ний період від дати його прийняття 
передбачає скасування наказу по-
кинути територію РП, рішення про 
депортацію з Польщі чи інших підза-
конних актів, які передбачають виїзд 
іноземця з РП.

Хто не зможе скористатися 
аболіцією?
Це люди, яких не можна відне-

сти до трьох вищевказаних груп. 
Також це особи, котрі були вписані 
в інформаційну систему «Шенген» 
(стосовно них передбачалася відмо-
ву у в’їзді до інших держав шенген-
ської зони) чи люди, яких до Польщі 
не впустила прикордонна служба чи 
поліція – у зв’язку з загрозою безпе-
ки держави. ■

Ще кілька слів про аболіцію
26 серпня 

президент Польщі підписав 
«Закон про легалізацію 

перебування деяких іноземців 
на території Польщі 

та про зміну закону 
про надання іноземцям охорони 

на території Польщі
 і закону про іноземців».

ц

Івона ТРОХІМчиК-САвчУК

ЯКІ КАТеГОРІї мІГРАНТІв ОХОПлЮє АбОлІцІЯ?
Тарас ШУмеЙКО

Аболіція охопить лише тих мігрантів, які безперервно перебувають у Польщі від 20 грудня 2007 року. Істотний 
момент: аболіції підлягають також ті іноземці, що у вказаний день перебували на території Польщі легально 
(скажімо, у цей час їхня віза буда ще дійсною) – і лише згодом опинились у нелегальному становищі. При цьому 
факт безперервного перебування на території Польщі визнаватиметься на підставі відсутності даних, котрі цьо-
му суперечать. Тобто достатньо буде представити паспорт, у якому відсутні печатки про в’їзд чи виїзд із Польщі 
від указаної дати 20 грудня 2007 року – і рішення воєводи, який розглядатиме заяву про аболіцію, повинно бути 
на користь заявника. 

Чому саме 20 грудня 2007 року? Як пояснює речник Управління в справах іноземців ева Пєхота, це – дата 
вступу Польщі до Шенгенської зони. Тоді ходили чутки, що зі вступом у Шенген кордони Польщі будуть закриті. 
відтак, за підрахунками управління, саме в цей період перед вступом Польщі до шенгену на територію країни 
намагалося потрапити максимальне число іноземців. Після цієї дати потік мігрантів суттєво знизився. Отож, 
саме цей день вирішено було взяти за обмежувальний термін дії аболіції. Утім, як зазначає е. Пєхота, теперішня 
аболіція відрізняється від двох попередніх тим, що термін перебування в Польщі, необхідний для здійснення 
процедури, є значно коротшим. ■
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ноземці третіх країн, що не є 
членами Європейського союзу, пови-
нні отримати відповідний дозвіл для 
праці на терені Польщі. Однак, існує 
ряд винятків з цього правила. Перша 
категорія громадян, які підпадають 
під ці винятки, звільнені від цього 
обов‘язку у зв‘язку зі статусом (напри-
клад, якщо громадянин є резидентом 
ЄС). Друга категорія громадян звіль-
нена від цього обов‘язку згідно окре-
мих положень законодавства. 

випускники польських вишів
не потребують дозволу на працю
Тетяна РОДНЄНКОвА
(Джерело: www.abc.com)

станнього серпневого тижня  
у варшаві відбулися чергові зустрічі в 
рамках Європейського форуму вищої 
освіти (EAIR) – незалежної організації, 
до якої входять фахівці з управління в 
освітній галузі з 50-ти країн світу (пе-
редусім з європейських вишів). Щороку 
на форумі обговорюються найбільш ак-

туальні питання, а його результати ста-
ють вихідним пунктом для прийняття 
рішень міністерствами й політиками. 

Як зазначив віце-міністр науки і 
вищої освіти Польщі проф. Збіґнєв 
Марціняк, тепер у Європі відбувають-
ся значні зміни, які необхідно було об-
говорити. Це передусім введення бо-
лонського процесу, європейські норми 
кваліфікації, розширення автономії ви-
шів, пристосування їх до вимог ринку 
праці, збільшення доступності вищої 
освіти у Європі і наслідки цього.

