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У номері:
ибори, яких чекала й по-

требувала Україна, яких вимагав Май-
дан і які були під загрозою, – відбулися. 
Українці вперше обирали народних пред-
ставників в ситуації окупації частини 
своєї території та масованого мілітарного 
та інформаційного тиску з боку сусідньої 
держави. Теж вперше не всі громадяни 
країни над Дніпром мали змогу проголо-
сувати. Але вибори відбулися, хоча і з ре-
кордно низькою явкою, – лише понад 52 
відсотка. 

Українці дійсно «освіжили» Верхо-
вну Раду. З-посеред 423 нових депутатів 
насправді «новими» будуть 236 обран-
ців, тобто більшість, 56 відсотків. Подія 
дійсно історична, вона вселяє надію, що 
в Україні почалася зміна політичного по-
коління, на яку всі ми так довго очікува-
ли. А зміна політичного покоління має 
потягнути за собою довгоочікувані зміни 
і в самій країні. 

До парламенту потрапили аж п’ять 
нових політичних сил, хоча назвати «но-
вими» можна лише дві з них: Об’єднання 
«Самопоміч» і Радикальну партію. Ре-
шта – це, як ми добре знаємо, або улам-

ки «Батьківщини» і сама «Батьківщина» 
(єдиний старий політичний бренд), або 
залишки Партії регіонів, або ж нова пар-
тія – Блок Петра Порошенка, яка, як каз-
кова Рукавичка, зібрала в собі абсолютно 
різних представників української минув-
шини і сьогодення. 

Не можна не згадати і про 64 «нових-
старих» депутатів, які 16 січня 2014 року 
проголосували за так звані «диктаторські 
закони», що призвело до ескалації про-
тестів та перших людських жертв. 

Але все ж таки нова коаліція прире-
чена бути проєвропейською, приречена 
принаймні розпочати реформи, які сьо-
годні в Україні не просто потрібні – їм 
немає альтернативи, хоча б з огляду на 
передінфарктний стан економіки, сус-
пільний запит на «перезавантаження» та 
введення в дію положень Угоди про асо-
ціацію з ЄС. Країна над Дніпром при-
речена на зміни. Нова влада це розуміє, 
адже в іншому випадку зміні буде під-
дані нова Верховна Рада й решта нової 
правлячої еліти.

Чи оновлена 
Верховна Рада 
подбає 
про українських 
заробітчан? 

Чого чекати українцям 

за кордоном від нової Верховної 

Ради? – с. 1, 3, 4

Український дім у Варшаві! – с. 2

Новий посол України у Польщі. 

Які очікування від нього? – с. 6

Форум українських мігрантів

у Варшаві – с. 7–8

Новий український ресторан

у Варшаві – с. 9

З’їзд Об’єднання українців 

у Польщі – с. 10

Український шоколадний бізнес

 підкоряє Польщу – с. 11

Розлучення в Польщі – с. 13

Страви, за якими сумуємо

в Польщі, – від Юрія Герасимчука 

– с. 15

Фото з: erudyt.net



2

№
 3

2
Реклама 

Дорогі українці 
та 

приятелі України! 

Ми вже писали, що від жовтня 
діє Український дім у Варшаві! 
Він знаходиться за адресою: ul. 
Zamenhofa 1. 

Запрошуємо приходити! Ми 
відчинені щонеділі. 

У Домі вже діє Клуб укра-
їнських жінок, Дитячий клуб 
«Рукавичка» (субота-неділя), 
а також проходять майстер-
класи та тренінги для дітей та 
дорослих. Український дім – це 
теж місце куди можна прийти і 
поспілкуватись з друзями при 
каві. Анонс подій у Домі можна 
знайти на сторінці naszwybir.pl

І хоч приміщення в нас є, по-
трібна допомога з ремонтом 
та утриманням Дому. Будівлю 
варто пристосувати для потреб 
такої організації – потрібно зро-
бити ремонт першого поверху 
(щоб створити актовий зал), 
поміняти вікна, купити споря-
дження, помалювати другий 
поверх тощо. Також потрібні ко-
шти на утримання Дому. 

Ми дуже чекаємо на Вашу до-
помогу і будемо вдячні за неї! 

Український дім буде для всіх 
нас – тому саме наша з Вами під-
тримка дасть йому українське 
дихання! 

Якщо Ви можете допомогти з 
ремонтом, надати матеріали чи 
пожертвувати кошти, просимо 
звертатися. Ми будемо вдячні 
за будь-яку допомогу!

Створюймо разом 
наш Дім у Варшаві! 

Кошти на Український дім
можна пожертвувати 

на такий рахунок:

Fundacja «Nasz Wybór»
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509

Nordea Bank Polska S.A. 
Oddział/POB

CBD O/Głowny 1 P.B.
w Warszawie

Назва переказу: 
Darowizna na Ukraiński Dom
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Андрій ШЕРЕМЕТ

Продовження 1 сторінки

Тема «заробітчан» 
залишилася нерозкритою

Спробуймо розібратися, чого від ново-
го складу парламенту очікувати україн-
ським заробітчанам. Уже звичною спра-
вою стало те, що кандидати до Верховної 
Ради не дуже активно боролися за голоси 
українців, які мешкають і працюють поза 
межами батьківщини. Лише дві політич-
ні партії, які потрапили до парламенту з 
багатомандатного округу, згадують про 
наші з вами проблеми у своїх виборчих 
програмах. 

Так, Радикальна партія Олега Ляш-
ка обіцяє «створити умови для легаліза-
ції українських заробітчан». Проте, про 
«які умови», «яку легалізацію» та «в 
якій країні» йдеться – радикали не уточ-
нюють, додаючи, щоправда, в наступно-
му реченні своєї програми, що «в Украї-
ні більше ніколи не буде людей другого 
сорту». Це вони про нас, про трудових 
мігрантів?..

А от Об’єднання «Самопоміч» Анд-
рія Садового дійшло до висновку, що за-
мість того, аби дбати про українських за-
робітчан, які були змушені виїхати за кор-
дон, треба «створити привабливі робочі 
місця в регіонах, аби талановиті люди бу-
ли зацікавлені залишатися в своїх грома-
дах та розвивати їх. (...) Для того, аби укра-
їнці не покидали Україну та свої родини 
у пошуках кращого життя, держава по-
винна втілювати політику Національного 
економічного прагматизму, яка перетво-
рить нас з „економічної колонії” на держа-
ву з високотехнологічною економікою», – 
читаємо в програмі «Самопомочі». 

Ну що ж, дякуємо принаймні за це... 
У принципі, все правильно, у довшій 
перспективі. Але що робити з мільйо-
нами співвітчизників, які були змушені 
поїхали в світи шукати кращої долі, ря-
туючись від безробіття, злиднів, коруп-
ції, злочинності, несправедливості та 
соціальної незахищеності? За різними 
підрахунками, українських заробітчан у 
світі від 2 до навіть 6,5 мільйонів. Час-
тина з них щоденно бореться із важкими 
умовами праці, дискримінацією, відсут-
ністю соціального та правового захисту 
та доступу до медичної опіки, високим 

оподаткуванням тощо. Як їм, тобто нам, 
допомогти?

