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БУ номері:
ільше половини шенгенських 

віз, які отримують громадяни України, 
видається консульствами Республіки 
Польща. Ще 10 років тому, аби отримати 
бажану вклейку до паспорта, треба було 
якомога раніше прийти під будинок 
консульства, зайняти чергу і молитися, 
щоб удалося потрапити на прийом того 
самого дня. Сьогодні Польща, подібно 
до більшості європейських країн, про-
понує громадянам України два способи: 
самостійно записатися на прийом через 
веб-сторінку диппредставництва або 
звернутися до візових центрів. Останні 
– це приватні підприємства, які існують 
у кожному консульському окрузі, вони 
здійснюють посередницьку платну ді-
яльність – подаючи документи на візу. 
Як рекламують самі посередники, вони 
і анкету заповнити допоможуть, і комп-
лект документів перевірять, і швидше 
«знайдуть» місце у черзі. Але часто ві-
зовий центр стає не альтернативою са-
мостійній подачі документів, а єдиним 
можливим варіантом, плюс якість його 
послуг не відповідає заявленим стан-
дартам. То чим є візові центри на прак-
тиці – помічниками чи перепонами на 
шляху до отримання візи? Спробуймо 
розібратися.

20 євро 
і нема 
проблем? 
Чи легше отримати 
польську візу 
через візовий центр

Польські дипломатичні представни-
цтва чи не найпізніше з-поміж інших 
європейських запровадили практику 
подачі документів через візові центри. 
Такий варіант вже давно використову-
ється грецьким, італійським чи фран-
цузьким консульствами, а до британців 
напряму й поготів не потрапити! Та ось 
лише польське нововведення виклика-
ло найбільшу дискусію серед україн-
ців – адже найбільше бажаючих є саме 
на «польські» візи. Якщо раніше, коли 
консульства тільки запровадили веб-
реєстрацію, знайти вільну дату подачі 
можна було через тиждень-два після за-
повнення анкети, то тепер – місяць як 
мінімум! Візовий центр теж не приймає 
документи з сьогодні на завтра, а про-
понує почекати декілька тижнів.

Ось найбільш розповсюджені пре-
тензії до роботи візових центрів, які 
нам вдалося виявити на Інтернет-
форумах, де мешканці, переважно з 
Західної України (адже найбільше за-
явників проживають у львівському 
консульському окрузі), розповідають 
про проблеми, які з’явилися з подачею 
документів протягом останніх місяців:

Спроба зареєструватись на отримання польської візи через e-konsulat. 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=362508857168461&set=o.16936080308663
8&type=1&theater. Фото Дмітрій Куц з 7 жовтня 

Ситуація з візовими центрами 
в україні – с. 1, 3

Що нового у Фонді? – с. 2

новий торговий центр на 
прикордонні – с. 4

віСті з україни – с. 5 
ольга ПоПовиЧ про проблеми 
з інтеграцією українських мігрантів 
у Польщі – с. 6

Полегшення в працевлаштуванні 
нянь – с. 7 
як реагувати на сексуальні 
домагання та насилля і де шукати 
допомоги? – с. 8

СПівоЧа родина Пастушенків – с. 9

українСьке життя у Ґданську – с. 10

Про водійСькі права в Польщі – с. 11
коротко про новий закон про 
польське громадянство – с. 11

як шукати роботу в Польщі – с. 13

для Студентів: що краще – 
гуртожиток чи квартира? – с. 12

анонС Подій на листопад – с. 14

як приготувати польські фляки – с. 15

новини спорту – с. 16



У чому плюси та мінуси іс-
нування візових центрів, а 
також як їхні клієнти мо-
жуть захистити свої права – розповідає 
«НВ» керівник української організації 
«Європа без бар’єрів» ІриНа СУшко.

«нв»: Пані Ірино, чим є візові центри з 
точки зору європейського візового за-
конодавства?
ірина сушко: Візові центри – це посеред-
ницькі комерційні фірми, які на легаль-
них основах допомагають консульствам 
здійснювати видачу віз. Візовий кодекс 
Шенгенської зони дозволяє консульським 
установам використовувати посередни-
цтво візових центрів, але за умови, що 
консульство гарантує заявникові право 2
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вільно обирати місце подання документів 
на візу. Якщо говорити про загальну си-
туацію з візовими центрами в Україні, то, 
на жаль, можемо констатувати, що кон-
сульства не завжди виконують цю умо-
ву. Заявники подеколи навіть не знають, 
що вони мають право звернутися безпо-
середньо до дипустанови. Це погано не 
тільки тому, що люди мусять залишати 
гроші у візових центрах, а й тому, що, не 
маючи прямого доступу до працівників 
консульства, заявник не може доповнити 
пакет документів чи ґрунтовно з’ясувати 
причину відмови у візі. По суті, візо-
ві центри створюють певний бар’єр між 
консульством та заявником.

Що Ви можете сказати про практику 
візових центрів, яку запровадили поль-
ські диппредставництва?

ЖоВтень виявився місяцем, багатим 
на організовані Фондом «Наш вибір» 
заходи. У приміщенні монастиря оо. 
василіан у Варшаві 21 жовтня відбула-
ся зустріч із читачами газети «Наш ви-
бір» про те, як у Польщі взяти участь 
у парламентських виборах 28 жовтня 
2012 р. Подія влаштована в рамках про-
екту «Наш вибір – Інформаційні засоби 
для мігрантів з України у Польщі II», 
що фінансується Європейським фон-
дом інтеграції громадян третіх країн 
та з бюджету польської держави. На 
зустрічі читачі ознайомилися з проце-
дурою голосування та з формальними 
вимогами стосовно того, хто може взя-
ти участь у виборах. Зустріч провели 
редактори газети та порталу, на захід 
була запрошена журналіст Польського 
радіо Олена Бабакова. 

Фонд бере участь у міжнародному 
проекті «IYouth – Моделі інтеграції та 
запобігання виключенню: посилення 
ролі мігрантської молоді в суспільстві», 
який реалізує Міжнародна організація 
з міграції у партнерстві з Фондом «Наш 
вибір» та Вірменським культурним то-
вариством за фінансової підтримки 
ЄС. Наприкінці жовтня представниця 
Фонду Івона Трохімчик-Савчук про-
вела тренінг для мігрантської молоді, 
та осіб, які налаштовані працювати з 
мігрантською молоддю – у тренінгах 
було продемонстровано методи акти-

візації молоді, можливості пошуку фі-
нансування тощо. 

ЛистоПад буде не менш насиченим 
подіями місяцем: ми плануємо низку 
зустрічей із читачами газети, про які 
повідомимо на порталі. Також, у рам-
ках проекту «IYouth» у листопаді Фонд 
буде співорганізатором національного 
симпозіуму, присвяченого можливос-
тям і перспективам активізації мігран-
ської молоді в Польщі. Детальніше про 
цей проект та саму подію читайте на 
порталі www.naszwybir.pl та на веб-
сторінці Фонду. ■

Брюсселі 16–17 жовтня 
відбувся VIII Європейський інтегра-
ційний форум (ЄІФ), який влаштову-
ється кожні півроку за ініціативою 
Суспільно-економічного комітету ЄС. 
Форум є платформою для дискусій як 
на урядовому, так і на позаурядово-
му рівнях щодо інтеграції мігрантів у 
громадському просторі країн-учасниць 
ЄС. Представники Фонду «Наш вибір» 
(однієї з двох організацій, які пред-
ставляють Польщу на Форумі) беруть 
участь в ньому з 2009 р. У жовтні Фонд 
представляла Івона Трохімчик-Савчук.

Темою зустрічі був внесок мігрантів 
у економічне зростання Європейсько-
го Союзу. У ній брали участь комісар 
внутрішніх справ Європейської Комісії 
Цецилія Мальмстрьом, генеральний 
директор з питань працевлаштування, 
соціальної політики та інтеграції Коос 
Ріхелє, а також представники організа-
цій працедавців, підприємців, профспі-
лок і громадських організацій.

Під час засідань зверталася увага на 
те, що праця мігрантів є невід’ємною 
частиною економіки кожної країни – це 
підтверджують статистичні дані. Гово-
рилося, що незалежно від економічної 
кризи, на ринку праці ЄС існує потреба 
у високоспеціалізованих фахівцях, на-
томість зменшується кількість робочих 
місць для осіб із низькою кваліфіка-
цією. Надзвичайно важливою темою 
виявилось питання визнання освітніх 
дипломів для виконання фахової праці. 
Наголошувалося, що однакові процеду-
ри визнання професійних кваліфікацій 
у країнах-членах ЄС були б елементом 
боротьби проти дискримінації на рин-
ку праці. Але, на жаль, створення од-
накових процедур визнання дипломів, 
мабуть, так і залишиться на папері, 
оскільки охорона ринку праці залиша-
ється у віданні національних урядів.

На Форумі неодноразово наголо-
шувалося, що одним із можливих ва-
ріантів працевлаштування мігрантів 
є заснування приватної економічної 
діяльності. Проте, якщо це просто у 
Великобританії, де діє найбільша кіль-
кість створених мігрантами фірм, то в 
Польщі така можливість є тільки при-
водом для розмов. ■

«головне для заявника на візу 
– це поінформованість та знання своїх прав»
Ірина КРАВЕЦЬ

«наш вибір»
на Європейському 
інтеграційному 
форумі

н о в и н и 
від Фонду «Наш вибір»
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Ірина КРАВЕЦЬ

– на веб-сторінці як консульства, так 
і візового центру вільні дати подачі від-
сутні до 2013 року;

– маючи право на безкоштовну візу, 
не можна зареєструватися у консуль-
стві, а візовому центрові все одно дово-
диться платити гроші;

– після відмови у візі центр всю від-
повідальність перекидає на консуль-
ство, а консульство – на візовий центр, 
тому незрозуміло, кому подавати апе-
ляцію;

– візовий центр за додаткову плат-
ню пропонує «просунути» заявника по 
черзі, хоча офіційно подібні послуги не 
надаються;

– візовий центр за кожним разом ви-
магає інший набір документів на один і 
той же тип візи.

Платня за послуги візових центрів 
у різних містах – приблизно однакова, 
десь 200 гривень (20 євро). Якщо для 
бізнесменів це може й не гроші, то для 
студентів, які мають право на безко-
штовні візи, це стає додатковим обтя-
женням. Влітку після перевірки поль-
ського МЗС майже у повному складі 
були звільнені працівники луцького 
консульства – там унаслідок службо-
вої перевірки було виявлено існуван-
ня фіктивної черги, про що в установі 

знали. Найбільшого розголосу набула 
ситуація із візовим центром у Львові: у 
серпні там неможливо було подати до-
кументи ані напряму до консульства, 
ані через центр-посередник. Україн-
ське МЗС тоді заявило, що вирішення 
цієї проблеми є поза його компетенці-
єю, а генконсул Польщі у Львові Ярос-
лав Дрозд звинуватив у всьому шахра-
їв, які створюють фіктивні інтернет-
черги, а громадян України закликав 
скаржитися на дії цих підставних осіб 
до міліції.

Істотна проблема – це відсутність 
єдиних стандартів роботи візових цен-
трів. Наприклад, користувачка інтер-
нету на блозі розповіла, як разом з по-
другою в Києві купила медичне стра-
хування для поїздки до Польщі. Коли 
вона подавала його до візового центру 
у Львові, проблем не було, а от подрузі 
в Тернополі в центрі заявили, що таке 
страхування не підходить, треба купи-
ти нове – тут, в центрі, – і тоді все буде 
добре.

А ось ще цікавинка. Як повідомило 
наприкінці вересня Радіо Свобода, за-
ступник директора Державного цен-
тру України із охорони персональних 
даних Володимир Козак вважає, що 
діяльність в Україні візових центрів 
не відповідає чинному законодавству. 
Адже жодне з підприємств не надало 

документи, необхідні для офіційного 
дозволу на працю з персональними да-
ними заявників.