Головний напрямок для науковців
– на різноманітність і відкритість
вікторія ГРОНДЗКА

1 липня 2011 вступили в дію по-
правки до Закону про здійснення 
професійної діяльності присяжного 
перекладача. Якщо раніше канди-
дати повинні були мати закінчену 
вищу філологічну освіту або після-
дипломну освіту з перекладу та зда-
ти іспит, за новими правилами, ви-
стачить мати будь-яку вищу освіту 
та здати іспит. 

Поправка також відмінює річний 
період очікування у випадку невда-
лого іспиту. 

Останньою значною зміною є авто-
матична реєстрація в бюро присяж-
них перекладачів, тоді як раніше це 
відбувалося за поданням. 

Ці зміни полегшують доступ до 
професії присяжного перекладача, 
скорочують час приготування до-
кументів, потрібних для здійснення 
професійної діяльності. На жаль, тіль-
ки час покаже, чи ці зміни насправді 
зроблять цю професію доступною 
простим людям, і чи це відобразиться 
на цінниках їх послуг. ■

Одною з головних тем цьогорічної 
зустрічі, за словами проф. Яніни Юзв’як 
з Головної школи торгівлі, яка голову-
вала на форумі, було будування мостів 
між культурами та виклики, які ставить 
різноманітність сучасного світу перед 
науковими середовищами, спонукаючи 
їх до більшої відкритості. Крім того, 
учасники зустрічей обговорювали кри-
терії, за якими має оцінюватись якість 
навчання,  способи ефективного управ-
ління вищими навчальними закладами. 
Намагалися теж знайти відповідь на пи-
тання про те, якою повинна бути голо-
вна мета здобування освіти студентами: 
придатність на ринку праці чи користь 
для суспільства загалом. ■

Деякі важливі поправки в закон, 
який регулює працевлаштування іно-
земців, вступили в дію  від 1 червня 
2010 року. Зокрема ідеться про пункт 
26а розпорядження Міністра праці і 
соціальної політики (Rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej). 
Дозволу на працю не потребують ви-
пускники польських загальноосвіт-
ніх ліцеїв,стаціонарних вищих студій 
або стаціонарних докторантських 
програм (аспірантура) польських ви-
щих навчальних закладів, наукових 
інститутів Польської академії наук 
або наукових-дослідницьких інсти-
туцій, які діють на підставі статей за-
кону про дослідницькі осередки. ■

О

І

На шляху 
до лібералізації 
професії 
присяжного 
перекладача 

Поправки до закону 
про присяжних перекладачів

Рафал ФЛЕШАР



Поради

10

№
 1

Попит польського ринку праці

гідно з даними дослідження 
щодо перспектив збільшення місць 
праці, проведеним провідною світо-
вою фірмою з посередництва пра-
цевлаштування Manpower (Barometr 
Manpower Perspektywy Zatrudnіenіa, 
Polska), 17% польських працедавців 
з центрального регіону країни (Ло-
дзинське й Мазовецьке воєводства) 
планує збільшити кількість робочих 
місць у першому кварталі 2009 р.

Працедавці 9 з 10 досліджених сек-
торів економіки планують прийняти 
до праці більше спеціалістів. Галузі, 
де спостерігається позитивна тенден-
ція зростання числа робітників, це: 
будівництво – на 23%; фінанси, стра-
хування, нерухомість, послуги – 21%; 
державні установи – 20%; шахти, ви-
добування природних матеріалів – 
19%; транспорт, логістика – 13%.

З мого власного багаторічного спо-
стереження за ринком посередництва 
праці виникає, що існує постійний 
попит на наступні професії: інфор-
матики та програмісти (з вищою 
та середньою освітою); медичний 

персонал (від медсестер до лікарів-
спеціалістів); учителів іноземних мов 
(переважно англійської в державних 
навчальних закладах); працівників 
житлово-комунального господар-
ства; фізичних працівників (склади, 
гуртівні тощо); прибиральниць (у 
секторі бізнесу та приватному секто-
рі); працівників у колл-центрах. 