На це запитання політичні партії, які 
потрапили до нової Верховної Ради, від-
повіді не дають. А шкода... Варто лише 
загадати, що на цих дострокових пар-
ламентських виборах на закордонному 
окрузі проголосувало понад 40 тисяч осіб 
(майже вдвічі більше, ніж під час виборів 
2012 року). Для порівняння: приблизно 
такої кількості голосів забракло Всеукра-
їнському об’єднанню «Свобода», аби по-
долати 5-відсотковий бар’єр і потрапити 
в Раду. Отже, шановні лідери політичних 
партій, робіть висновки. Хтозна, може 
«чергові позачергові» парламентські ви-
бори в Україні не за горами. 

З партіями розібралися. А що з де-
путатами-мажоритарниками? За підра-
хунками експертів, найбільша кількість 
громадян виїжджає за «доларами і євро» 
із західної України, передусім із Закар-
патської, Тернопільської та Чернівецької 
областей. Досліджуючи програми «цьо-
горічних» народних обранців, доходимо 
до висновку, що проблеми заробітчан ма-
ють невеликі шанси бути вирішеними в 
новому парламенті. 

Промінець надії надходить з програм 
декількох депутатів, які обіцяли зайняти-
ся потребами українців, котрі працюють 
закордоном. Ось, наприклад, новообра-
ний депутат від «Блоку Петра Порошен-
ка» (БПП) в одномандатному виборчому 
окрузі (ОВО) № 83 в Івано-Франківській 
області Олександр Шевченко гарантує 
«забезпечення захисту прав українців за 
кордоном». Коротко, сухо, без конкрети-
ки, але «зараховано». 

Довше, більш поетично, але все одно 
без конкретного змісту проблему заро-
бітчан у своїх програмах згадують інші 
народні обранці від БПП, цього разу – 
на Поділлі. Так, новообраний депутат 
від ОВО № 165 на Тернопільщині Тарас 
Юрик написав ось таке: «Досить укра-
їнцям виїжджати закордон у пошуках 
кращої долі. Ми спостерігаємо за тим, як 
наші діаспори в різних країнах світу все 
збільшуються. Так, це чудово, що гро-
мадяни не забувають про своє коріння 
і навіть далеко від батьківщини хочуть 
об’єднуватися. Проте цей факт доводить, 
що кількість тих, хто покидає рідний дім, 
не зменшується». Хочеться прокричати: 

«Так! Так! Продовжуй! І що з цього ви-
пливає?!»... Але на цьому все. Шкода... Не 
здивував і однопартієць Тараса Юрика та 
колега в новому парламенті Роман Ма-
цола (ОВО №190 на Хмельниччині), який 
переконаний, що «молодь не повинна по-
кидати рідні домівки та подаватися у сві-
ти, аби заробити бодай якісь гроші». «Іні-
ціюватиму безкоштовну програму „Влас-
ний бізнес”, у рамках якої навчатимуться 
старшокласники усіх шкіл округу», – обі-
цяє обранець. І знову – ані слова про до-
помогу мільйонам українців, які вже пра-
цюють закордоном. Добре, що принаймні 
хтось із нових парламентаріїв думає про 
те, що робити з заробітчанами, які вирі-
шать повернутися на батьківщину. 

Ось, наприклад, депутат від одноман-
датного виборчого округу № 204 у Чер-
нівецькій області Максим Бурбак від 
«Народного фронту» вважає, що «пови-
нні бути створені сприятливі умови пра-
цевлаштування та соціальна адаптація 
тих буковинців, які змушені заробляти за 
кордоном». Більше «розкриває тему» са-
мовисуванець Степан Івахів (ОВО № 21 
у Волинській області): «Подбати про за-
конодавчі гарантії кожному безробітному 
та одноосібнику в селі, соціальну допомо-
гу і державну пенсію, зокрема й тим, які 
працювали за кордоном без офіційного 
працевлаштування». Здається, що остан-
ню фразу до своєї передвиборної програ-
ми «списав» (чи то «запозичив») інший 
народний обранець-самовисуванець з 
Волині (ОВО № 23) Ігор Єремеєв, який 
майже слово в слово обіцяє «забезпечити 
право на державну пенсію громадянам, 
які працювали за кордоном без офіцій-
ного працевлаштування». Ось така одно-
думність по-волинськи... 

Шкода, що до Верховної Ради не прой-
шов кандидат по виборчому округу № 
73 на Закарпатті Євгеній Ярина, який у 
своїй виборчій програмі обіцяв не лише 
«врегулювати проблеми пенсійного за-
безпечення заробітчан», а й забезпечити 
«підписання міждержавних угод щодо 
захисту прав заробітчан з країнами, де 
постійно працюють закарпатці». Проте 
Євгеній Ярина до парламенту не потра-
пив, програючи самовисуванцеві Івану 
Балозі, який у своїх програмі потреб і 
проблем заробітчан не торкався. Чи нова 
Верховна Рада вчинить інакше? ■

Чи оновлена Верховна Рада 
подбає про українських заробітчан? 
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Події – Польща/Україна/Світ

Павло ЛОЗАС
обор затвердив постулати, що 

відповідають стратегії розвитку Греко-
католицької Церкви до 2020 року «Жива 
парафія – місце зустрічі з живим Христом». 
Вони покликані удосконалити літургійне 
життя і молитву, катехизацію, творення 
спільноти вірних та управління ними, мі-
сіонерське та благодійне служіння греко-
католицьких парафій.  Делегати Собору 
задумувалися, зокрема, над питанням змі-
ни мови літургії з української на польську 
та календаря. Найпалкіші дискусії викли-
кало питання зміни старого стилю (юліан-
ського) на новий (григоріанський). Однак 
поки що питання мови і зміни календаря 
відправлено на доопрацювання.

Зараз одним з особливих викликів для 
УКГЦ у Польщі є вірні, які приїжджають 
з України. Звичайно серед мігрантів є ті, 

які приїжджають на кілька місяців, а теж 
такі, які лишаються у Польщі. Останніх 
може бути навіть кількадесят тисяч – 
твердять учасники Собору.

–  Добре, коли такі особи самі потра-
пляють до нас, але важче, коли ми не зна-
ємо, де вони і як можемо їм допомогти, 
– заявляв о. д-р Мирослав Драпала, па-
рох греко-католицької парафії у Лігниці 
(Нижньосилезьке воєводство). 

Тому з’явився постулат, що у цій спра-
ві УКГЦ буде співпрацювати з Римо-
католицькою церквою, яка у своїх дека-
натах та парафіях мала б інформувати 
українців, де знаходяться найближчі 
греко-католицькі осередки. Така ж співп-
раця мала б відбуватися між Церквою й 
польськими державними установи з пи-
тань іноземців. Під час Собору запропо-
новано теж розвинути парафіяльну діяль-
ність для мігрантів, залучаючи до співп-
раці священиків з України; утворити цен-

три збору інформації греко-католицького 
душпастирства в Польщі та світі з їхніми 
координатами та адресами парафій. 