То як боротися з неякісним обслу-
говуванням у візових центрах? Перше 
– писати офіційні скарги до польських 
дипустанов або самого МЗС. Це саме 
там обирали конкретні організації як 
своїх посередників, і там мають від-
повідати за рівень наданих послуг. 
Друге – скаржитися до українських 
органів державної влади чи громад-
ських організацій, що проводять мо-
ніторинг візової політики країн ЄС. 
Вони можуть виступити з офіційним 
запитом до конкретного консульства 
– із проханням пояснити ситуацію. 
Наприклад, Львівське обласне відді-
лення Антимонопольного комітету 
України на прес-конференції 11 жов-
тня пообіцяло, що спільно з МЗС про-
веде розслідування у справі діяльнос-
ті ПП «Візовий центр». За словами го-
лови територіального відділення Ан-
дрія Бесараби, почати розслідування 
Комітет спонукала заява мешканця 
міста Лева про те, що візові центри 
не тільки не допомагають, а заважа-
ють отримати візи безпосередньо в 
консульстві Польщі. Якщо перенести 
дискусію з Інтернет-форуму в реаль-
ну площину, то існує можливість по-
кращити ситуацію. ■

Цю практику поляки запровадили не 
так давно, тому ще рано говорити про по-
вну картину. Поки що консульства дотри-
муються права й дозволяють заявникам 
обирати місце подачі пакету документів, 
але термін очікування на аплікацію в 
консульстві часом складає кілька місяців, 
а тоді втрачається сенс поїздки! Ми по-
відомили польське консульство в Києві 
про цю ситуацію, і виявилося, що довгий 
термін очікування повстає в результаті 
фіктивної черги, котру створюють окремі 
особи чи цілі фірми, резервуючи термін 
подачі документів для того, аби потім 
перепродати це місце. Наскільки я знаю, 
консульство працює над розв’язанням 
цієї проблеми.

Що б Ви порадили заявникам, якщо 
черга на особисте подання документів 
задовга, а платити додаткові гроші ві-
зовому центру не хочеться?

Раджу звернутися із запитом до кон-
сульської установи – з проханням поясни-
ти, чи дійсно немає вільних годин подачі 

протягом наступних місяців, і чи ця ситу-
ація відповідає реальному стану речей.

Як Ви прокоментуєте інформацію про 
те, що візові центри за додаткові гроші 
погоджуються «просунути» заявника 
вперед у візовій черзі?

Я чула про випадки, коли за додаткову 
платню візові центри «несподівано» зна-
ходили вільні дні прийому документів 
набагато раніше, ніж повідомляли попе-
редньо. Не можу поки що коментувати 
цю інформацію – у таких випадках треба 
подавати офіційну скаргу до консульства, 
а воно має проводити службове розслі-
дування. Лише його результати можуть 
показати, як працює цей механізм. Про-
вести розслідування – це в першу чергу 
в інтересі самого консульства, якщо воно 
дорожить своєю репутацією.

Чи буває так, що візові центри знахо-
дять собі ще додаткових посередників?

Так може бути, якщо Ви відкриваєте 
візу через туристичну фірму. У такому 

випадку раджу поцікавитися, чи фірма 
співпрацює безпосередньо з консуль-
ством, чи з візовим центром. Бо ризикує-
те двічі заплатити за посередництво. Хи-
трощі, які використовують посередники 
на візовому ринку, навіть неможливо пе-
редбачити, тому єдина «зброя» заявника 
– це максимальна поінформованість.

то як загалом Ви оцінюєте діяльність 
візових центрів в Україні?

Неоднозначно. З одного боку, це пози-
тив, адже існування візових центрів по-
збавило мешканців маленьких міст та сіл 
необхідності спеціально приїжджати до 
консульства, аби подати документи та аби 
отримати візу. Тобто, це допомагає людям 
економити час та гроші. З іншого боку, 
питання викликає підготовка працівників 
візових центрів: чи вони можуть оцінити 
повноту комплекту документів, чи зна-
ють, хто має право на безкоштовні візи? 
Адже дуже часто лише від особи, котра 
приймає документи, залежить те, наскіль-
ки успішним буде візове клопотання. ■

20 євро і нема проблем? Чи легше отримати 
польську візу через візовий центр
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Оксана ВАЩЕНКО
Григорій СПОДАРиК

П

ибори практично в кожній 
країні – чи то держава з давніми демокра-
тичними традиціями, чи та, що на стадії 
трансформації, – супроводжуються мо-
ніторингом. Короткотерміновий моніто-
ринг – це спостереження за голосуванням 
та підрахунком голосів, моніторинг дов-
готерміновий закладає спостереження за 
всією виборчою кампанією або принай-
мні за істотною її частиною перед днем 
волевиявлення. 

Моніторинг виборів до українського 
парламенту проводили місцеві організа-
ції. Ольга Айвазовська з Громадянської 
мережі «Опора» представила рейтинг 
правопорушень під час кампанії: «На пер-
шому місці – використання адмінресурсу, 
на другому – підкуп виборців, на третьо-
му – обмеження доступу іншим канди-
датам до проведення агітації та зустріч 
із виборцями. Рахунок порушень ішов не 
на десятки, а на сотні!». Олександр Чер-
ненко, голова Комітету виборців України, 
зауважив, що найбільше порушень вияв-
лено саме під час мажоритарної кампанії: 
«Кандидати на місцях, як правило, люди 
небідні, не соромляться займатися підку-
пом. І їм усе одно, як це вплине на між-
народний імідж України».

Цього року під час виборів до Верховної 
Ради працювали десятки довготермінових 
та сотні короткотермінових закордонних 

спостерігачів. Найбільшу кількість спо-
стерігачів у день голосування традиційно 
направила Організації з безпеки та спів-
робітництва у Європі. За кілька тижнів до 
дня голосування роботу розпочала місія 
від Європарламенту на чолі з польським 
євродепутатом Павелом Ковалем. Він сам 
на час роботи місії відмовився давати ко-
ментарі з приводу ситуації в Україні до 
моменту публікації фінального рапорту 
спостереження, і рекомендував зроби-
ти те саме іншим європарламентаріям. 
У шести регіонах України працювала 
литовсько-німецько-польська громадська 
місія спостерігачів. Голова місії Ярослав 
Доманський ще на початку спостережен-
ня зазначив, що багато питань викликало 
жеребкування членів окружних вибор-
чих комісій, яке українська ЦВК провела 
централізовано та один раз, що позбавило 
опозиційні партії можливості делегувати 
своїх членів виборчих комісій. 

Відзначимо, що Україна є однією з 
небагатьох країн, де західні інституції 
проводять моніторинг всього виборчого 
процесу. Більше того – Європарламент 
моніторує не тільки українські вибори до 
органів центральної влади, а й місцево-
го самоврядування, як це було у 2010 р. 
Мішана система виборів парламенту, яку 
депутати повернули у 2011 р., від початку 
викликала зауваження у Венеціанської 
комісії. Європейці радять українцям за-
стосовувати мажоритарну систему з від-
критими списками – подібна зараз існує в 
Польщі. Це зробило би Раду більш відпо-
відною волевиявленню українців. ■

Моніторинг виборів 
до українського парламенту

«Зупинка  ПОЛЬЩА» – це торговий  
путівник по південно-східній Польщі 
для українських громадян, який нещо-
давно видало рекламне агентство «Malek 
Media» з Ряшева. Українськомовна газе-
та розповсюджується безкоштовно серед 
тих, хто очікує на перетин польсько-
українського кордону. Путівник видава-
тимуть щомісячно.

У першому номері «Зупинки» можна 
знайти пропозиції та координати торго-
вельних центрів, крамниць чи готелів у 
Ряшеві, Ярославі чи Корчовій. Автори ви-
дання пояснюють, як повернути ПДВ за 
придбані в Польщі товари, представляють 
інвестиційну привабливість міста Ряше-
ва, а з розмови з речником Митної палати 
в Перемишлі Едитою Хабовською можна 
дізнатись про уже введені та плановані 
спрощення на польсько-українському 
кордоні. У «Зупинці» поміщено також ка-
лендар найближчих цікавих бізнесових 
та культурних подій у Польщі: «Головна 
мета газети –  це полегшити пошук місць 
у південно-східній Польщі, які варто від-
відати громадянам України. На наших 
сторінках Ви познайомитесь з пропозиці-
ями від найкращих торговельних центрів, 
дізнаєтесь, де зробити покупки, а також 
те, де поїсти й переночувати», – пише у 
вступній статті головний редактор «Зу-
пинки» Маріуш Пйотр Сідор, і разом з 
тим заохочує не забувати, що Польща зі 
своєю культурою та краєвидами може 
бути привабливою для туристів.

За статистичними даними, у першій 
половині 2012 р. Польщу відвідало май-
же 6 мільйонів громадян України. Більше 
половини з них перетинали кордон кілька 
разів на місяць, а десь 40% – кілька разів 
на тиждень. Витрати громадян України у 
другому кварталі 2012 р. склали 826 млн. 
злотих, що на 30% більше в порівнянні з 
попереднім півріччям. Тож для польських 
підприємців українці стали важливими 
клієнтами, яких варто приваблювати, за 
допомогою хоча б спеціальних газет. ■облизу прикордонного Пере-

мишля, за півкілометра від меморіаль-
ного комплексу автора українського 
національного гімну Михайла Вербиць-
кого, знаходиться найбільший на східно-
му кордоні Польщі торговельний центр 
«Korczowa Dolina». Він розташований на 
відстані 2 кілометрів від кордонного пе-
реходу Корчова–Краковець і за 20 кіломе-
трів від Перемишля.

Більшість (60%) покупців ТЦ «Kor-
czowa Dolina», який було відкрито рік 
тому, – українці з тридцятикілометрової 
зони, де діє малий прикордонний рух, а 
30% – жителі України з інших регіонів. 
Тут вдасться оформити Tax Free – тобто 

«Korczowa Dolina» –  тов ар и д л я у к раїнц ів

Андрій ХОМЕНКО

газета 
«Зупинка ПольЩа»

документи, за якими можна повернути 
податок ПДВ від придбаних товарів. Хоча 
центр працює «під українського клієнта», 
мешканці Перемишля, Ярослава, Радимна 
також залюбки тут скуповуються. 

Нині там діє Київський торговельний 
павільйон, починають будувати Львів-
ський. Ця інвестиція співфінансовується 
з євросоюзної програми «Інноваційна еко-
номіка». Пізніше «Korczowa Dolina» мати-
ме ще й третій, Донецький павільйон.

На кордонних переходах Корчова–
Краковець та Медика–Шегині туристам 
безкоштовно роздається перший номер 
торгового путівника «Зупинка Польща». 
У кольоровій газеті – поради, де найкра-
щі «закупи» у південно-східній Польщі. 
Планується видання подібного путівника 
по Люблінському та Мазовецькому воє-
водствах. 

Детальніше: www.korczowadolina.pl

Фото 
автора статті
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Проект закону про люстрацію

Народні депутати з фракції НУНС Іван 
Заєць, Ярослав Джоджик та Андрій Дави-
денко внесли на розгляд Верховної Ради 
проект Закону «Про люстрацію». Для 
осіб, які співпрацювали з оперативними 
працівниками колишнього КДБ СРСР 
до 1991 р. як агент, резидент чи інший 
негласний нештатний співробітник або 
співпрацювали зі спецслужбами інших 
держав як таємний інформатор чи поміч-
ник в оперативному отриманні інформа-
ції, законопроект передбачає обмеження 
права обіймати керівні посади в органах 
законодавчої, виконавчої та судової вла-
ди, правоохоронних органах України 
строком на п’ять років.

Законопроект пропонує провести 
обов’язкове опитування працівників ор-
ганів законодавчої, виконавчої, судової 
гілки влади, а також працівників право-
охоронних органів на предмет співпраці 
зі спецслужбами СРСР, та спецслужбами 
інших держав.
УНІАН

Подешевшання квитків на потяги 
з 1 жовтня

Від 1 жовтня до 24 грудня введено т.зв. 
знижуючий календарний коефіцієнт 0,93 
(для порівняння, у вересні він становив 
1,02). За наказом Міністерства інфра-
структури від 19 березня 2012 р. весь рік 
був розділений на 13 періодів, у кожному 
з яких діє свій коефіцієнт вартості заліз-
ничних квитків. Найнижчий – 0,7 – засто-
совується при продажі квитків на 31 груд-
ня, а найвищий – 1,1 діє в передноворічні 
дні з 25 по 30 грудня включно. Вартість 
квитка на поїзд № 91 Київ–Львів складає: 
купе – 162,33 грн. (у вересні – 171,54 грн.), 
плацкарт – 78,68 грн. (82,73 грн.). Як по-
відомила прес-служби «Укрзалізниці», 
вартість квитка буде залежати від дня 
поїздки. Наприклад, у вівторок і середу 
можна буде купити квитки на 10% дешев-
ше за базову ціну, натомість у п’ятницю 
та неділю квиток є на 10% дорожчим. 