Особисто до мене звертаються ро-
ботодавці, котрі шукають: робітників 
(фізична праця) на фабрики й склади, 
швачок, лікарів, спеціалістів з інфор-
маційних технологій та нянь. 

До речі, середній рівень зарплат 
у Польщі можна перевірити на сай-
ті www.wynagrodzenіa.pl. На цьому 
порталі можна знайти інформацію 
про 426 професій (внизу сторінки в 
закладці «sprawź zarobkі na swoіm 
stanowіsku», тобто «перевірте зарпла-
ту вашої професії»).

Теперішня демографічна ситуа-
ція в Польщі характеризується низь-
ким рівнем натурального приросту 
населення, окрім цього намагання 
польського уряду заохотити поляків 
повернутися на батьківщину з закор-
дону не приносять відчутних резуль-
татів. Польський ринок праці, може, 
не такий привабливий як для самих 
поляків, так і для багатьох україн-

ців, котрі вибирають інші європей-
ські країни. Проте й тут є свої плю-
си –  Польща межує з Україною, де в 
багатьох залишилися родичі. Треба 
також пам’ятати про те, що, ймовірно, 
у 2014–15 р.  Польща введе євро. Річ 
у тім, що польський уряд 28 жовтня 
2008 року прийняв графік (так звану 
«дорожню мапу») прийняття євро в 
Польщі. через введення євро поль-
ський ринок праці стане більш прива-
бливим для потенційних працівників 
– з огляду на те, що ціни підвищать-
ся, та, мабуть, дорівняються до пор-
тугальських, або й навіть німецьких 
чи італійських. через це підвищаться 
й зарплати. Корисніше буде їздити на 
заробітки до Польщі, до того ж вона 
ближча нам у культурному та світо-
глядному плані.

Цікаво, що в такій ситуації планує 
зробити польський уряд? У Мініс-
терстві праці та соціальної політики 
мали намір ввести посвідку на про-
живання до трьох років (пол. karta 
pobytu) з правом працювати, що могло 
б набагато скоротити бюрократичний 
шлях українця до легальної роботи в 
Польщі. Але чи ця думка буде втілена 
в життя – це вже зовсім інше питання. 
чи зможуть Польща та Україна загра-
ти не тільки на футбольному полі? ■

влад ЛиХОТА

З

Зміни для платників ZUS
Підготувала Тетяна РОДНєНКОвА
(Джерело: www.zus.pl)

З днем 1 вересня 2011 запроваджено зміни до внесення даних осіб, застрахованих в системі ZUS. в формулярах 
ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZSWA, ZUS ZCNA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA в блоку ідентифіка-
ційних даних застрахованої особи (або тої, яку страхують чи яка страхується) слід подавати номер PESEL як 
ідентифікаційний номер, а втому випадку, якщо такого номера особі, що страхується, не надано – серію і номер 
паспорта. 

в документах, які подаються від 1 вересня 2011 р. номер NIP не має використовуватися як ідентифікаційний 
номер особи, що страхується ( це також стосується членів її родини). Якщо ви подали заяву на страхування в 
ZUS перед 1 вересня 2011 р. вказавши лише номер NIP, необхідно актуалізувати дані в системі ZUS, подавши 
формуляр ZUS ZIUA. в блоку IV цього формуляру „Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej” слід по-
дати номер PESEL або номер паспорта.

 Детальніше тут: http://www.zus.pl/files/ulotka_dot_zmiany_NIP_2011_09_02_ostateczna_komunikat.pdf 
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Fundacja Rozwoju Oprócz Granic
Adres: ul. Górskiego 3/17, 00-033 Warszaw
Telefony: +48 22 403 78 72, +48 517 459 418, e-mail: biuro@frog.org.pl 

Метою проекту є продовження діяльності дорадчого пункту на вул. Ґурськєґо 
3/17 (Górskiego 3/17), а також пошук нових вирішень, що служать поліпшен-
ню добробуту мігрантів, що перебувають на території Польщі.Діяльність з 
дорадчим характером зосереджується на питаннях пов’язаних з легалізацією 
перебування і праці. У рамках проекту активно організовуються дискусії на 
теми, пов‘язані з перебуванням іноземців в Польщі.З цією метою проводяться 
зустрічі Дискусійного клубу, а також вечори з переглядом фільмів в приязній 
атмосфері. 