Одним із чергових питань Собору була 
праця греко-католицького «Caritas», для 
якого зараз основним викликом є допомога 
біженцям з Криму та теренів східної Укра-
їни. Делегати Собору вказали на потребу 
проведення тренінгів для волонтерів, які 
стали б лідерами у справі допомоги бі-
женцям. При цій проблемі обговорено теж 
потребу співпраці благодійних організа-
цій та окремих ініціатив, які займаються 
біженцями. Учасники Собору в дискусіях 
прокоментували українську кризу. Під час 
брифінгу для преси звучали ствердження 
про те, що паралельно йдуть дві війни: 
військова та інформаційна. Обидві – грізні 
та нищівні, причому інформаційна війна 
йде не лише в Україні, а й у всьому світі. 
Учасником другої війни є, зокрема, Мос-
ковський патріархат. ■

ерше, що варто зазначити, – це 
прозорість та ефективність цьогорічних 
жовтневих виборів, що було визнано Єв-
ропейською мережею організацій зі спо-
стереження за виборами (ENEMO). І хоча 
були зазначені певні порушення, проте 
вони не мали впливу на результати, що 
дозволило визнати ці вибори такими, які 
були проведені відповідно до міжнарод-
них стандартів.

– Це найкращі вибори, які будь-коли 
проходили в Україні. Зауважень практич-
но не було, ані після закінчення виборчої 
кампанії, ані до «дня тиші», – сказав го-
лова спостережної місії Сенату Польщі 
Лукаш Абґарович у понеділок, 27 жов-
тня, на прес-конференції в Харкові. 

Єдиним недоліком цьогорічних ви-
борів була низька явка на українських 
дільницях. А ось голосування закордо-
ном навпаки набрало значних обертів 

(явка склала близько 8,7%). Речник МЗС 
України Євген Перебийніс на брифінгу у 
вівторок, 28 жовтня, підтвердив, що ви-
бори на закордонному виборчому окрузі 
засвідчили високе зацікавлення голосу-
ванням з боку громадян України. Таку 
активність можна вважати найвищою се-
ред усіх парламентських виборів, які про-
водилися закордоном з 2002 року.

Для того, щоб українці у кожному ку-
точку цієї планети мали змогу віддати 
свій голос, Центральна виборча комісія 
створила 112 дільничних виборчих ко-
місій закордонного виборчого округу. 
Країною-лідером по явці стала Молдова, 
де було зареєстровано понад 53 тисяч ви-
борців. Найменша явка була при військо-
вій частині в Косово, де проголосувало 
всього 43 особи. Високою була також 
явка виборців в Італії, Іспанії та США. За-
галом у списки виборців закордоном було 
внесено більше 461 тисячі людей, прого-
лосувало ж більш 40,5 тисяч.

– Усі дільниці розпочали й завершили 
свою роботу своєчасно. Фактів, які могли 
б перешкодити волевиявленню наших гро-
мадян під час роботи дільниць, зафіксова-
но не було. Голосування проходило в штат-
ному режимі, – підкреслив Перебійніс.

У Польщі явка на виборах станови-
ла близько 21%. Найвищою вона була у 
столиці – 1893 особи з 5306 включених 
до списку. За словами Олександра Пус-
тового, заступника голови комісії у Вар-
шаві, на дільниці проголосували майже 
дві тисяч осіб, а кількість людей, які не 
змогли проголосувати через відсутність у 
списках виборців, не перевищує 20 осіб. 
Продовжують список лідерів такі міста, 
як Краків (510 осіб, 14,5%), Люблін (279 
осіб, 16,3%) та Ґданськ (193 особи, 15,9%).

Підрахунок голосів у Польщі показав 
і підкреслив певних лідерів цих політич-
них перегонів: «Народний фронт», «Само-
поміч», Блок Петра Порошенка, «Правий 
сектор», політична партія «Громадянська 
позиція» та Всеукраїнське об’єднання 
«Свобода». 

Значна явка виборців на дільницях, 
а також прозорість проведення виборів 
дають надію на покращення політичної 
ситуації та її стабілізацію. Проте чи ви-
правдає очікування змінений парламент 
– покаже тільки час. ■

Питання мігрантів 
на Соборі УКГЦ у Польщі
На початку жовтня у Перемишлі пройшов ІІ Собор Української 
греко-католицької церкви в Польщі (попередній мав місце 2003 
року). Сотня його делегатів – священиків та мирян – прийняла 
кількадесят постулатів. Деякі стосуються мігрантів з України.

Позачергові парламентські вибори–2014: 
вибір українців за кордоном

Ірина ПІТА

Україна 26 жовтня обирала своїх представників до Верховної Ради. Нині, коли голо-
сування на позачергових парламентських виборах вже завершене, варто підбити 
підсумки і відповісти на питання: яким є вибір українців?
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Вісті з України

5Підготував Андрій Шеремет за матеріалами «Української правди», «Дзеркала тижня», Польського радіо. Фото: Вікіпедія

Дата Україна Світ

1 жовтня Уряд відсторонив  від виконання обов’язків міністра 
охорони здоров’я Олега Мусія 

Новий генсек НАТО Йєнс Столтенберґ: Альянс не терпітиме 
порушення Росією міжнародних норм

3 жовтня «Нафтогаз» оголосив про підписання контракту на 
поставки в Україну норвезького газу 

4 жовтня Петро Порошенко: Будівництво оборонних укріплень у 
зоні АТО виконано на 80%

5 жовтня Спостерігачі: Бойовики порушують перемир’я на Донбасі
6 жовтня Президент звільнив голову Державної прикордонної 

служби України Миколу Литвина, який займав цю посаду 
від 2001 року

Єврокомісія заявила, що готова гарантувати погашення боргу України 
за російський газ у розмірі 3,1 млрд. доларів США

7 жовтня Верховна Рада ухвалила низку антикорупційних законів.
Уряд: На сході України не працює 80% промислових 
об’єктів

Глава МЗС Польщі Ґжеґож Схетина: Переговори щодо українсько-
російського конфлікту повинні відбуватися з участю Варшави

9 жовтня Петро Порошенко підписав закон про люстрацію, 
прийнятий Верховною Радою 16 вересня

Голова Державної Думи Росії Сєрґєй Наришкін: Україна, по суті, 
анексувала Крим у 1991 році

10 жовтня Президент України звільнив голову Донецької ОДА Сергія 
Таруту та призначив на його місце Олександра Кіхтенка

МВФ: Зовнішній борг України за підсумками року становитиме 102% 
ВВП

12 жовтня Петро Порошенко підписав заяву про відставку міністра 
оборони України Валерія Гелетея

Українець Олег Верняєв став чемпіоном світу зі спортивної гімнастики

13 жовтня Президент призначив Андрія Дещицю послом України в 
Польщі.
Кількасот бійців Національної гвардії України пікетували 
Адміністрацію Президента, вимагаючи демобілізації

РНБО України: Росія відвела частину своїх військ від українського 
кордону

14 жовтня Парламент призначив Степана Полторака новим міністром 
оборони.Петро Порошенко оголосив 14 жовтня Днем 
захисника України. ВР проголосувала за створення 
Антикорупційного бюро

Польща змінила правила подачі документів на отримання шенгенської 
візи громадянам України, вимагаючи додаткові документи 