Як пояснила керівник прес-служби 
«Укрзалізниці» Олена Лизунова, загалом 
з 1 жовтня ціна на квитки зменшиться на 
10–25 гривень в залежності від класу по-
тягу. Вартість проїзду в швидкісних по-
їздах «Інтерсіті+» (Hyundai Rotem) розра-
ховується за такою самою шкалою. Так, 
вартість квитка в II класі «Українського 
експресу» у вівторок і середу в напрям-
ку Київ–Харків складає 214,79 грн. (до 1 
жовтня – 234,42 грн.), Київ–Львів – 239,24 
грн. (261,23 грн.), Київ–Донецьк – 285,63 
грн. (312,10 грн.). I клас у напрямку Київ–
Харків коштує 316,06 грн. (334,53 грн.), 

Київ–Львів – 354,96 грн. (375,76 грн.), 
Київ–Донецьк – 421,79 грн. (446,62 грн.). 
При оформленні квитків туди і назад діє 
знижка в 10%. Всього ж, починаючи з 14 
серпня, ціни на проїзд у цих потягах зни-
зилися в середньому на 40–90 грн. 
УНІАН 

Підвищення прожиткового мінімуму

Прожитковий мінімум від 1 жовтня, 
відповідно до передбачень державного 
бюджету України, становить 1060 грн. 
(з 1 липня він був встановлений на рівні 
1044 гривень). З 1 грудня його буде підви-
щено до 1095 грн. Для тих, хто належить 
до основних соціальних і демографічних 
груп населення, встановлюються такі 
розміри прожиткового мінімуму на 2012 
рік: для дітей до 6 років з 1 жовтня – 930 
грн., з 1 грудня – 961 грн; для дітей від 6 
до 18 років з 1 жовтня – 1161 грн., з 1 груд-
ня – 1197 грн.; для працездатних осіб з 1 
жовтня – 1118 грн., з 1 грудня – 1134 грн.; 
для осіб, що втратили працездатність з 1 
жовтня – 856 грн., з 1 грудня – 884 грн. 

Також з 1 жовтня 2012 року підвище-
но розмір місячної мінімальної заробіт-
ної плати до 1118 грн. (з липня до жовтня 
вона становила 1102 грн.). З 1 грудня роз-
мір мінімальної зарплати буде підвищено 
до 1134 грн. У погодинному розмірі з 1 
жовтня мінімальна зарплата становить 
6,7 грн, з 1 грудня становитиме 6,8 грн. 
Розмір мінімальної пенсії з 1 жовтня 
складає 856 грн. 
УНІАН, Газета na

Український фільм номінований на 
премію «Оскар»

Український фільм «ТойХтоПройшов-
КрізьВогонь» відомого режисера Ми-
хайла Іллєнка потрапив у лонґ-лист пре-
тендентів на премію американської кіно-
академії «Оскар» – у номінації «Найкра-
щий фільм іноземною мовою». Сценарій 
фільму побудований на реальній історії 
радянського пілота Івана Даценка, який 
під час Другої світової війни побував у 
німецькому полоні, а після повернення 
був арештований КДБ. До 1967 року доля 
Івана Даценка була невідома: аж коли ра-
дянська делегація на Всесвітній виставці 
в Монреалі не зустріла представника ін-
діанського племені, який говорив чистою 
українською мовою. Вождем індіанців і 
виявився колишній радянський льотчик.
Радіо Свобода, ЗІК

Що штовхає українців на протест?

З 18 вересня по 4 жовтня 2012 року 
фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька 
Кучеріва спільно з Київським міжнарод-
ним інститутом соціології провів соціоло-
гічне опитування «Думки і погляди насе-
лення України: «Еxit-poll–2012». Головни-
ми проблемами, через які люди вийшли 
б на протест, названо різке падіння рівня 
життя (24,3%), невиплата зарплат і пенсій 
(21,9%), різке підвищення цін (15%). І тіль-
ки 3,5 % опитаних готові вийти на вулиці, 
щоб захищати демократію в країні.
Дзеркало тижня

П ісля того, як Польща стала 
членом європейського співтовариства, 
сотні тисяч польських гастарбайтерів 
цілком легально рушили на Захід, Пів-
ніч і Південь континенту в пошуках 
праці та добрих заробітків. Деякі еко-
номісти передбачали, що згодом біль-
шість із них повернеться додому, тим 
більше, що покращення в країні над Ві-
слою справді відбувається. Але вийшло 
навпаки – з 2011 року поляки знову ру-
шили в дорогу, і сьогодні закордоном 
перебуває 2 мільйони 60 тисяч поль-
ських заробітчан.

Здебільшого вони виїжджають до Ве-
ликобританії, Німеччини, Швеції та Нор-

вегії, де на низькокваліфікованій поса- 
ді можна заробляти по 2–2,5 тисяч євро 
щомісяця (у Польщі за подібну роботу 
поляки отримують 2 тисячі злотих).

Нинішня польська заробітчанська 
еміграція дещо відрізняється від тієї, 
яка існувала вісім років тому. Тепер це 
не просто втеча від безробіття за хлі-
бом. Сьогодні виїжджають спеціалісти, 
які прагнуть знайти закордоном по-
дальше кар’єрне зростання. Усе частіше 
на Захід виїжджають усією родиною, а 
середній вік нинішнього  емігранта – 
тридцять років.

Польська еміграція змінюється із 
заробітчанської в переселенську. По-
ляки шукають кращого, безпечного 
життя, доброї освіти для дітей, на-
віть кращих автошляхів, якими вони 
мають можливість швидко доїхати до 
місця роботи. ■

нова хвиля польського заробітчанства
Андрій ХОМЕНКО

Н о в и н и
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У попередньому номері на-
шої газети голова Об’єднання україн-
ців Польщі Петро Тима як представник 
автохтонних українців пояснив, у чому 
полягають основні відмінності між 
приїжджими та місцевими українцями, 
а також описав, які виникають пробле-
ми під час інтеграції. Однак багато пи-
тань так і залишилося без розкриття. 

Не треба багато говорити про те, 
що ментально ми – різні (зрештою, 
українці з різних регіонів самі сильно 
відрізняються один від одного), але 
ми завжди зможемо знайти те, що нас 
буде об’єднувати та спонукати до ін-
теграції. Відмінності, звісно ж будуть, 
але разом можна бути й у своєму роз-
маїтті. 

2004 рік дуже добре показав обом 
українським громадам Польщі, як важ-
ливо бути разом, а відчуття, що у своїх 
прагненнях ти не сам, тільки додає від-
ваги й наполегливості. Під час Пома-
ранчевої революції і українська менши-
на Польщі, і мігранти прагнули одного 
– доброго майбутнього для України, 
тому були разом, спільно виходили на 
вулиці Варшави, поруч організовували 
зустрічі. Це дійсно був хороший час, 
щоб нарешті почати активно інтегрува-
тись – але чомусь так не сталося. Після 
завершення «революційних» подій у 
Києві обидві українські спільноти зно-
ву розмежувались, кожна далі продо-
вжила жити своїм життям. Можливо, 
причина була в тому, що треба було зро-
бити крок назустріч – і хтось мав бути в 

цьому процесі першим. Для справедли-
вості варто відзначити, що українські 
мігранти ще не змогли створити чогось 
спільного і більше функціонують на 
рівні локальних ініціатив, фондів та 
товариств, а тому є вельми розпоро-
шеними – на відміну від Об’єднання 
українців у Польщі. Думаю, що логічно 
було б почати таку інтеграцію самому 
Об’єднанню, запрошуючи до своїх лав 
якомога більше приїжджих українців, 
кооперуючись з різними, уже існуючи-
ми українськими мігрантськими серед-
овищами. Спроби співпраці між двома 
громадами – існують, вони є досить 
плідними. Як добрий приклад,  можна 
навести співпрацю фонду «Наш вибір» 
з українською меншиною, без підтрим-
ки та втягнення якої виникло б чимало 
проблем – хоч би з виходом нашої га-
зети. 

Нещодавно відбулася ще одна подія, 
яка стерла розмежування між укра-
їнською меншиною та українськими 
мігрантами. Вона не набрала такого 
масштабу й характеру, як події 2004-го, 
але стала черговим прикладом того, що 
слово «Україна» (маю надію, що читач 
не буде з пафосом відбирати його) зно-
ву поєднує українців Польщі – авто-
хтонів та приїжджих. Це сумнозвісна 
гумористична радіопередача двох ві-
домих польських журналістів Міхала 
Фіґурського та Куби Воєвудського, у 
якій вони по-хамськи, зневажливо та 
брутально висловилися про українок – 
хатніх працівниць. Першими, хто пору-
шив це питання і висловив свій протест 
проти таких висловлювань на адресу 
українок, була українська меншина. 

Вона тоді перш за все захистила при-
їжджих українців, чимало стереотипів 
про яких функціонує в польському сус-
пільстві. 

Хоча, на жаль, досі існують момен-
ти, які роз’єднують дві українські гро-
мади. Ми іноді по-різному розуміємо 
політичні проблеми, які виникають в 
Україні. Як приклад, можна навести 
ситуацію навколо приїзду президента 
України Віктора Януковича до Польщі 
в 2010 році. Тоді українські мігранти, 
які створили ініціативну групу, вирі-
шили висловити свій протест проти 
цього та наголосити на антидемокра-
тичних та антидержавницьких діях у 
політиці Януковича. Звісно ж, що при-
єднатися до цього протесту було за-
прошено українську меншину, – однак 
певні розбіжності в баченні «україн-
ського питання» виникли ще на етапі 
підготовки і обговорення майбутнього 
протесту, тому акцію, а точніше ор-
ганізоване віче, українські мігранти 
провели без активного включення і 
офіційної підтримки української мен-
шини (за виключенням окремих осіб). 
Український уряд обіцяє фінансову 
підтримку для української меншини 
– можливо, цим можна пояснити, що у 
влаштовані українськими мігрантами 
політичні акції так слабо втягується 
меншина. Але чи варто заспокоювати 
свої прагнення недалекою перспек-
тивою, коли в дальшій перспективі 
можна втратите те, для чого власне 
українська громада існує? Залишу це 
питання відкритим: можливо, воно по-
родить подальшу дискусію. Дуже хо-
тілось би, що це було прочитано не як 
звинувачення однієї сторони іншою, 
а як логічне запитання – адже іноді 
незручні питання нам краще допомо-
жуть зрозуміти, які ж ми є.

Для того, щоб дійсно бути разом, ми 
повинні слухати один одного і стара-
тись розуміти потреби й бажання кож-
ної з громад – незважаючи на те, що 
вони в нас часто бувають дуже різни-
ми. Головне, щоб ми не боялись говори-
ти відкрито про те, чого ми прагнемо, 
бажаємо; були більш відвертими між 
собою, говорили про те, що часом не 
завжди почуємо про себе. ■

«Дві України в Польщі, 
або Бути більш відвертими?»

Ольга ПОПОВиЧ
Українці – це одна з найбільших національних меншин Польщі, але чи від-
крита вона на інтеграцію з новими мігрантами з України, які приїхали сюди 
протягом останнього двадцятиріччя? Чи легко знайти спільну мову авто-
хтонним і приїжджим українцям? І що все ж таки заважає поєднати сили 
цим двом середовищам? Зважаючи на те, що з кожним роком все більше й 
більше українців приїздить до Польщі, поставленні питання вельми акту-
альні та важливі, адже українська громада збільшується – і логічно було б, 
якби вона не роздвоювалась, а об’єднувалась. 
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П
рацевлаштування няні з Ук-

раїни не дуже сильно відрізняється від 
працевлаштування громадянки Поль-
щі: основною умовою є лише легаль-
ний статус кандидатки на таку посаду. 
Важливою є основа перебування няні на 
території Польщі, оскільки від цього за-
лежить необхідність подачі клопотання 
про дозвіл на працю (пол. pozwolenie na 
pracę).

Більш конкретні умови працевла-
штування нянь описані в Законі про 
опіку над дітьми до 3 років від 4 лю-
того 2011 р. (Dz.U. nr 45 poz. 235), який 
ще називають «законом про дит’ясла» 
(ustawа żłobkowа). Закон передбачає, що 
няню можна працевлаштувати на осно-
ві т.зв. активізуючої умови (пол. umowy 
uaktywniającej), яка за своїми право-
вими наслідками наближена до умови-
доручення (пол. umowа zlecenia), оскіль-
ки в цьому випадку будуть застосову-
ватися положення цивільно-правового 
кодексу.