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców 
Adres: 00-391 Warszawa Al. 3-go Maja 12 lok. 510
E-mail: interwencja@interwencjaprawna.pl
Telefony: biuro: (+48 22) 621-51-65
tel. informacyjno-interwencyjny (rodzinne formy opieki zastępczej) (poniedziałek i 
środa: 10:00 - 14:00, wtorek i piątek: 16:00 - 20:00): (+48 22) 625-76-40
Допомога в легалізації, юридичні консультації для іноземців в Польщі – гро-
мадян третіх країн. Проект реалізується у співпраці з Мазовєцьким воєвод-
ським управлінням (Mazowiecki Urząd Wojewódzki) та Фондом «Polskie Forum 
Migracyjne». Проект передбачає створення інформаційних пунктів, видання 
плакатів та листівок з інформацією для іноземців (праця, легалізація перебу-
вання, актуальні зміни в законодавстві).

Polska Akcja Humanitarna
ul. Szpitalna 5/3, Warszawa, tel. (22) 828 90 86

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11, Warszawa, tel. (22) 828 10 08

Fundacja Ocalenie
Adres: 00-364 Warszawa, ul. Ordynacka 9 lok. 21 (II piętro)
+48 22 828 50 54,  fundacja@ocalenie.org.pl

Неурядові організації, які надають допомогу 
та проводять консультації для іноземців в Польщі

Консульський округ консульського відділу Посольства України у варшаві вклю-
чає воєводства: Мазовецьке, Лодзьке, великопольське і Любуське.
Консульський відділ Посольства знаходиться за адресою:
Алея Яна Християна Шуха, 7, 00-580 варшава
(найближча станція метро – «Політехніка»)
Прийом відвідувачів відбувається у понеділок, вівторок, четвер та п’ятницю 
від 8:30 до12:30 за винятком святкових і неробочих днів. УвАГА! Прийом грома-
дян у святкові та вихідні дні країни перебування не проводиться.
Прийом відвідувачів проводиться без попереднього запису.
ви можете зв’язатися із співробітником консульського відділу від понеділка до 
п’ятниці від 8:30 до 18:00 за винятком святкових і неробочих днів телефоном:
+48 (22) 621 39 79 або факсом +48 (22) 629 95 76
У випадку надзвичайної ситуації, що вникла у неприйомні, святкові чи неробочі 
дні або в нічні години, ви можете звернутися до чергового коменданта Посоль-
ства телефоном: +48 (22) 622 47 97.

Консульський відділ Посольства України у Варшаві
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Митці з «Перкалаби» звертають 
увагу: часом вони почувають себе ім-
мігрантами, адже іноді їм доводиться 
досить довго перебувати поза рідним 
Івано-Франківськом на гастролях за-
кордоном. У Польщі концерти «Пер-
калаби» відбуваються 4–5 рази на рік. 
чим манить гурт ця країна? Олег «Мох» 
Гнатів, менеджер колективу жартує: 
кухнею: «Запіканки та кендюхи – це  
в Польщі добра річ!» – каже він. 

Під час заходу на варшавській Пра-
зі можна було послухати й морквяно-
капустного психоделу на мотиви 
«Перкалаби». виконав його овочевий 
оркестр «Паприкалаба», який діє від 
осені цього року. «Паприкалаба» – це 
гурт аматорів «перкалабської» музи-