15 жовтня Авіаперевізник «Wizz Air» отримав дозвіл на введення в дію нових 
сполучень, зокрема, Київ–Варшава 

16 жовтня Президент підписав Закон «Про особливий порядок 
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької 
та Луганської областей»

17 жовтня Петро Порошенко та Владімір Путін зустрілися в Мілані в 
присутності європейських лідерів та віч-на-віч

Президент Білорусі Аляксандр Лукашенка: ДНР і ЛНР не могли б 
існувати без підтримки Росії

18 жовтня Рапорт ООН: Від квітня на сході України загинули 3707 
людей

Державна Дума Росії заявила, що направить спостерігачів на «вибори» 
в ДНР та ЛНР  

19 жовтня Конгрес США: Росія планує розмістити в Криму ядерну зброю.
Російська правозахисниця Єлєна Васільєва: На сході України загинули 
понад 4300 російських військових

20 жовтня Замах на кандидата у депутати від «Народного фронту» 
Володимира Борисенка у Борисполі

Глава Сейму Польщі Радослав Сікорський: Владімір Путін у 2008 
році пропонував главі польського уряду Дональдові Туску «розділити 
Україну»

21 жовтня Опитування: Майже третина громадян України 
переказувала гроші на потреби української армії

Президент США Барак Обама поставив російську агресію проти 
України в один рядок з ісламськими терористами та епідемією вірусу 
Ебола

22 жовтня Патріарх Філарет: Українська православна церква 
Київського патріархату буде відмовляти у причасті тим, 
хто бере і дає хабарі

Радослав Сікорський спростував свою попередню заяву про пропозицію 
Владіміра Путіна розділити Україну між Росією та Польщею

23 жовтня Петро Порошенко призначив головою Державної 
прикордонної служби Віктора Назаренка

Після перемог над Білоруссю та Македонією футбольна збірна України 
піднялася на 19-ту позицію в рейтингу ФІФА

24 жовтня «Опора»: 4,6 млн. українських виборців не зможуть 
проголосувати на парламентських виборах через агресію 
Росії

Колишній прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що Владімір Путін не 
пропонував йому ділити Україну

26 жовтня В Україні пройшли позачергові парламентські вибори, 
під час яких впевнену перемогу отримали проєвропейські 
партії. За партійними списками переміг «Народний фронт», 
натомість найбільшу кількість депутатів у новій Верховній 
Раді, (враховуючи обранців з одномандатних округів) матиме 
«Блок Петра Порошенка». 
Явка виборців склала 52,42%

27 жовтня «Блок Петра Порошенка»: «Радикальну партію» та 
«Опозиційний блок» не візьмуть до нової парламентської 
коаліції 

Країни ЄС, США, Росія та міжнародні спостерігачі визнали дострокові 
парламентські вибори в Україні

28 жовтня ЗМІ: Переговори про створення коаліції між «Народним 
фронтом» та «Блоком Петра Порошенка» відбуваються зі 
складнощами

Росія відправила на Донбас чергову (четверту) колону вантажівок з 
«гуманітарною допомогою»

29 жовтня «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» по черзі 
опублікували власні варіанти майбутньої коаліційної угоди 

Україна піднялася на 16 сходинок у світовому рейтингу легкості 
ведення бізнесу «Doing Business–2014», посівши 96-е місце 

30 жовтня «Нафтогаз» і «Газпром» домовилися, що ціна російського 
газу для України до кінця року становитиме 378 доларів 
США за 1000 кубометрів 

Україна, Росія і ЄС підписали протокол про відновлення постачання 
російського газу в Україну і транзиту палива до Європи в зимовий 
період

31 жовтня Рух «Чесно»: До нової Верховної Ради пройшли 64 
народних депутати, які голосували за «антидемократичні 
закони» 16 січня 2014 року



Точка зору

6

№
 3

3

Ольга ПОПОВИЧВ ід квітня на чолі українсько-
го посольства в Республіці Польща став 
тимчасовий повірений Владислав Канев-
ський. Оскільки тимчасовий повірений 
має дещо обмежені повноваження, то і 
українська громада Польщі, і офіційна 
польська сторона очікували нового посла 
з нетерпінням.

Прізвище можливого посла в Польщі 
прозвучало ще в червні-липні цього року, 
коли А. Дещицю було звільнено з посади 
в.о. міністра закордонних справ України і 
призначено на неї кандидата президента 
Павла Клімкіна. Саме тоді, після звіль-
нення, А. Дещиці пророкували посоль-
ську посаду у Варшаві. Після довгих очі-
кувань і затяжної процедури 13 жовтня 
указом президента України А. Дещицю 
офіційно призначено надзвичайним і 
повноважним послом України у Респуб-
ліці Польща. 

Діяльність А. Дещиці на посаді в.о. мініс-
тра закордонних справ України з 27 лютого 
до 19 червня оцінюється досить позитивно. 
У важкий для України перехідний період 
український дипломат вміло представ-
ляв дипкорпус, за що отримував схвальну 
оцінку від закордонних колег. Відзначаєть-
ся чітка та впевнена позиція в.о. міністра за-
кордонних справ під час чотиристоронньої 
зустрічі у Женеві в квітні 2014 р., яка, хоч і 
не принесла бажаних для України резуль-
татів, але надала можливість Києву чітко 
заявити та аргументувати свою позицію 
щодо впливу та втручання Росії в українсь-
кі події на сході держави. 

Усі пам’ятають, як російська сторо-
на, починаючи від перших днів окупації 
Криму, постійно лякала та провокувала 
Україну на радикальні кроки, щоб, мож-
ливо, розпочати пряме військове вторг-
нення своїх військ на українську тери-
торію. До безперечних заслуг А. Дещиці 
варто віднести деескалацію ситуації, яка 
виникла під час протесту під посольс-
твом Російської Федерації 14 червня. Ук-
раїнський дипломат, вийшовши до мітин-
гувальників, зумів зупинити агресивно 
налаштованих українських пікетуваль-

ників та не допустити до 
ескалації конфлікту й про-
вокацій. Часом помилково 
прив’язується відставка А. 
Дещиці до подій під росій-
ським посольством – а точ-
ніше виконання ним, разом 
із мітингувальниками, слав-
нозвісної пісні «Путін х...», 
– однак рішення про зміну 
керівництва МЗС Петро 
Порошенко прийняв задов-
го до цього інциденту. Хоч 
це не завадило російським 
ЗМІ поширити неправдиву 
інформацію та прив’язати 
відставку А. Дещиці саме 
до виконання ним популяр-
ної пісні про російського 
президента. 

Родом А. Дещиця з Сокальського райо-
ну на Львівщині, у 1989 році закінчив іс-
торичний факультет тоді ще Львівського 
державного університету. У 1993–1995 
роках навчався на магістерській програмі 
в Альбертському університеті в Канаді, 
де отримав ступінь магістра гуманітар-
них наук, тоді ж у Львівському універ-
ситеті захистив кандидатську дисертації 
«Трансформація тоталітарного режиму в 
Україні: теорія і практика», ставши кан-
дидатом політичних наук. Вільно володіє 
англійською, а також польською і росій-
ською мовами. 