Зокрема, батьки дитини, які підпису-
ють таку «активізуючу умову», повинні 

заявити про няню до Держаної страхо-
вої компанії (пол. ZUS) для оформлення 
соціального страхування. Якщо вони 
так зроблять, то внески на пенсійне  
і медичне страхування, а також страху-
вання від нещасних випадків будуть по-
криватися з державного бюджету. Проте 
внески на соціальне страхування будуть 
розраховуватися тільки для мінімальної 
заробітної плати, тобто 1500 польських 
злотих. Якщо ж зарплата законтракто-
вана в умові буде вищою від мінімальної 
зарплати, то внески від цієї різниці бу-
дуть доплачувати батьки дитини разом 
з нянею. Така форма працевлаштування 
дає опікунці право на безкоштовне ліку-
вання, а також, якщо няня наважиться 
додатково оплачувати страхування від 
хвороби – т.зв. ubezpieczenie chorobowe 
– то няня моє право й на оплачуваний 
лікарняний.

На основі активізуючої умови няню 
можна найняти для опіки над дитиною 
від 20 тижня аж до 3 року життя, в осо-
бливих випадках – до 4 року життя, на-
приклад, якщо в дитячому садку немає 
місць. Цією формою працевлаштування 
няні можуть скористатися тільки батьки, 
які самі працюють і мають підписаний 
трудовий договір або умову-доручення 
(тобто якщо батьки теж покривають 

власні внески соціального страхування 
ZUS). Втрата праці або припинення під-
приємницької діяльності батьків дитини 
зовсім не означає, що ZUS автоматично 
перестане сплачувати внески на няню: 
вони будуть сплачуватися ще протягом 
трьох місяців від дня звільнення батьків.

Виразною перевагою закону є те, що 
він не ставить жодних обмежень щодо 
кваліфікації нянь, а також не вводить 
обмежень щодо родинних зв’язків між 
нянею і батьками дитини. Це означає, 
що батьки можуть найняти, наприклад, 
свою маму, сестру чи бабусю. Єдиною 
вимогою для няні є тільки обов’язок про-
ходження санітарно-епідеміологічного 
обстеження.

Батьки, які наймають няню, також 
повинні пам’ятати про сплату прибутко-
вого податку. Норми розрахунку цього 
податку є такими ж, як і для будь-якого 
польського працівника. 

Тож варто скористатися можливістю, 
яку дає згаданий закон. Зручність у ви-
падку підписання активізуючої умови 
є двосторонньою – батьки не платять 
внесків соціального страхування ZUS  
і користуються спрощеними процедура-
ми розрахунку страхування. Натомість 
няня може отримати легальну працю, 
законно сплачувати податки, ба навіть 
більше – няня має право для продовжен-
ня легального перебування у Польщі за-
конним шляхом. ■

априкінці липня польський 
уряд прийняв документ «Міграційна по-
літика Польщі – теперішній стан та реко-
мендовані дії». Дослідження показують, 
що Польщі потрібні іноземні працівники, 
тому одна з головних тез документу – це 
пристосування міграційної політики до 
пріоритетів ринку праці. Приваблення 
іноземного працівника дозволить поль-
ській економіці продовжити її розвиток 
та бути конкурентною.

Відповідно до документу, пріоритет-
ними є такі групи мігрантів, як особи 
польського походження, студенти, ви-
пускники вищих навчальних закладів, 
науковці, іноземці, які ведуть підпри-
ємницьку діяльність та створюють нові 
місця праці, фахівці з потрібними еконо-
міці кваліфікаціями, сім’ї мігрантів, які 
вже оселились у Польщі тощо. Для них 
рекомендується спростити правові по-

ложення перебування та праці в Польщі. 
Міграційна політика передбачає більш 
ефективну програму інтеграції інозем-
ців, зокрема, звернення уваги на освіту 
дітей мігрантів чи полегшення доступу 
до фахових юридичних порад. 

Польський уряд хоче ефективніше 
боротись з нелегальною міграцією, але 
відтепер перевага надаватиметься до-
бровільному поверненню, ніж приму-
совим видаленням. Планується покра-
щити ефективність механізму надання 
громадянства та програми репатріації. 
Державні органи зобов’язуються постій-
но моніторувати міграцію, а це покра-
щить її пристосування до вимог ринку 
праці, допоможе оцінити ефективність 
інтеграційних програм. 

Автори документу відзначають, що 
Польща досі не є державою, до якої при-
їжджає більше іноземців, ніж виїжджає 
її громадян. Однак необхідність якісної 
міграційної політики зумовлює кілька 
важливих чинників, серед яких і те, що 
Польща не перестає бути привабливою 
для громадян з країн колишнього СРСР, 
а польські працедавці все частіше потре-

бують їхньої праці. Крім цього, польське 
суспільство старіє, а це веде до проблем 
з функціонуванням хоча б пенсійної сис-
теми. Загалом нова міграційна політика 
має допомогти впоратися з проблема-
ми та викликами, які ставить еміграція 
своїх громадян та імміграція іноземців: 
«Це означає потребу проведення широ-
ких правових, організаційних та адміні-
стративних змін, що дозволять Польщі 
відкритись на іноземців, враховуючи 
проблеми та небезпеки їхнього напли-
ву», – йдеться в документі. Поки що він 
не передбачає конкретних правових рі-
шень, графіку їхнього введення чи дже-
рел фінансування. Лише в майбутньому 
на його основі буде створений план дій, 
у якому рекомендації перетворяться на 
конкретні рішення. 

Оприлюднення документу виклика-
ло й критичні оцінки. Зокрема, Гель-
сінський фонд прав людини відзначав, 
що в ньому бракує конкретних цілей та 
способів їхнього досягнення. На думку 
представників фонду, документ, харак-
теризуючи міграційну ситуацію, не дає 
відповіді на питання про роль іноземців 
у польському громадському житті та в 
економіці держави. ■

Прийнято документ «міграційна політика Польщі»
Григорій СПОДАРиК

н

Працевлаштування нянь у Польщі 
Івона ТРОХІМЧиК-САВЧУК
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очекався польського перекла-
ду німецький бестселлер Юстини Полян-
ської «Під німецькими ліжками», у якому 
полька, котра приїхала до Німеччини у 
1998 році, відверто описує багаторічний 
досвід праці прибиральницею в країні 
розвиненого капіталізму. 

Пригоди Юстини в Німеччині цікаві 
для українських читачів хоча б тому, що 
розгортаються на тлі наболілої ситуації: 
трудових мігрантів зі Сходу часто сприй-
мають як вихідців з напівцивілізованих 
країн – отже таких, що не заслуговують 
на гідну винагороду праці, які мають 
бути щасливими лише тому, що долучи-
лися до західного суспільства, що можуть 
замкнути очі на хамство, жадібність та 
подвійні стандарти працедавців. Так від-
чувала себе авторка, коли черговий раз 
не отримувала зароблених грошей, чула 
лайку чи питання: «а Ви знаєте, що таке 
кока-кола?». Думаю, багатьом українкам 
у Польщі такий «гумор» добре знайомий.

У книзі є дві ідеї: 1) викривальна – у по-
рядному німецькому суспільстві існує ксе-
нофобія, при чому не тільки серед ображе-
них на уряд безробітних, а й серед досить 
заможних людей; 2) психотерапевтичний 
– не ставте чиєсь життя за взірець: бруд, 
сварки та лицемірство є в кожному домі. 
На думку Полянської, німці схильні до 
«показухи», за якою часто-густо криється 
брак виховання й поваги до іншої люди-
ни. Авторка, що за роки праці навчилася 
боротися за свої права, рідко вступає в 
конфлікт через гроші, але не хоче мовчати, 
коли до неї погано ставляться.

Чи книга є цікавою? Так, текст чита-
ється легко та цікаво. Чи є зворушливою 
та смішною? Трапляється, що я сміюся 
вголос або стримую сльозу, коли читаю 
художню літературу, але в цьому випад-
ку так не сталося. Чесно – чекала біль-
шої іронічності. Натомість відчувалося, 
що це книга про поляків – але для нім-
ців, а не для поляків. Звідси й критично-
ідеалістичне ставлення до Польщі (чи не 
так само українці описують свою бать-
ківщину?).

Мені найбільше сподобалася цілеспря-
мованість авторки, її відчуття поваги до 
себе та вміння не складати руки ні піс-
ля першої, ні після десятої поразки. Не 
можна не помітити бажання Полянської 
стати другом зі своїми працедавцями, що 
рідко коли їй вдавалося. Мабуть, цей по-
клик є для німців частиною «таємничої 
слов’янської душі». ■

днією з тем, що порушує ав-
торка книги «Під німецькими ліжками», 
є сексуальні домагання працедавців до 
жінок – опікунок, прибиральниць чи гу-
вернанток. Юстина Полянська описує 
кілька неприємних ситуацій, коли праце-
давець заохочував її до чогось більшого, 
ніж прибирання. Позиція авторки проста: 
допоки чоловік не розпускає руки – стави-
тися до його поведінки як до невідворот-
ного негативу, з яким можеш зустрітися 
на роботі. «Якби я ображалася на кожно-
го придурка, втекла б назад додому ще в 
перший тиждень», – пише Полянська. 

Сексуальні домагання стоять поряд 
із такими явищами, як домашнє насиль-
ство та сексизм. Їх об’єднує те, що жерт-
ви рідко діляться своїми переживаннями, 
практично не звертаються до поліції, на-
томість часто виправдовують поведінку 
агресора, типу «я сама його спровокува-
ла». Як у Польщі, так і в Україні на цю 
тему мало говорять (наприклад, відповід-
ної статті в українській Вікіпедії взагалі 
не існує, польська стаття molestowanie 
seksualne має обсяг 4 речень, тоді як ан-
глійська займає понад 3 сторінки). 

Жертвою сексуального домагання 
може стати кожна жінка. Психологи дав-
но відкинули теорію, мовляв, грубих за-
лицянь «удостоюються» жінки, котрі 
вирізняються поведінкою жертви (тобто 
«напрошуються», аби їх скривдили). Чо-
ловіки часто вибирають об’єктами дома-
гань жінок, залежних від них як фізично, 
так і фінансово. Таким чином, у категорії 
небезпеки знаходяться й українські жін-
ки. Якщо Ви перебуваєте в країні легаль-
но, то можна поскаржитися до поліції, 
хоча польське право не передбачає по-
карання безпосередньо за сексуальні до-
магання. Ситуація ускладнюється, якщо 
людина не має візи чи посвідки на про-
живання, адже тоді контакт з поліцією чи 
органами влади дорівнюватиме депорта-
ції. Як поводитися в ситуації, коли пра-
цедавець робить непристойні пропозиції 

або пропонує «підзаробити», продаючи 
своє тіло? 

– Перш за все, треба поважати себе. 
Працедавець не має більших прав, ніж Ви. 
Він не врятував Вам життя, він просто дав 
Вам роботу, тому немає обов’язку мовчки 
зносити його грубощі, – говорить Яна 
Лісна, психолог з організації «Niebieska 
Linia», котра допомагає жінкам, що за-
знали домашнього насильства. – Най-
кращий варіант, це, влаштовуючись на 
роботу, чітко позначити свої «кордони»: 
що саме Ви маєте робити, а з чим і не ду-
мати до Вас звертатися. Звісно, господар 
може збрехати, але принаймні буде знати, 
що Ви не віддаєте йому безоглядно тіло й 
душу. Якщо вже дійшло до ситуації, коли 
через жарти чи пропозиції сексуального 
характеру Ви почуваєтеся в небезпеці, то 
важко порадити конкретну лінію пове-
дінки. Непогано одразу розвернутися та 
піти – але на що тоді жити? Краще за пер-
шим же разом, коли Ви відчули себе при-
ниженою, провести поважну розмову, що 
така поведінка неприйнятна. Адже сек-
суальні домагання – це різновид агресії, 
а агресор, якого намагаються зупинити, 
коли він вже звик, що жертва все терпить, 
може тиснути ще більше. Отже, перше – 
оперативна реакція. Як правило, всі агре-
сори бояться розголосу. Чоловікам зручно 
бити жінок, допоки вони мовчать. Госпо-
диня дому в цій ситуації може не стати на 
Вашу сторону, але залишаються сусіди, 
інші домашні працівниці. Часто агресора 
лякає сама перспектива, що про його по-
ведінку дізнаються, – радить психолог. 