ки, яку вони спільно виконують на 
власноруч виготовлених овочевих 
музичних інструментах. До «Папри-
калаби» входять не тільки громадяни 
Польщі, але й іммігранти з України, 
Білорусі, Франції, Англії тощо, які 
опинилися над віслою. «Хто хоче, 
може до нас приєднатися, бо це – 
відкритий національно-суспільно-
музичний експеримент», – розказує 
один із членів колективу, Бенджамін 
Коуп. Ідея грати музику на овочах 
з’явилася минулого року під час укра-
їнського фестивалю «Арт-поле». Ор-
кестр від початку єднав шанувальни-
ків творчості «Перкалаби», але суть 
у тому, що створили його люди, які 
не займаються музикою професійно. 
Це – спосіб демократизації сучасного 
процесу творення музики. «У певно-
му сенсі це іммігрантський проект. 
Проте найголовніше – це конфуз кор-
донів для усіх національностей, які 
входять до колективу. Це творення 
простору, де географія та факт, звідки 
ти, не має жодного значення», – каже 
Б. Коуп. ■

Іммігрантська 
музика

ід час свята «KULmix-
TURA 2011» – найбільшого фести-
валю у варшавському районі Праґа, 
що цьогоріч проходив 4 вересня на 
вул. Бжеській, – на головній сцені 
можна було побачити виступ укра-
їнської «Перкалаби». Гурт з Івано-
Франківська поєднує музичні стилі 
фольк, панк, ска та реггі, проте ви-
конавці самі окреслюють свою твор-
чість як «музику гір». 

П
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суперника, підкреслюючи, що «поль-
ський боксер здивував його великим 
серцем до боротьби... та твердим під-
боріддям». Проте сказав також слова 
хіба дуже важливі й для майбутньої  
кар’єри самого Томаша Адамека: «він 
дуже швидкий, і він добрий боксер, 
але недостатньо добрий для цієї ваги, 
це інший клас. він їв як важковаго-
вик, але важковаговиком треба наро-
дитися, не можна просто перейти на 
інший ступінь» – говорив Кличко. Як 
додав український чемпіон «думаю, 
що він зробив велику помилку, коли 
перейшов на важчий ваговий клас». 

Польський боксер визнав, що ви-
ходячи на ринг, був переконаний, 
що виграє і робив усе, що міг, проте 

Кличко переміг. – віталій був просто 
найкращим, цьому вчишся в спорті – 
сказав Томаш Адамек.      

Це був 43-ій виграний бій у про-
фесійній кар’єрі старшого з братів 
Кличків, а під час бою з Адамеком у 
жодному раунді не було загрози, що 
для Кличка він може завершитися 
програшем. Коли суддя припинив бо-
ротьбу, Кличко підійшов до Адамека, 
підняв його руку у гору і подякував. 
Підчас прес-конференції український 
боксер підкреслював, що цінує свого 
суперника та вважає його добрим 
чоловіком. «Я був кращим за нього,  
за що перепрошую», – завершив чем-
піон. 

Поки що брати Клички залишають-
ся володарями чотирьох чемпіонських 
титулів за найпрестижнішими версія-
ми. володимир є володарем чемпіон-
ських поясів за версіями WBO, WBA 
та IBF, натомість віталій має титул 
чемпіона WBC. Останній твердить, 
що, можливо, його майбутнім супер-
ником буде англієць Давід Гея. ■

Чемпіон скритикував рішення свого суперника 

ій між віталієм Кличком  
і Томашом Адамеком, який пройшов 
10 вересня у вроцлаві не став не-
сподіванкою. Український боксер-
важковаговик переміг поляка техніч-
ним нокаутом і таким чином укра-
їнець уже вкотре захистив звання 
чемпіона світу за версію WBC. 

Бій у 10-му раунді зупинив суддя 
за явною перевагою Кличка. Польські 
вболівальники по-різному ставляться 
до Адамека, бо для одних він герой, 
що мав відвагу боротися з великим 
чемпіоном, а для інших він себе 
скомпрометував, адже ще до двобою 
говорив, що стане володарем чемпі-
онського пояса. Дивлячись на Кличка 
після бою, важко було сказати, що він 
кілька хвилин тому боровся за звання 
чемпіона світу із боксу. він сам під час 
прес-конференції, яка відбулася після 
бою, дуже щиро звертався до свого 
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