Свою дипломатичну кар’єру новий по-
сол України в РП розпочав ще в 1996 році. 
У 1996–1999 роках А. Дещиця перебував 
на посаді прес-секретаря, а згодом – пер-
шого секретаря посольства України в 
Польщі. Має досвід праці в неурядовому 
секторі, оскільки в 1999–2001 роках пра-
цював старшим координатором програ-
ми ПАУСІ (Польсько-українсько-амери-
канська ініціатива про співпрацю) в Ук-
раїні. Але вже в 2001 році А. Дещиця зно-
ву повертається до дипломатичної праці: 
2001–2004 – радник посольства України 
у Фінляндії, 2004–2006 – радник-послан-
ник посольства України в Польщі, 2006–
2007 – речник МЗС України, 2007–2012 
– надзвичайний та повноважний посол 
України у Фінляндії, 2008–2012 – надзви-

чайний та повноважний посол України в 
Ісландії за сумісництвом, 2012–2013 – по-
сол з особливих доручень МЗС України. 

Під час Євромайдану Андрій Дещиця 
відзначився своєю чіткою громадянсь-
кою позицією, засудивши злочинні дії 
української влади та підписавши «Заяву 
українських дипломатів», у якій вислов-
лювалася підтримка учасникам протест-
них акцій в Україні. 

Багато хто з української громади Вар-
шави добре пам’ятає А. Дещицю ще з 
часів Помаранчевої революції та відзна-
чає його тодішню солідарність з мітингу-
вальниками й демократичність у поведін-
ці. Той факт, що А. Дещиця у Варшаві 
провів кілька років, має сприяти кращо-
му розумінню ним важливості польсько-
українського діалогу і тісної співпраці, 
і того, які потреби та проблеми виника-
ють у Польщі в українських громадян. 
На жаль, попередники А. Дещиці на 
посаді очільників українського дипкор-
пусу в Польщі так і не змогли створити 
з посольства місця, яке було б приязним 
та відкритим для співвітчизників. Тож 
українська громада Польщі сподіваєть-
ся, що новопризначений надзвичайний 
і повноважний посол України у Респуб-
ліці Польща А. Дещиця зуміє «відкрити» 
двері посольства і прислухатиметься до 
потреб та проблем громади. ■

Андрій Дещиця 
– новий посол України в Польщі
Після повалення режиму Віктора Януковича та зміни влади в Україні було очевидно, що зміни стосуватимуться також ди-
пломатичних представництв держави. У березні виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов своїми указами 
звільнив кількох послів, у тому числі й посла України в Республіці Польща Маркіяна Мальського. Щоправда, звільнення М. Маль-
ського відбулося після низки заходів української громади Варшави – спільнота висловила своє незадоволення позицією посла під 
час Єврореволюції та його попередньою діяльністю як очільника українського дипломатичного корпусу в Польщі. 

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці 

Польща Андрій Дещиця вручив Президентові РП Броніславу 

Коморовському Вірчі грамоти. Фото Посольства України.
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Дарина ПОПІЛЬО
скільки зустріч була наси-

ченою, її проведено в декілька етапів. Зу-
стрічі мали місце в осередку Товариства 
суспільно-культурних ініціатив «Stacjа 
Muranów» та в Українському домі у Вар-
шаві на Заменгофа, 1. 

Державна платформа, про яку згадано 
на початку, є форумом обміну знаннями 
і досвідом між різними середовищами та 
організаціями мігрантів. Платформу у 
2010 році заснували Міжнародна органі-
зація у справах міграції (МОМ) разом із 
Міністерством внутрішніх справ Польщі. 
У рамках платформи, зокрема, опрацьо-
вуються рекомендації з інтеграційної по-
літики Польщі. 

Після презентації платформи, яку про-
вела Яніна Овчарек (координатор МОМ), 
розпочалась пленарна дискусія про гро-
мадянська участь мігрантів з України в 
Польщі. В обговоренні взяли участь: Ми-
рослава Керик (Фонд «Наш вибір»), Ніна 
Падун (Фонд «Перехрестя – Затока Ґдан-
ська»). Модерував засідання Петро Тима 
з Об’єднання українців у Польщі. Засі-
дання відбувалось у формі відкритої роз-
мови з усіма учасниками, дискутанти зо-
середилися передусім на перешкодах, які 
трапляються на шляху інтеграції україн-
ців Польщі. Чимала увага була приділена 
громадській активності або її відсутнос-
ті у самих українських мігрантів. Не всі 
прагнуть чи можуть бути активними, а 
отже, потрібно продумати певну страте-
гію активізації українських мігрантів, – 
наголошували експерти.

Не менш цікавим пунктом програми 
стала відкрита дискусія: «Інтеграція в дії. 
Приклади хороших практик». Практики 
представили Ірина Плитин («Молодіжні 
зустрічі»), Вероніка Марчук (Товариство 
друзів України), Зоряна Скалич (Експе-
риментальний український театр), Леся 
Костіна (Клуб українських жінок і фонд 
«Наш Вибір»). Усі ці ініціативи скерова-
ні на інтеграцію українських мігрантів у 
польське середовище, особливо на куль-
турну інтеграцію. 

І. Плитин розповіла про потребу 
гуртування молоді, проведення різно-

манітних зустрічей, як інформаційного, 
так і культурного характеру. Вона сама 
поділилась досвідом організацій таких 
зустрічей у Варшаві. В. Марчук розпові-
ла про акцію «Діти Майдану», у рамках 
якої діти з України приїжджали на літні 
канікули на культурно насичений відпо-
чинок до Польщі. З. Скалич підготувала 
презентацію про Експериментальний 
український театр, який має за собою вже 
не один спектакль і планує активно ді-
яти далі. Л. Костіна розповіла про один із 
найяскравіших проектів фонду «Наш ви-
бір» – Клуб українських жінок, – метою 
діяльності якого є інтеграція українських 
жінок у польському середовищі. У клубі 
відбуваються найрізноманітніші зустрічі 
з експертами з різних галузей, активна 
культурна діяльність: рукоділля, україн-
ська кухня, хор та ін. 

Практичною складовою зустрічі була 
праця в робочих групах: учасники групи 
опрацьовували рекомендації задля вирі-
шення проблем, з якими стикаються мі-
гранти з України в Польщі.

У групах «Співпраця з локальними ін-
ституціями (публічні і громадські органі-
зації) як шанс розвитку громадських ініці-
атив мігрантів з України» та «Інтеграційні 
потреби молоді з України» з’явились схожі 
рекомендації. В обох випадках є проблема 
надходження інформації: українські мі-
гранти погано поінформованими про різні 
теми, не завжди знають про існування ор-
ганізацій, що готові розв’язати їхні пробле-
ми. У випадку першої групи йдеться також 
про не завжди добре інформування самих 
організацій про реальні проблеми укра-
їнських мігрантів. У другій групі йдеться 
про поганий обмін інформацією поміж 
українцями в Польщі і поміж польськими 
громадянами, які є мало поінформованими 
щодо українців, що приїздять до Польщі. 
Тому в обох групах з’явилися рекомендації 
проведення більшої кількості інформацій-
них акцій, інтеграційних зустрічей, ство-
рення інформаційного порталу для укра-
їнських організацій, проведення кампанії в 
польських ЗМІ, що будувала б позитивний 
імідж українського мігранта.