Організації, які надають безкоштовну 
психологічну та юридичну допомогу жін-
кам, що стали жертвами домашнього на-
сильства чи сексуальних домагань:

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie Niebieska Li-
nia – дзвінок безкоштовний, плата тіль-
ки за з’єднання; тел.: +48 (22) 499 37 33,  
+48 801 12 00 02, www.niebieskalinia.pl

Fundacja Centrum Praw Kobiet – по-
ради за телефоном, мейлом чи при осо-
бистій зустрічі; тел: +48 (22) 621 35 37, 
porady.psychologiczne@cpk.org.pl

Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemo-
cy – такі осередки існують у кожному 
воєводстві. Телефон до варшавського:  
+48 606 256 790; +48 (22) 622 25 17.

Ośrodek dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie «DOM» – телефони: +48 (22) 
622 96 33; +48 (22) 616 1036.

Cписок організацій, які надають кон-
сультації у випадку дискримінації на ро-
боті можна знайти на сторінці організації 
Polskie Towarzystwо Prawa Antydyskry-
minacyjnego www.ptpa.org.pl/poradnik/
lista-organizacji/lista-organizacji 

Сторінку підготувала Ірина Кравець

Прибирання в країні 
з подвійною мораллю

Як протистояти 
сексуальним 
домаганням?
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«нВ»: Юрію, Ви були членом київ-
ського музичного гурту «древо». Чи 
це з нього почалась Ваша пригода з 
фольклорним співом?
Юрій Пастушенко: З «Древом» це та-
кож було пов’язано, адже в 90-х роках 
автентичним фольклором займався 
саме цей гурт. «Древо» існувало при 
Київській консерваторії, де є музична 
лабораторія фольклору. Я прийшов в 
Інститут культури, мав бути хормейсте-
ром народного хору, а коли вперше по-
чув, як співає Олена Шевчук з «Древа», 
– от тоді все перевернулося, з’явилася 
така зацікавленість, навіть трошки десь 
фанатична, що була пов’язана з тради-
ційним фольклором, а передусім з ав-
тентичним співом.

Чи заняття фольклором – це пев-
ний спосіб порятунку шару народної 
культури, який відходить в минуле?

Ю.П.: Так, тоді було багато подібних 
пов’язаних з фольклором ідей, – ряту-
вати, не дати вмерти. А передусім по-
казати, що насправді ця музика існує, 
що вона самодостатня, а щоб її почути 
– не треба обов’язково обробляти й ви-
конувати великим хором з найкращих 
виконавців... (сміх)

Чи в тому, що Ви робите, відчуваєте 
зв’язок з джерелами такої музики?

Ю.П.: Тут, у місті, уже трошки інша 
ситуація, хоч буває по-різному. Але цей 
спів існує тільки тоді, коли людина про-
сто без нього не може жити, вона сама 
співає й має своїх близьких друзів, – і 
вони це роблять разом. Нас приваблює 
передусім натуральність, яка тут, у міс-
ті, дещо втрачається. 

отже цей спів для людини природ-
ній. Чи це значить, що традиційний 
спів – легкий і доступний?

Ю.П.: Коли людина чує традицій-
ну музику, їй може здаватись, що вона 

проста; відразу виникає враження, що 
це легко самому виконати. Одразу на-
вчитися слів, трошки послухати – і вже 
заспіваєш. Це не зовсім так. Насправді 
це досить серйозна річ, до неї треба ста-
витись так, як до навчання музиці Баха. 
З фольклором – так само. До нього як 
до музики теж треба підходити з усією 
серйозністю. 

Ви проводили майстер-класи тради-
ційного співу на Підляшші й стика-
лися з тамтешнім фольклором, – а 
це польська, українська, білоруська 
творчість. Чи є в неї якісь спільні 
риси з українським фольклором, ска-
жімо, Лівобережжя? Які є різниці?

Ю.П.: На Підляшші досить цікава 
ситуація. Якщо казати про Україну, 
буває село, де вже немає людей, що 
пам’ятають традиційні пісні – може 
одна-дві бабці. Коли когось знаходиш, 
то він може не пам’ятати багатьох тво-
рів (або й одну пісню від початку до 
кінця), однак можна зрозуміти, що це 
був за стиль співу. Збереглася харак-
терна манера та її можна почути або 
принаймні якось ідентифікувати на 
підставі інших зразків з попередніх до-
сліджень цього реґіону. А на Підляшші 
ми зустрілися з такою ситуацією, що 
пісень знають багато, натомість зрозу-

міти, який це був спів насправді, дуже 
важко, – зв’язок зі старою манерою ви-
конання був втрачений. Тут варто зга-
дати, що нам дуже допоміг польський 
Національний центр культури (пол. 
Narodowe Centrum Kultury), зокрема, 
отримання стипендії Gaude Polonia, за-
вдяки якій ми могли реалізувати наші 
поїздки на Підляшшя й зібрати матері-
ал, котрий і досі опрацьовуємо.

Зузанно, а як Ви, полька, прийшли до 
української пісні?
Зузанна Моравецька-Пастушенко: Це 
цікава історія. Раніше я взагалі не співа-
ла. Пізніше стало ясно, чому я в школі 
завжди фальшивила: у мене дуже висо-
кий голос, я не могла співати разом з усі-
ма дітьми, бо це був не мій реґістр. Аж 
якось одного разу я пішла з приятель-
кою на пісенний концерт на фестивалі 
у Вроцлаві й хотіла собі купити якусь 
касету. Побачила «Пісні українських 
степів», придбала її, хоч не уявляла, що 
це може бути. Твори звучали так роман-
тично… Ця музика виявилась настільки 
магнетичною, що я не могла перестати її 
слухати – і в певний момент мене почало 
дратувати, що я сама не можу до неї до-
лучитися. Отже, я почала співати. 

Як Вам співаються українські пісні?
З.М.-П: Тут є ще інша проблема. 

Ми походимо з міста, і для нас сіль-
ська культура загалом – чи то польська, 
чи українська – це щось цілком інше, 
якийсь світ, до котрого треба увійти 
та відкрити його для себе. Те ж саме з 
мовою. Якщо збереглися ще старі пісні, 
які нас цікавлять, то вони існують у ді-
алектних варіантах. Мене знайомі час-
то просять: «Заспівай якусь польську 
пісню». Я співаю – а вони: «Це не було 
по-польськи». А це було по-польськи 
(сміх). 

Ю.П.: Не можна сказати, що укра-
їнці будуть краще співати своїх пісень, 
ніж поляки. Хіба що слова будуть кра-
ще вимовляти (сміх). Але, загалом, то є 
людина мисляча – homo sapiens, а є лю-
дина співоча – homo cantans. І це – інша 
мова. Ці люди – з іншої країни, з країни 
музики. ■

Розмову провели 
Антон та Юлія МАРЧиНСЬКІ

Homo cantans: людина, що співає
На тему традиційних пісень побутує певний передсуд – що вони прості, до-
ступні, а отже не вимагають спеціальної підготовки й заспівати їх може ко-
жен. однак, це – враження помилкове, адже традиційні пісні можуть бути не 
менш складними за твори класичних композиторів, а їхнє виконання буває під 
силу лише справжнім професіоналам. Таким, як Юрій Пастушенко – молодий 
український співак та дослідник давніх пісень, а також його дружина – та-
лановита польська співачка Зузанна Моравецька-Пастушенко. Саме з ними ми 
зустрілися теплим жовтневим вечором, щоб порозмовляти про автентичний 
український спів.

Зузанна 
та Юрій Пастушенки

 Фото власне
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Григорій СПОДАРиК

М и вже розповідали про 
південні осередки українського авто-
хтонного життя Польщі – Перемишль, 
Люблін, Краків. Зв’язок цих міст із 
українською історією – беззаперечний 
і очевидний. Однак далеко не кожен 
в Україні знає, що одним із найголо-
вніших центрів української культури 
Польщі нині є Ґданськ. 

Або точніше: Тримісто, тобто роз-
ташована на березі Балтійського моря 
агломерація трьох міст – Ґданська, 
Сопота й Ґдині. Нині ця територія по-
єднана спільною комунікаційною ме-
режею, проте ще не так давно ці землі 
знаходилися в складі кількох держав. 
Між двома світовими війнами Ґданськ і 
Сопот були частинами країни, що була 
підконтрольна Лізі Націй – Вільне міс-
то Ґданськ; Ґдиня у той же час постала 
як єдиний польський балтійський порт, 
а деякі східні території нинішньої агло-
мерації знаходилися в межах Третього 
Рейху. У 1945 році всі ці терени стали 
частиною соціалістичної Польщі: упро-
довж двох років німців з цих земель ви-
селено (німці воліють тут дієслово «ви-
гнано»), натомість із півдня в сусідні 
повіти «пригнано» немало українців.

У комуністичні часи Ґданськ, як і ра-
ніше, залишався найважливішим цен-
тром усієї теперішньої польської півночі 

– це був, з одного боку, головний поль-
ський порт (а отже «вікно на Захід»), а 
з іншого – значний студентський осе-
редок, який вабив, зокрема, українців з 
ближчих та дальших околиць. Через те 
в часи відлиги, у 50-ті роки, тут утво-
рилися найбільш динамічні до сьогодні 
структури. У місті діє знана домівка по-
морського відділу Об’єднання українців 
у Польщі, Тримісто – це традиційне міс-
це проведення найбільшого Фестивалю 
української культури в Польщі, цей за-
хід, що проходить раз на кілька років, 
традиційно відбувається в Лісовій опері 
у Сопоті – на одній із найпрестижніших 
сцен Польщі.

Специфіка місцевої української 
громади – а нагадаю, це спільнота з 
великим відсотком активних студен-
тів, – спричинилася до утворення Со-
юзу незалежної української молоді. Ця 
організація щороку в листопаді про-
водить традиційний уже ярмарок (про 
який нижче). 

У місті діє також організація мігран-
тів – «Перехрестя – Затока Ґданська». До 
речі, слово «перехрестя» особисто мені 
саме й асоціюється з Тримістом – зре-
штою, воно з’являється у низці тутешніх 
культурних заходів. Чому? Бо Ґданськ є 
важливим центром не тільки для укра-
їнської меншини – певною мірою «сво-
їм» його вважають також німці, литовці 
чи євреї. Ну й звісно ж поляки. І щороку 
в жовтні всі разом проводять фестиваль 
«Ґданські біографії».  ■

Літній сезон завершився, проте во-
сени теж можна знайти цікаві заходи. 
Тому варто знайти трохи вільного часу 
й купити квиток у Ґданськ. Саме тут 
16–17 листопада проходитиме уже 36-й 
Український молодіжний ярмарок, де 
зіркою головного концерту буде гурт 
«Тартак». 

Як і в минулому, музична програма 
заходу переважно складатиметься з ви-
ступів українських гуртів Польщі – а 
вони найбільше виконують такі жан-
ри, як фольк і рок або їхню суміш. За 
останні три роки ярмарок повертаєть-
ся до своїх давніх традицій і музичну 
стихію розмаює мистецьким словом. 
Тому першого дня заходу відбудеться 
дійство «Молода муза» – тобто зустріч 
з українським театром. Організатори 
вже вдруге зроблять уклін у бік наймо-

лодших – для них від-
будеться ІІ Ярмарочок 
з конкурсами, нагоро-
дами, навчальними 
іграми та мистецькими 
майстер-класами. Хоч 
у назві ярмарку слово «молодіжний», 
то він завжди намагається бути відкри-
тим для всіх, кого цікавить українська 
культура. Деталі заходу та матеріали з 
його попередніх видань можна знайти 
на веб-сторінці: jarmarok.znimky.net

Історія ярмарку сягає 1976 р. – тоді 
він був як інтегруючий захід для укра-
їнської молоді Польщі. Зараз його ор-
ганізаторами виступають Поморський 
відділ ОУП та Спілка української не-
залежної молоді. На сцені ярмарку ви-
ступали такі гурти з України, як-от: 
«Мертвий півень», «Брати Гадюкіни», 
«Плач Єремії», «Кому вниз», «Мандри» 
та інші. Тож запрошуємо всіх! ■

Українські установи 
та організації в Ґданську

Генеральне консульство України
в Ґданську
адреса:
Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku
ul. Bernarda Chrzanowskiego 60A, 
80-278 Gdańsk
Тел.: +48 (58) 346 06 90
Факс: +48 (58) 346 07 07
Eл. пошта: gc_plg@mfa.gov.uapl
веб-сторінка: kgu.internetdsl.pl
робочі дні: понеділок, вівторок, 
середа і четвер: 9:00–12:00
видача документів: 14:00–15:00

Фонд «Перехрестя – Затока Ґданська»
адреса:
Fundacja Crossroads – Zatoka Gdańska
Zaułek św. Bartłomieja 1
80-847 Gdańsk
Тел.: +48 513 638 391, +48 503 943 478, 
          +48 508 810 359.
Eл. пошта: perechrestja@onet.eu
веб-сторінка: www.fundacjacrossroads.pl

Поморський відділ 
об’єднання українців у Польщі 
адреса:
Związek Ukraińców w Polsce – Oddział 
Pomorski
Aksamitna 4a, 80-858 Gdańsk
Тел.: +48 (58) 301 58 78
ел. пошта: zuwp.gda@interia.pl

союз незалежної української молоді
адреса:
Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej
Aksamitna 4a, 80-858 Gdańsk
Тел.: +48 (58) 301 58 78
ел. пошта: zumn.gda@gmail.com

Греко-католицька церква 
св. варфоломія та опіки найсвятішої 
Богородиці
адреса:
Cerkiew św. Bartłomieja i Opieki 
Najświętszej Bogurodzicy
ul. Zaułek św. Bartłomieja 1, 80-847 Gdańsk
Тел./факс: +48 (58) 301 66 96
Настоятель – о. Йосип Улицький

Перехрестя культур у Тримісті
Ігор ІСАЄВ

Український молодіжний ярмарок

Базиліка св. діви марії у Ґданську 
Фото з www.flikr.com; автор: Кашоль
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Івона ТРОХІМЧиК-САВЧУК
Закон про польське громадянство ввів 

низку змін у процес його отримання іно-
земцями. Можемо виділити чотири шля-
хи набуття польського громадянства.

1. Народження на території Респу-
бліки Польща. Громадянство надається 
автоматично, якщо народжена в Польщі 
дитина відповідає переліченим у законі 
умовам, без додаткових клопотань з боку 
батьків. Так, громадянином Польщі може 
стати неповнолітній, у якого хоча б один з 
батьків є польським громадянином. 

2. Шляхом отримання рішення від 
президента ПР.

3. За рішенням воєводи: 
а) іноземець, який проживає в Польщі 

щонайменше 3 роки (має дозвіл на посе-
лення або на довгострокове перебування 
в ЄС чи постійне місце проживання), має 
джерело постійного доходу та документ, 
який підтверджує право до проживання у 
житловому приміщенні;

б) іноземець, який перебуває в Польщі 
щонайменше 2 роки (умови такі, як опи-
сані вище), який є особою без громадян-
ства (не має жодного громадянства) або 
щонайменше 3 роки є у шлюбі з громадя-
нином Польщі;

в) іноземець, який перебуває в Польщі 
щонайменше 2 роки, на основі дозволу на 
поселення, який отримав у зв’язку зі ста-
тусом біженця;

г) неповнолітній, один із батьків яко-
го має польське громадянство, а другий з 
батьків, не маючи польського громадян-
ства, погодився на його отримання. Непо-
внолітній мусить проживати на території 
РП на підставі дозволу на поселення, до-
зволу на проживання довготермінового 
резидента ЄС, дозволу на постійне про-
живання;

д) неповнолітній, одному з батьків 
якого повернуто польське громадянство, 
а другий з батьків, не маючи польського 
громадянства, погодився на його отри-
мання. Неповнолітній мусить проживати 
на території Польщі на основі дозволу на 
поселення в РП, дозволу на проживання 
довготермінового резидента ЄС, дозволу 
на постійне проживання.

4. Особи, які втратили польське грома-
дянство перед 1 січня 1999 р.

Особи, які хочуть отримати польське 
громадянство, повинні скласти екзамен з 
польської мови (за винятком неповноліт-
ніх) і підтвердити це сертифікатом.

Детальніше про закон читайте в № 11 
«НВ» або на порталі www.naszwybir.pl

ей закон вводить низку пра-
вил щодо прийняття іспитів і терміну 
дії водійських прав. Він стосується й 
людей, які користуються іноземними 
посвідченнями водіїв. Але спочатку 
варто було б описати те, яким чином 
сьогодні їх визначає польське законо-
давство.

Отож, у Польщі визнається дійсність 
водійських прав, виданих, зокрема, Бі-
лоруссю, Молдовою, Росією, Таджикис-
таном, Туркменістаном, Узбекистаном, 
Україною (перераховую лише держави 
пострадянського простору), а також 
усіма країнами-членами ЄС та Євро-
пейської асоціації вільної торгівлі. За-
кордонним посвідченням водія можна 
користуватися протягом 6 місяців від 
дати початку постійного чи тимчасо-
вого перебування на території Польщі. 
Отож, якщо у вас річна віза чи посвідка 
на проживання, то українськими пра-
вами вже не можете користуватися, бу-
дучи сьомий, восьмий місяць у Польщі. 
Звернуть увагу, що для виїзду закордон 
вам потрібно отримати українські між-
народні права. 

Процедура отримання міжнарод-
них прав в Україні досить проста. Для 
оформлення документів достатньо копії 
водійських прав і фотографії. Вартість 
міжнародного водійського посвідчення 
залежить від терміну його дії: документ, 
що діє три роки з моменту видачі, обі-
йдеться в 316 гривень, а п’ятирічне по-
свідчення – 407 гривень. Уся процедура 
оформлення займає близько тижня.

Що ж робити, коли Ви в Польщі пе-
ребуваєте більше 6 місяців? Посвідчення 
водія, що видане іноземною державою, 
можна обміняти на відповідний поль-
ський документ. Для цього треба звер-
нутися до відділу комунікації у міській 
раді за місцем прописки і подати заяву, 
фотографію та ксерокопію своїх прав з 
перекладом на польську мову, засвідче-
ним присяжним перекладачем або поль-
ським консулом. Така процедура коштує 
близько 90 злотих. Звернуть увагу, що 
після прийняття рішення Ваші закор-

донні права у Вас забирають і відсила-
ють їх туди, де вони були видані, відтак 
їхню дію анулюють. Якщо конкретно – 
Ви представляєте польському органові 
Ваші українські міжнародні права, вну-
трішні залишаються у Вас. Якщо пізні-
ше захочете проїхатися рідною країною 
на внутрішніх правах, не дивуйтеся, 
якщо інспектор ДАІ скаже, що вони не-
дійсні. Від моменту обміну водійських 
прав Ви можете користуватися лише 
тими, що отримали в Польщі.

Я вже зазначив, що міжнародні во-
дійські права в Україні видаються тер-
міном дії на 3 або 5 років. При обміні їх 
у Польщі цей термін дії буде враховано 
– тому через півдесятиліття Вам напев-
не доведеться складати іспит знову.

А тепер до змін, які, нагадаю, набира-
ють чинності 19 січня 2013 року. Отож, 
нововведення вже не передбачають ав-
томатичну заміну міжнародних прав – 
людина, що хоче це зробити, муситиме 
відтепер скласти теоретичний іспит за 
правилами, які діють у Польщі. Від січ-
ня цей іспит для всіх у Польщі стає зна-
чно складнішим – саме тому нині спо-
стерігається ажіотаж навколо центрів. 
Якщо ще тепер загальна база питань, які 
генерує комп’ютер, складає десь близько 
півтисячі (з власного досвіду скажу, що 
відповіді можна було визубрити, прочи-
тавши їх із 2–3 рази), то тепер їх буде аж 
3 тисячі, більшість із них екзаменовані 
не знатимуть заздалегідь, а час відповіді 
на них, якого раніше було предостатньо, 
від січня обмежується. Від 2013 року в 
Польщі не видаватимуться водійські 
права на необмежений час, а максимум 
на 15 років.

Тому – моя власна порада. Якщо Ви 
– добрий водій, проте з українськими 
правами, Вам краще скласти новий іс-
пит у Польщі. Українські права вам за-
рахують, у кращому випадку, на 5 ро-
ків, натомість для цього Вам від 2013 
року треба буде пройти добрячу части-
ну звичайного польського екзамену на 
права. Курс для водіїв у Польщі коштує 
десь близько 1500 злотих (хоча на по-
пулярному сервісі групових покупок 
Groupon його можна придбати за 700–
800 зл.), а один підхід до іспиту – теорія 
і практика – коштує близько 130 зл. ■

водійські права в Польщі: що і як?
Дмитро АНТОНЕНКО
Якщо хтось хоча б побіжно дивився телевізор чи слухав радіо протягом остан-
ніх місяців, то не міг не звернути увагу на вісті про ажіотаж і черги біля Воє-
водських центрів навчання водіїв (пол. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Kierowców), 
тобто місць, що приймають екзамени на водійські права. річ у тім, що 19 січня 
2013 року набирає чинності новий закон про водіїв.

Польське 
громадянство 
– хто може на нього подавати?
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Б
ільшість польських універ-

ситетів пропонує іноземним студен-
там гуртожитки. Їхній рівень різний: 
від 3-зіркових готелів до казарм. Якщо 
Ви – студент докторантської програми, 
Вас можуть одразу пустити «на вільні 
хліби», тобто видати список установ, де 
теоретично можуть бути вільні місця, 
або квартир, що їх студенти знімали 
минулого року. Виховання самостій-
ності з перших днів. 

Вибір – квартира чи гуртожиток – 
має три виміри: психологічний, бюро-
кратичний та фінансовий. З першим на-
чебто просто: гуртожиток – це спілку-
вання, вечірки та пов’язаний з цим брак 
часу й приватності; квартира – більше 

особистого простору, немає несподі-
ваних гостей, не холодно вночі йти до 
туалету через весь коридор. З іншого 
боку, в гуртожитку Ви потрапляєте до 
мовного середовища, так можна швид-
ше вивчити польську, а часом і англій-
ську мови. До того ж, комусь домашній 
спокій видається просто нудним. 

Складніше з виміром бюрократич-
ним. У Польщі Вам швидше за все до-
ведеться робити дозвіл на проживання 
(karta pobytu). Умовою його отриман-
ня є наявність прописки (meldunku).  
У гуртожитку він робиться просто, ча-
сом навіть не треба ходити до районного 
управління, тільки залишити паспорт в 
адміністрації. З квартирою важче. Тим-
часова прописка не зобов’язує власника 
платити більші податки, комунальні 
послуги й тим більше не дає Вам пра-
ва продати його помешкання. Але ба-
гато людей, особливо літніх, на слово 
«meldunek» реагує як чорт на ладан. 
Хоча з власного досвіду можу сказати 
– такі випадки радше рідкість. А якщо 
Ви маєте підписану умову про оренду 
квартири, то тимчасову прописку (до 3 
місяців) можна зробити самому. Цього 

достатньо, аби отримати дозвіл на про-
живання.

Фінансовий вимір: у порівнянні з 
Україною, польські гуртожитки до-
рогі. У середньому кімната для однієї 
особи або ліжко у 2-місній обійдеться 
у 500–700 зл. Бачила я й кімнати за 
350, але це, пардон, був барак. До ціни 
треба додати невеликі оплати за Інтер-
нет та електрику. 600–800 зл. коштує 
зняти кімнату при власнику кварти-
ри або в людини, яка шукає сусіда 
(współlokatora). 1-кімнатна квартира 
у великих містах обійдеться не менш 
як у 1100 зл., 2-кімнатна – 1400. Отже, 
якщо знімати 1-кімнатну удвох, ви-
йде навіть дешевше, ніж гуртожиток,  
а 2-кімнатну – так само. АЛЕ: на квар-
тирі часто доводиться платити за ко-
мунальні послуги, і нерідко рахунки 
за воду, світло та газ сягають 300 зл.  
А якщо взимку додати до цього опа-
лення... Одним словом, підписуючи 
умову, поцікавтеся у господаря чи 
попередніх мешканців, скільки вони 
платили за liczniki.