До речі, гурт Клубу українських жінок 
«Калина» після першого дня інтенсивної 
праці й святкової вечері потішив учасни-
ків зустрічі. 

Другий день розпочався із дискусії на 
тему потреби мігрантів та можливостей 
громадських організацій. У ній взяли 
участь консул Сергій Міняйло (Посоль-
ство України в РП) та Яніна Овчарек. 
Важливою темою стала розмова щодо 
співпраці посольства України в Польщі й 
громадських організацій.

Працювали й тематичні групи. У пер-
шій обговорювали питання вимушеної 
міграції, експерти сконцентрували увагу 
на людях, що потребують міжнародного 
захисту у зв’язку з переслідуванням на 
батьківщині. Знову однією з найсерйоз-
ніших проблем стало питання доступу 
до інформації, і знову в двосторонньому 
плані. Найважливішими рекомендаціями 
є інформування суспільства про питання 
біженців і в Україні, і в Польщі.

Друга тематична група зосередила-
ся на питаннях інтеграції тимчасових 
мігрантів. Найважливіші проблеми тут 
– це мовна, психологічна інтеграція (зо-
крема питання психологічної ізоляції), 
проблема пошуку праці, негативного 
ставлення до осіб з-поза Польщі. Виді-
лено питання браку інформації, особли-
во щодо юридичної та медичної сфер. 
Серед рекомендацій групи: створення 
мовних курсів для працівників з Укра-
їни і надання інформації про них робо-
тодавцям, що наймають працівників з 
України; організація подій, метою яких 
буде інтеграція тимчасових працівників 
з польським суспільством, створення 
агентств, що допомагали б іноземцям з 
працевлаштуванням тощо.

Підсумовуючи працю груп, можна 
було помітити, що в житті українських 
мігрантів у Польщі є певні ключові про-
блеми, які потребують особливої уваги, 
як-от обмін інформацією або потреба 
більшої активізації мігрантів з Украї-
ни. На зустрічі експертів «Збільшення 
ефективності дій на користь мігрантів з 
України в Польщі» вдалося опрацювати 
реальні рекомендації, що допоможуть 
організаціям, які діють на користь мі-
грантів, і самим мігрантам. Збільшення 
кількості таких зустрічей в майбутньому 
сприятиме позитивному розвитку між-
культурної комунікації між мігрантами з 
України в Польщі та середовищем, що їх 
приймає.  ■

Зустріч експертів «Збільшення ефективності дій 

на користь мігрантів з України в Польщі»

У Варшаві 18–19 жовтня відбулася зустріч експертів «Збільшення ефективності 
дій на користь мігрантів з України в Польщі». Зустріч організовано Фондом «Наш 
вибір» у рамках Національної платформи задля інтеграції (Krajowa Platforma na 
rzecz Integracji). Зустріч стала підсумком дотеперішньої діяльності неурядових 
організацій, громадських ініціатив та осередків для мігрантів з України у Польщі. 
Водночас учасники розпланували стратегію змін на майбутнє.
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Ми часто чуємо про потребу інтеграції 
мігрантів. Як це слід розуміти? 

Яніна ОВЧАРЕК: Цей процес – завжди 
двосторонній, він проходить за участі 
як мігрантів, так суспільства, що при-
ймає. Водночас інтеграція не стосується 
лише культури чи ринку праці. Це та-
кож питання доступу до суспільного та 
політичного життя, до системи охорони 
здоров’я. Це справи, пов’язані з перебу-
ванням, бо брак врегульованого статусу 
гальмує саме інтеграцію. Вважається, 
що в повному вимірі вона має місце тоді, 
коли мігранти отримують практично такі 
самі права, як корінні мешканці держави, 
коли остаточно стають її громадянами. 
При цьому інтеграція – не тотожна аси-
міляції. Вона, як двосторонній процес, 
не передбачає стопроцентного злиття мі-
грантів з суспільством, що приймає. Тут, 
зокрема, мусить бути створений простір 
для культурних потреб та самої культури 
мігрантів.

Чи брак такого простору може мати 
якісь негативні наслідки?

Слід відзначити, що властива інтегра-
ція завжди дозволяє скористатись потен-
ціалом мігрантів, приносячи користі їм 
самим та всьому суспільству. Водночас 
інтеграція на особистому рівні пов’язана 
з певними психологічними процесами. 
Для прикладу: уже науково доведено, що 
брак можливості розвивати свою куль-
турну ідентичність або цурання неї може 
завершуватись депресією або навіть са-
могубствами. Часто люди, які повніс-
тю асимілювались, неочікувано стають 
членами якихось радикальних рухів, бо 
переживають саме особисту кризу іден-
тичності. Тому, якщо в майбутньому ми 
хочемо уникнути конфліктів, то суспіль-
ство, що приймає мігрантів, на державно-
му рівні та на рівні місцевих громад по-
винно сприяти збереженню мігрантами 
їхньої первісної ідентичності. 

Під час жовтневої зустрічі, яку органі-
зував фонд «Наш вибір» виявилось, що 
однією з проблем українських мігрантів 
у Польщі є координація дій різних орга-
нізацій. Чи це те «домашнє завдання», 
яке українцям слід виконати самим, чи 
МОМ може якось у цьому допомогти? 

МОМ у своїх ініціативах, у тому чис-
лі з допомогою Національної платфор-
ми співпраці – а саме в її рамках відбу-
валась ця зустріч, – може підтримувати 
співробітництво між організаціями, 
обмін інформацією тощо. Площею для 
цього напевно є згадана платформа чи 
наш портал www.migrant.info.pl, де є, 
зокрема, база мігрантських організа-
цій. Упродовж зустрічі говорилось та-
кож про ідею утворення українського 
порталу для зв’язків між організаціями. 
Це цікава ініціатива, якби її впрова-
джувати, то варто встановити співро-
бітництво між порталом і сторінкою 
www.migrant.info.pl. Головне завдання 
– створити таку мережу організацій, у 
якій ми знатимемо один одного і усві-
домлюватимемо поля нашої активності. 
Такий механізм безперечно дозволить 
краще допомагати окремим мігрантам, 
особливо тим, які опиняються у скрут-
ній ситуації. 

Суспільство мусить розуміти користі 
міграції, щоб нормально сприймати 
або не побоюватись цього явища. Як із 
таким усвідомленням у Польщі?