І головне: якщо Ви вже обрали кім-
нату в гуртожитку чи квартиру, але 
Вам там голосно, холодно чи просто 
некомфортно – не бійтеся шукати нове 
помешкання. Взимку «квартирний ажі-
отаж» спадає, і можна знайти щось кра-
ще в менш напруженій атмосфері, ніж 
на початку навчального року. ■

Гуртожиток чи квартира: 
що вибрати студентові?

У жовтні–листопаді для студен-
тів, які приїхали навчатися до 
Польщі, актуальним є питання: де 
поселитися – в орендованій кварти-
рі чи в гуртожитку? 

Польщі вже завершився на-
бір на цей навчальний рік до т.зв. шкіл 
понадгімназіального рівня. Але це не 
означає, що учні, які не встигли потра-
пити до омріяної школи, не можуть змі-
нити рішення й записатися до неї впро-
довж року. Варто знати, що при зміні 
школи в середині навчального року ді-
ють додаткові процедури. 

Загалом навчання як іноземців, 
так і польських громадян у понадгім-
назіальних державних школах (пол. 
ponadgimnazjalna szkoła publiczna),  
у тому числі в професійно-технічних 
училищах (пол. szkoła zawodowa) від-
бувається на однакових принципах. 
Отож, школа в Польщі для громадян 
України – безкоштовна, це правило діє 
до 18 років або закінчення навчання в 
школі. Варто знати, що польська школа 
допомагає долати мовні бар’єри: освіт-

ній закон гарантує іноземцям право 
на додаткове й безкоштовне вивчен-
ня польської мови. За такі уроки від-
повідає ґміна, на території якої живе 
учень. Якщо охочих – кілька, то прово-
дяться додаткові уроки, а якщо учнів-
іноземців буде більше 15-ти, то про-
відний орган (пол. organ wiodący) може 
організувати спеціальний підготовчий 
курс. Згідно з правилами, мінімум до-
даткового вивчення польської мови – 
це дві години на тиждень. На вимогу 
батьків директор школи зобов’язаний 
працевлаштувати асистента вчите-
ля, який володіє мовою іноземного 
учня, його допомога може надаватися 
впродовж 12 місяців. Так само протя-
гом одного року учень-іноземець має 
право ходити на додаткові заняття, які 
допомагають наздогнати програмну 
різницю.

Іноземці, які хочуть навчатися в 
школі понадгімназіального рівня, му-
сять представити свідоцтво або інший 
документ, який підтвердить завершен-
ня навчання в державі походження ди-

тини, та довідку від лікаря, у якій буде 
вказано, що учень може навчатися в цій 
школі або виконувати професію, до якої 
школа готує (це у випадку професійно-
технічних училищ). 

Директор школи після подачі таких 
документів вирішує, у якому класі (на 
якому рівні) та на котрий семестр при-
йняти іноземця. Іноземця, який не може 
пред’явити документів про його на-
вчання в державі походження, можуть 
прийняти до школи на основі вступ-
ного іспиту, тобто перевірки знань. Рі-
шення про зарахування іноземця при-
ймає директор школи, у якій учень хоче 
навчатися.

Що важливо: перед тим, як учень пе-
реводиться до іншої школи, треба пере-
вірити, чи там є вільні місця. Необхідно 
ознайомитися з вимогами прийняття на 
навчання (кожна школа має свої). По-
деколи до вищезгаданих документів 
забувають долучити виписку з оцінка-
ми, які учень отримав уже в новому на-
вчальному році. Її заповнює попередній 
вихователь. ■

Як перевести учня в середині навчального року?
Павло ЛОЗА
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ПорадиОсвіта і навчання

де і як?
На добровільних таборах працевла-

штування (ДТП, пол. ochotnicze hufce 
pracy) в Мазовецькому воєводстві у на-
вчальних матеріалах ділять весь ринок 
праці на явний і неявний. Явний ринок 
працевлаштування – це ті оголошен-
ня, які ми можемо знайти в газетах, 
спеціальних додатках, соціальних ме-
режах, а також на спеціалізованих веб-
сторінках. За оцінками мазовецького 
ДТП, цей явний ринок праці – то лише 
20% від усіх пропозицій та реального 
працевлаштування. 80% ринку – це так 
званий неявний ринок, тобто працевла-
штування без громадських оголошень, 
а за рекомендацією або ж через зна-
йомих. І це зовсім не значить, що зна-
йомі якось додатково сприяють такому 
працевлаштуванню, тільки знають, 
що хтось шукає працівника, а хтось 
– роботу. Тому, як тільки розпочнете 
процес пошуків роботи, про це пови-
нні знати всі знайомі! Таким шляхом 
можна несподівано знайти цікаву про-
позицію й швидко працевлаштуватися. 
Роботодавці надають перевагу такому 
працевлаштуванню, оскільки це зна-
чно зменшує кошти пошуку праців-
ника. Але сидіти й чекати, аж хтось зі 
знайомих подзвонить, – не можна, тому 
варто прикластися до пошуків на явно-
му ринку.

Біржа праці 
Кожен, хто пропрацював у Польщі 

принаймні рік на основі контракту (пол. 
umowa o pracę) і був звільнений через 
не залежні від нього причини, може за-
реєструватися як безробітний і отрима-
ти допомогу в розмірі близько 550 зл. в 
місяць. Громадянство при реєстрації на 
біржі не має ніякого значення. Єдина й 
головна умова реєстрації – це  пропра-
цювати 12 місяців за останні 18 місяців, 
на офіційній роботі, з якої платилися 
внески. Крім допомоги з безробіття, 
біржа надає медичне страхування, чи-
мало курсів, а також трохи пропозицій 

від працедавців. Звичайно, асортимент 
пропозицій не вражає, але є можливість 
підняти свої професійні кваліфікації. У 
випадку, якщо Вас не звільнили, а Ви 
самі звільнилися, то й так можна заре-
єструватись як безробітний, але біржа 
не надасть вам допомоги – тільки ме-
дичне страхування й можливість ко-
ристуватися курсами й пропозиціями 
роботи. Якщо ж у когось немає достат-
нього стажу роботи, кожен може зареє-
струватися на біржі не як безробітний, 
а як особа, що шукає роботу. Допомоги 
по безробіттю не буде, але можна ско-
ристатись з пропозицій, доступ до яких 
може мати тільки біржа.

Газети і оголошення
Найкращим днем для пошуків ро-

боти є понеділок. Саме в понеділок 
з’являється найбільше оголошень. Що-
понеділка «Gazeta Wyborcza» видає 
додаток з оголошеннями про роботу 
різного типу і завжди для того реґіону, 
де куплена газета. Крім цього видання, 
щосереди виходить «Oferta» з дрібни-
ми оголошеннями про роботу. Ці дві га-
зети мають найбільші наклади. Можна 
в кіосках знайти і менш популярні чи 
реґіональні видання. У газетних оголо-
шеннях є свої плюси і мінуси. У них 
часто подають телефон чи адресу, тож 
можна відразу зв’язатися з адресантом. 
Але великі тиражі газет спричиняють 
те, що потрібно поспішати відповіда-
ти на газетні оголошення, бо є стільки 
відповідей, що в понеділок до кінця дня 
фірма, яка дала оголошення, може мати 
навіть кілька сотень кандидатів!

Інтернет
У сучасному світі Інтернет є осно-

вним і найбільшим ресурсом з оголо-
шеннями про роботу. І це стосується 
кожної праці, від прибиральниці до 
директора банку. У тисячах оголошень 
потрібно знайти тільки конкретне, що 
призначене для вас.

Інтернет-сторінки, які мають най-
більше оголошень про працевлашту-
вання, це: 

► www.pracuj.pl – тут можна знайти 
найбільше найрізноманітніших оголо-
шень. Але для роботодавців це одна  
з найдорожчих сторінок, тому тут за-
звичай будуть оголошення від середніх 
та великих підприємств. 
► www.infopraca.pl – зазвичай на цій 
сторінці публікує свої оголошення бір-
жа праці. Щоб на них відповісти, треба 
бути зареєстрованим: але завжди мож-
на переглянути, чи є щось цікаве. 
► www.gazetapraca.pl – з вівторка на 
цій сторінці з’являються надрукова-
ні в понеділок оголошення з видання 
«Gazeta Wyborcza». 
► www.gumtree.pl , www.gratka.pl – 
це сторінки з дрібними оголошеннями, 
типу «шукаю няню», «шукаю когось 
для допомоги вдома».
► www.jobrapido.pl – це універсаль-
на сторінка, яка шукає задане слово  
в оголошеннях на всіх попередніх пор-
талах.  

Зазвичай усі сторінки поділені на га-
лузі, у яких можна шукати оголошення, 
і реґіони. Можна шукати, переглядаю-
чи всі оголошення в цій галузі або впи-
суючи в пошукову систему конкретне 
слово, звичайно ж, польською мовою: 
няня, опікунка, українська мова, асис-
тент, спеціаліст... 

При пошуку роботи варто пам’ятати 
про здоровий глузд і власну безпеку. 
Оголошення типу «висока зарплата 
без досвіду роботи» або ж «шукаю 
дуже особисту асистентку» пови-
нні у кожного викликати підозру. Не 
варто наштовхуватися на неприємнос-
ті й треба остерігатись запрошень на 
кваліфікаційну розмову не в офіс, а в 
ресторан або на вулицю. В Інтернеті, 
зрештою, як і в газетах, аж рясніє від 
прямих оголошень типу «шукаємо жі-
нок будь-якого віку, високі заробітки». 
Варто пам’ятати: найбезпечніша робо-
та – це офіційна і згідно з кваліфікаці-
ями. Таку роботу слід шукати, незва-
жаючи на інший досвід роботи чи роз-
маїття пропозицій. А власна безпека  
і гідність – передусім. 

У наступних номерах ми розповімо 
про аплікаційні документи, про те, як 
їх правильно приготувати і які трюки 
вжити, щоб добре показати досвід ро-
боти. ■

на порталі www.naszwybir.pl 
можна знайти оголошення про пропозиції 
роботи, або самому замістити оголошення 
про пошук роботи. 
Запрошуємо користуватись!

Як шукати і знайти роботу
Юлія ГОГОЛЬ

Звідусіль тільки й чути новини про 
кризу, про високе безробіття в Поль-
щі, про дальше підвищення податків і 
зменшення податкових пільг. Поляки 
жаліються на безробіття – а як же 
ж мають давати собі раду українці в 
таких обставинах?
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Реклама в газеті «Наш вибір»!
У нашій газеті та на порталі є можливість розмістити рекламу за окрему платню. 
Кошти від реклами підуть на реалізацію проекту, тобто видання газети. 
За детальною інформацією просимо звертатись до редакції: redakcja@naszwybir.pl
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НаВЧаННя/кОНсУльтації

► Безкоштовні тренінги для інозем-
ців у Варшаві
Фонд «Інститут інновації» запрошує 
до участі в безкоштовному проекті «Ін-
теграція через освіту». Це – проект для 
іноземців, що не є громадянами країн 
ЄС і мають дозвіл на легальне перебу-
вання у Польщі терміном мінімум 12 мі-
сяців. Перевага надаватиметься тим, хто 
проживає в Польщі менше, ніж 5 років. 

Професійні тренінги за спеціальностями:
● опікун за старшими, хворими осо-
бами та людьми з обмеженими фізич-
ними можливостями – 70 годин;
● екскурсовод – 150 годин;
● бармен – 10 робочих днів;
● офіціант – 5 робочих днів;
● інструктор з фітнеса – 7 вихідних 
або 14 робочих днів;
● курси для працівників відділу ка-
дрів та бухгалтера – 100 годин.

Другий тур тренінгів розпочнеться у 
січні 2013 року. Прийом документів – до 
30 листопада 2012.
Контакт: 
Fundacja Instytut Innowacji
ul. Miedziana 11 lok. 4, 00-835 Warszawa
Веб-сторінка: ii.org.pl
Моб. тел.: +48 881 588 692;
                  +48 881 588 693

кОНкУрс

► конкурс «аболіція – що далі?»
Фонд розвитку «Понад кордонами» ого-
лосив конкурс під назвою «Аболіція – 
що далі?» Його мета – дізнатися, як змі-
на статусу перебування в країні змінила 
життя мігрантів; почути думки з приво-
ду нових можливостей, які відкрилися 
перед іноземцями після аболіції. Орга-
нізатори чекають на есеї польською мо-
вою, щоденники, блоги, вірші, малюнки 
чи фото, які розкривають цю тему. Троє 
переможців отримають цінні призи. 
Роботи можна надсилати до 31 груд-
ня 2012 року на електрону скриньку 
konkurs@frog.org.pl або на адресу тра-
диційної пошти: ul. Górskiego 3 m. 17, 
00-033 Warszawa (обов’язково з припис-
кою: «конкурс «Аболіція – що далі?»).
Детальніше про конкурс: frog.org.pl.

кУльтУра

► Фестиваль «Україна у центрі Лю-
бліна 2012» – 9–11 листопада 2012 р.

Завдяки багатьом проектам, Люблін 
здавна славиться як місце культурно-
го обміну зі Сходом Європи, а також 
місцем зустрічі сучасної культури з 
давньою й традиційною. Фестиваль 
«Україна в центрі Любліна» відбуваєть-
ся вчетверте. Усі попередні заходи були 
надзвичайно вдалими не тільки з огляду 
на їхній мистецький рівень, але також на 
втягнення публіки. Організатор – Фонд 
духовної культури прикордоння.

Програма фестивалю: 
П’ятниця, 9.11.2012
1600 Перегляд фільму та зустріч з ре-
жисером Сергієм Буковським. Фільм 
«Живі» про Голодомор в Україні; кіно-
театр «Байка», вул. Радзишевського, 8.
2000 Вернісаж фотовиставки Ростислава 
Шпука «Без ознак художнього життя»; 
кав’ярня «У фотографа», вул. Рибна, 13.

субота, 10.11.2012
1600 Літературна зустріч – українська по-
езія. Тандем-читання – Олександра Мату-
шенко і Андрій Любка; кав’ярня-книгарня 
«Поміж словами», вул. Рибна, 4.
2000 «Українські вечорниці» – Концерт 
фольк-рок гурту «PoliКарп» з Києва  
(у програмі вечору: концерт гурту, на-
вчання танцям); ресторан «Чорна вівця», 
вул. Нарутовича, 9.

неділя, 11.11.2012
1000 Літургія східного обряду в греко-
католицькому храмі: Музей люблін-
ського села, ал. Варшавська, 96.

Вхід вільний на всі заходи.

► 36-й Український молодіжний яр-
марок у Ґданську – 16–17 листопада
Укотре цього року в Ґданську відбудеть-
ся український фестиваль. Програма 
заходу насичена подіями, де кожен зна-
йде щось для себе. Зіркою цьогорічного 
фестивалю буде український гурт «Тар-
так». Організатори: Поморський відділ 
Об’єднання українців у Польщі та Союз 
української незалежної молоді. Міс-
це: CENTRUM STOCZNIA GDAŃSKA 
(CSG)
Сторінка фестивалю:
jarmarok.znimky.net
Детальніше про фестиваль читайте на 
сторінці 10 нашої газети «НВ».

різНе

► акція «Чим хата багата – обід (не 
тільки) польський». 
У неділю, 18 листопада о 1300, у Вар-
шаві пройде друга акція «Чим хата 
багата – обід (не тільки) польський», 
яку організовує фонд розвитку «Понад 
кордонами». Ця ініціатива передбачає 
організацію багатокультурних зустрі-
чей поляків та іноземців. Господарі за 
допомогою волонтера з фонду готують 
у себе вдома і запрошують гостей на 
спільний обід, який стає початком но-
вого знайомства.
Для участі у проекті (як гість чи госпо-
дар) достатньо лише заповнити форму 
за адресою:
http://frog.org.pl/pl/dzialania/czym-chata-
bogata-obiad-nie-tylko-polski.html . 

Запрошуємо до участі в цій акції! 
Деталі на сторінці: www.frog.org.pl

«Боєм гігантів» назвав боротьбу 
українця Володимира Кличка з поль-
ським боксером Маріушем Вахом ме-
неджер українця Берд Бонте. Матч між 
ними пройде 10 листопада в Гамбурзі 

«Бій гігантів» у pay-per-view
Павло ЛОЗА (Німеччина) і буде транслюватись че-

рез систему pay-per-view (оплачуваного 
перегляду).

Український чемпіон світу за вер-
сіями WBA/IBO/IBF/IBO підготував 
спеціальну нову тактику для бою з 
поляком – який, що варто зазначити, 
вищий та важчий за українця. Як ска-
зав на варшавській прес-конференції  
В. Кличко, «нове покоління боксерів 
має подібні фізичні можливості, як Вах, 
– і до цього мені треба звикнути». ■

володимир 
кличко 

та Маріуш 
вах

Фото: 
www.abend-

blatt.de
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Усі кошти
від продажу підуть 
на статутну діяль-

ність фонду 
«наш вибір».

ЗаохочУЄмо всіх до читання 
книжки оповідань для дітей 

української письменниці тамари маршалової 
«Пригоди ослі та Поні»!  

Фляки 
    – пролетарська сила

Юрій ГЕРАСиМЧУК

ольською мовою «фляки» – 
це нутрощі. Так само називають гус-
тий суп із рубців (рубець – перший 
відділ шлунка жуйних тварин). Цю 
страву в більшості енциклопедичних 
джерел називають типово польською, 
– і хоча суп з рубців широко розповсю-
джений і в Європі, і в Азії, то польські 
фляки відрізняються своїм унікаль-
ним способом приправлення. Авто-
рові пощастило спробувати італійське 
trippa, іспанський callos, вірменський 
хаш чи турецьку işkembe çorbasi, але 
він тим не менш підтверджує унікаль-
ність польських фляків. Отож, для 
приготування фляків рубці дуже до-
кладно шурують щіткою, шкребуть 
ножем, миють в холодній і теплій 
воді, два-три рази дають закипіти, 
зливають воду, знову дають закипіти, 
знову чистять, шкребуть, а після такої 
обробки варять ще не менше 5 годин 
в кістковому бульйоні. Але теж можна 
піти в будь-який польський супермар-
кет та купити вже оброблені й поріза-
ні фляки, свіжі або ж заморожені. Від 
цього моменту ми й почнемо приготу-
вання супу*.

РеЦеПт
Заморожені фляки (1 кг) вкладає-

мо до 1,5 л бульйону та готуємо пів-
години. 4 середні моркви, 2 корені 
петрушки, 2 цибулі та середній корінь 
селери ріжемо соломкою. На сковоро-
ді розігріваємо 4 ст.л. оливи, вклада-
ємо овочі і смажимо їх 3–5 хв., часто 
помішуючи, а перед тим, як зняти ско-
вороду з вогню, додаємо по 1 ч.л. ме-
леного солодкого і гострого червоного 
перцю, притрушуємо 2 ст.л. борошна 
та перемішуємо. Перекладаємо овочі в 
каструлю до фляків, доводимо до ки-
піння і через 10–15 хвилин додаємо по 
1 ч.л. чорного перцю, 1 ч.л. меленого 
імбиру, 1 ч.л. гіркою майорану, пів-
ложечки меленого мускатного горіха, 
кілька горошин духмяного та чорного 
перцю та солимо за смаком. Через 10 
хв. знімаємо з вогню та подаємо дуже 
гарячими зі свіжим хлібом.

*Кожен регіон в Польщі готує свою 
версію цієї страви, тому цей рецепт є ком-
піляцією, яку автор використовує вдома, 
хоч вона може й не претендує на зірки 
Michelin, але смак має правильний. Бо 
хоч і гостювали флячки на королівських 
столах, але і так залишилися популярною 
стравою бідняків – а вони, як то кажуть, 
харчами не перебирають. ■

Фото: polki.pl
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Культура і спорт

Павло ЛОЗА

П
ерший день листопада в 

Польщі – цілком особливий: це День 
усіх святих, або, за номенклатурою 
комуністичної влади, День померлих. 
Час ніби сповільнюється, набуваючи 
врочистого ритуального темпу. Рух на 
дорогах сягає піку, але маршрути – та-
кож унікальні, властиві лише цьому 
дню: люди подорожують до місць ві-
чного спочинку своїх близьких. Часом 
це шлях через усю Польщу, ба навіть 

Наступного дня, 2 листопада, по-
ляки відзначають Задушний день (пол. 
Zaduszki) – день спомину про помер-
лих. Віряни-католики й представники 
інших конфесій моляться за душі по-
мерлих, але поминання має також світ-
ський вимір: відбуваються концерти, 
спектаклі, вернісажі, присвячені мит-
цям, що залишили цей світ.

Ще один спосіб згадки про помер-
лих – Гелловін (англ. Halloween). Це 
свято було запозичене з Америки, але 
його коріння сягає кельтської культу-
ри. Весела забава, з масками карна-
вальних упирів, зі свічками, що горять 
у вирізьблених гарбузах, – це спосіб 
доторкнутися до феномену смерті че-
рез гру, у атмосфері веселощів. Чуже 
для старшого покоління поляків, свято 
Гелловін стає все популярнішим серед 
польської молоді. ■

День усіх святих у Польщі
Тарас ШУМЕЙКО

…на марафоні

У цьогорічному XXXIV Варшавсько-
му марафоні, який відбувся 30 вересня, 
вулицями Варшави пробігло близько 
7 тисяч учасників. У порівнянні з ми-
нулими забігами, цей для українців не 
був таким успішним. 

Учасники марафону розпочали біг 
від мосту Понятовського, далі вулиця-
ми районів Середмістя, Мокотова та 
Урсинова, а фінішували на Національ-
ному стадіоні. На шляху його учасни-
ки минали, зокрема, туристичні місця 

столиці, проте бігуни радше не мали 
часу й сил звертати на них увагу. Варто 
зазначити, що порівняно до минулого 
року погода більш сприяла спортсме-
нам, адже протягом всього дня було со-
нячно, але не занадто спекотно. 

Цей марафон відрізнявся тим, які 
місця завоювали українці. За останні 
два роки саме українці були серед пер-
ших на фініші, але цього разу перший 
українець у загальному списку був що-
йно в другій тисячі. Можливо, це тому, 
що професійні українські бігуни, які 
перемагали в минулому, цього року не 
взяли участі в марафоні.

Упродовж майже всього марафону 
вболівальники могли підтримувати 
бігунів. Була змога привітати учасни-
ків на Національному стадіоні, де іс-
нувала можливість зустрітися з зірками 
спорту чи взяти участь у спортивних 
змаганнях. Світлини учасників мара-
фону розміщено на Інтернет-порталі 
«Moje miasto», їх може отримати ко-
жен учасник заходу. Для цього треба 
знайти себе на фотографії з марафону 
на www.mojemiasto.pl й написати на 
адресу redakcja@mmwarszawa.pl. Вар-
то вказати: «Prośba o zdjęcie z Maratonu 
Warszawskiego 2012» і дописати номер 
фотографії, на якій є учасник, та номер, 
з яким він (вона) біг(ла) у марафоні. 

...та в «Біжи, Варшаво»

«Біжи, Варшаво» – це забіг вулиця-
ми польської столиці, його дистанція 
складає 10 кілометрів. Цього року по-
бито рекорд за кількістю учасників: 7 
жовтня на старт прийшло близько 11 
тисяч осіб, що дає забігові звання най-
більшого цьогорічного заходу для бігу-
нів. Серед осіб, які його пройшли, був і 
Юрій Таран з Сум, що сьогодні живе у 
Варшаві.

– Дуже вдало вибрано час для забі-
гу. У жовтні вже не так жарко, а до цьо-
го сама організація добра, чудово роз-
ташована траса. Та й велика кількість 
учасників і вболівальників впливає 
на це, що бігти приємно, – говорить 
Юрко, який уже втретє взяв участь у 
заході.

З року в рік кількість його учасни-
ків збільшується, а для тих із них, що 
не в силі були подолати такої дистанції, 
від четвертої серії організатори «Біжи, 
Варшаво» підготували супровідний за-
хід – «Марширую – вболіваю». Учасни-
ки ходи повинні були подолати лише 
5 км. Бігуни та вболівальники мали 
цього року можливість спостерігати за 
забігом через Інтернет, для цього треба 
було знайти «Biegnij Warszawo» на пор-
талі Youtubе.

Для охочих взяти участь у забігу на-
ступного року – записатися можна вже 
сьогодні. Більше інформації – на www.
biegnijwarszawo.pl

«на Креси». На цвинтарях вирує життя: 
тисячі відвідувачів, міріади запалених 
лампадок і квітів.

Бігли у варшаві...

варшавський марафон
Фото автора статті
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