Міграція може приносити різні вимі-
ри користі, але однієї простої відповіді 
на Ваше запитання не буде. Слід завжди 
брати до уваги конкретні приклади, що-
йно за ними можуть іти відповідні ар-

гументи. На мою думку, для властивого 
сприйняття суспільством міграції клю-
човою є широка дискусія з участю ЗМІ, 
яка спиратиметься на фахові знання та 
аналіз справжньої ситуації, позбавлена 
стереотипів та спрощених висновків. На 
жаль, саме з останніми ми часто маємо 
справу. А згадувані користі насправді 
можуть бути широкі -  суспільні, еко-
номічні і також культурні. Усе це – пи-
тання внеску, який за собою приносять 
мігранти. В останні роки, скажімо, по-
мітно зросла міграція студентів зі схо-
ду Європи. Це відбувається в той час, 
коли Польща постійно має найнижчий 
на континенті рівень «інтернаціоналі-
зації» вищих навчальних закладів. А 
виші, через демографічну кризу, часто 
мусять просто боротись за виживан-
ня. Тому наплив студентів-мігрантів у 
багатьох випадках просто продовжує 
життя вишам. З іншого боку, такі сту-
денти – це люди з вищими кваліфікаці-
ями, освічені, які за роки навчання ово-
лоділи польською мовою; якщо держава 
відповідно подбає, вони можуть добре 
інтегруватися з польським суспіль-
ством. Зрозуміло, що після навчання 
вони можуть працювати задля розвитку 
польської економіки і становити ресурс 
для її майбутніх потреб. 

Чи українські громадяни чимось від-
різняються на фоні мігрантських груп 
Польщі?

Частина проблем, зокрема, питан-
ня правового статусу, характерна для 
усіх мігрантів. Натомість відмінне для 
українців те, що пов’язане хоча б з куль-
турним чинником. Загалом у Польщі не 
зустрічаємось з якимись великим про-
блемами, суспільними конфліктами, які 
можемо бачити у західних країнах, на 
тлі мігрантського питання. Якихось су-
перечностей теж не уникнемо, бо мігра-
ція завжди є великим викликом. Нато-
мість такі експертські зустрічі, як орга-
нізована нещодавно «Нашим вибором», 
служать поліпшенню життя мігрантів, 
можливістю скористатись їхнім потен-
ціалом. Велике значення має й те, що 
мігранти, у тому числі українці, створю-
ють свої організації, проявляють ініціа-
тивність і насправді багато справ беруть 
у свої руки.  ■

Розмовляв 
Григорій СПОДАРИК

Інтеграція – це не асиміляція
Про ключові питання для мігрантів у Польщі та їхні відносин з місцевим суспіль-
ством в інтерв’ю «Нашому виборові» розповідає Яніна Овчарек з Міжнародної орга-
нізації у справах міграції (МОМ).
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Володимир ПРЯДКО

кажу відверто: відвідувачі 
нового закладу харчування оціню-
ють його на п’ятірку з плюсом! І не 
треба шукати недоліків, якщо вони 
може десь і є – їх непомітно. Словом, 
сімейна мережа кафе української кух-
ні «У сестер» (український ресторан 
«Гарбузик», кафе швидкого харчу-
вання в центральному офісі «Лукойл-
Україна», піцерія «У сестер», мотель 
«Замок», садиба «У сестер») попо-
внилася зарубіжним закладом. І тепер 
«Сестри» фактично додали до свого 
маршруту на кулінарній карті ще одну 
точку: Харків–Полтава–Хорол–Київ–
Львів–Варшава. 

Директор столичного закладу 
української кухні «У сестер» Тетяна 
Яковенко каже, що підготовка до від-
криття тривала рік. «У порівнянні з ін-
шими країнами ЄС, у Польщі набагато 
простіше відкрити власну справу», – 
переконує полтавчанка. 

Посередницька фірма оформила 
документацію, знайшла приміщення 
(ще й досі приходять люди і питають 
– а де ж тістечка, які тут продавалися 
десятки років), зареєструвала бізнес і 
проконсультувалася, як у Польщі ви-
глядає рестораторська діяльність.

Вийшло непогано, ресторан розміс-
тився неподалік головного залізнич-
ного вокзалу столиці, на вулиці Злота. 
Підприємець Олесь Якимів хвалить 
інтер’єр, який зроблений з делікатним 

смаком, в українському стилі, музику, 
що звучить притишено в тлі, а найго-
ловніше самі страви – свіжі, домашні, 
смачні.

Українські ресторатори вже освої-
лися на польському ринку, продукти 
в Україні вони купують в «Metro», а 
в Польщі – у «Macro». Українські ал-
когольні напої постачає до «Сестер» 
місцева профільна фірма. 

Більшість поляків вже починає від-
кривати для себе українську кухню. 
Щоправда, замовляють вони здебіль-
шого те, що знають – вареники, пляц-
ки, але вже починають звикати і до 
окрошки, і до справжнього борщу (10 
злотих). Ресторан відвідують і  місцеві 
фани «pierogów», тобто – вареничків. 
Ельжбєта, яку я запитав про вражен-
ня, сказала коротко: «Вареники – пер-
ший клас, а у нас, Ви ж знаєте, коли 
щось смакує, то це вже подія!».

О. Якимів каже, що у Варшаві діють 
ресторани з «кресовим» акцентом, де 
переважає галицька кухня, йому там 
не дуже подобається. Є ще «Україн-
ські смаки» неподалік Національного 
стадіону, куди часом люди приходять 
на пиво, олів’є та борщ, але, там тісну-
вато. Є ще кілька закладів, де можна 
скуштувати українські страви. 

«Але до „Сестер” на вечерю можна 
запросити серйозних людей, Посоль-
ство України має нарешті можливість 
користуватися у Варшаві послуга-
ми солідного українського рестора-
ну», – вважає Олесь. Бізнесмен Тарас 
Кравець, який має досвід роботи в 
гастрономічній галузі, рекомендує 
«Сестрам» впровадати знижки для по-
стійних клієнтів, бо поки що там, осо-
бливо у вихідні, багато вільних місць.

Новий варшавський заклад україн-
ської кухні «У сестер», як це і належить 
новачкові, перші місяці працюватиме 
зі збитками. Але молодий колектив на-
лаштований позитивно і вірить в успіх 
на столичному ринку. «Ми можемо!» – 
додає Тетяна Яковенко. ■

У Варшаві запрацював 
новий український ресторан

◄ Фрагмент меню

«У сестер» як у кожній 

українській хаті ►

Вперше у Польщі прописалися пред-
ставники однієї з українських ресто-
ранних мереж.

Директор варшавського закладу 
української кухні «У сестер» Тетяна 
Яковенко

Вигляд з вулиці, зі славнозвісними 

Палацом науки і культури 

та хмарочосом Лібескінда

Знімки автора статті
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У Григорій СПОДАРИК

результаті голосування ви-
рішено, що організацію надалі очолю-
ватиме її дотеперішній  голова Петро 
Тима. Зустріч найбільшої структури 
української нацменшини у Польщі 
відбувалася наприкінці жовтня у Вар-
шаві.

Відповідно до стратегії, прийнятої 
з’їздом, головними цілями організації 
стало будування сучасної ідентич-
ності українців Польщі, залучення 
до організації молодого покоління, 
гармонійне поєднання традиції з су-
часністю тощо. Делегати звертали та-
кож увагу на потребу тіснішого спів-
робітництва з громадянами України, 
чисельність і потенціал яких у Польщі 
постійно зростають. У рамках диску-
сій наголошувалося, що результатом 
браку зміцнення взаємовідносин є 
функціонування у «двох окремих сві-
тах»: «Майдан показав, що громадяни 
України у Польщі – не пасивні, що 
вони – висококваліфіковані і постійно 
шукають партнерів. Їхніх структур 
ставатиме все більше, вони вміють, 

зокрема, користуватись коштами з 
ЄС. Питання є: а де ми будемо в цьому 
процесі? Чи лише в ролі спостеріга-
чів?» – риторично запитував про май-
бутні виклики голова ОУП П. Тима. 
З його словами перегукується питан-
ня пріоритетів ОУП – бо, як наголо-
шувалося, організація забагато свого 
організаційного та людського потен-
ціалу зосереджувала на культурно-
розважальних ініціативах. 

Звичайно, активізація співробіт-
ництва з громадянами України не 
означає «старту з нуля». Про це свід-
чить хоча б виступ гостя з’їзду голо-
ви фонду «Наш вибір» і головного 
редактора однойменного видання 
Мирослави Керик. Вона дякувала 
ОУП за підтримку у творенні своєї 
організації та у виданні газети «Наш 
вибір». Водночас М. Керик переко-
нувала, що «спільний фронт» може 
принести багато корисного у таких 
важливих для двох спільнот питан-
нях, як освіта і культура. Водночас 
дійсність постійно приносить кон-
кретні виклики: це і спільне навчан-
ня дітей мігрантів та представників 
нацменшини, і широкомасштабна 
допомога Україні в боротьбі проти 
російських агресорів. 

Слід відзначити, що низка тере-
нових структур ОУП бере активну 
участь в організації відпочинку в 
Польщі українським дітям з сімей, 
які постраждали в результаті бойових 

дій. Ці структури також допомагають 
польським організаціям віднаходити 
партнерів в Україні. На з’їзді відзнача-
лося, що шансом для зміцнення спів-
робітництва з Україною може бути все 
активніший польсько-український фо-
рум самоврядувальників, серед яких 
не бракує членів ОУП. 

В одній із постанов з’їзду гово-
риться про потребу протидії ініціати-
вам та середовищам, які намагаються 
маніпулювати фактами трагічного 
минулого українців і поляків. На такі 
справи досі в основному звертали 
увагу лідери нацменшинних струк-
тур, однак вони мають також пряме 
відношення до українських мігран-
тів. Це підтверджує нещодавній інци-
дент у Перемишлі, коли українських 
студентів, які сфотографувалися з 
червоно-чорним прапором, зустріли 
численні переслідування, чіпляння 
ярлика радикалів та націоналістів. 
З іншого боку, ця справа викликає 
питання зрозуміння серед деяких 
мігрантів чутливості польського сус-
пільства. 

Чергові з’їздівські постанови сто-
сувались актуальної драматичної си-
туації в Україні. ОУП, дякуючи усім 
за надану підтримку, просить вести 
подальшу активність у цьому плані. 
Зокрема, ідеться про допомогу пора-
неним і постраждалим у результаті 
бойових дій, а також про дії в інфор-
маційному плані. ■

VII З’їзд Об’єднання українців у Польщі
Встановлення пріоритетів діяль-
ності, вибори керівних органів та 
прийняття постанов у справі Укра-
їни – це головні питання, якими за-
ймався VII З’їзд Об’єднання україн-
ців у Польщі. 

Фото Павла Лози
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оли поляки їздили за кордон, 
то – як сувенір – зазвичай привози-
ли шоколадні вироби марок «Wawel», 
«Wedel», «Blikle» тощо. Тепер ситуація 
змінилася: на польському ринку, у Кра-
кові, напередодні Євро–2012, з’явилася 
популярна в Україні «Львівська май-
стерня шоколаду». Згодом вона «при-
стосувалася» до місцевих реалій і при-
брала назву «Krakowska Manufaktura 
Czekolady». Як каже її директор Наталя 
Лептач, «коли людина побувала в Кра-
кові, вона ж везе зі старої столиці саме 
краківський, а не львівський сувенір, 
тому ми й вирішили проексперименту-
вати – а як буде виглядати такий бренд 
на польському ринку». 

Вдалося: і тепер у Кракові є (поки 
що) дві «мануфактури шоколаду».

А з літа 2014-го неподалік готелю 
«Novotel Warszawa Centrum» (колись 
готель «Forum») краків’яни відкрили 
ще один осередок – у столиці, у вигля-
ді франчизи (початківцеві франчай-
зинг дає можливість розпочати власну 
справу під уже відомим брендом). 

В обох насичених шоколадом і цу-
керками салонах продаються поді-
бні зразки – «кусковий» і «зерновий» 
шоколад, «черевички», «автомобілі», 
«тваринки», різноманітні сувеніри, 
навіть портрети чи картини, хоча є й 
місцевий колорит: у Кракові – Марі-
ацький костел, а у Варшаві – славноз-
вісний Палац культури і науки.

Хоч деякі патріотичні львів’яни 
й нарікають не та, що шоколадники 
«відмовилися від гордого імені Лева», 
то все ж дебют на закордонному ринку 
видався вдалим. Варшава Варшавою, 
але коли я побачив «мануфактуру шо-
коладу» в Кракові, то був вражений: 
двоповерхова майстерня, багато від-

відувачів, малечі, більше половини – 
іноземці, одні купують вироби, інші 
зачаровано роздивляються, як робить-
ся шоколад, як з нього «виливають» 

фігурки й за потребою підписують. На 
горі сидять дамочки з дітьми і без них, 
спокійно розмовляючи, вони невиму-
шено попивають солодкі напої. Такого 
«шоколадного тріумфу» в Польщі ра-
ніше не було.

Все, що продається у Варшаві, ви-
робляється в Кракові. І там, і там зі 
спеціалістами й продавцями можна 
порозумітися різними мовами, в тому 
числі й Шевченковою. Менеджер вар-
шавської «мануфактури шоколаду» 
Евеліна Містаж каже, що українці 
взагалі почувають себе в стінах ма-
нуфактури як удома, бо ж Львівська 
майстерня шоколаду дуже популярна 
в Україні, її всі знають. «Смак шокола-
ду у Варшаві такий самий, як у Львові 
– це та сама, стара рецептура», – на-
голошує співрозмовниця. ■

Фото автора статті

Шоколадна культура прийшла зі сходу
...Або як український шоколад перетворився на краківський, а потім опинився в центрі польської столиці

Володимир ПРЯДКО

Евеліна Містаж вся в шоколаді

«Чобітків» нема,

 але «черевички» 

стильні
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ей мальовничий та неви-
сокий гірський масив розташований 
у Свєнтокшиському воєводстві в 20 
км від столиці регіону – міста Кєльце. 
Гори займають терен Свєнтокшисько-
го національного парку, а найвищими 
піками цих гір є Лисіца (612 м) та Лиса 
гора (593 м). 

Підйом на гору Лисіца, яка, попри 
незначну висоту, належить до Коро-
ни польських гір, варто розпочати з 
місцевості Свєнта Катажина (Święta 
Katarzyna). Підкорення цієї вершини 
займе близько години, але пам’ятайте 
про високі чоботи з міцною підошвою, 
адже стежка (червоний шлях турис-
тичний) усіяна камінням.  

Підйом на Лису гору, де розташова-
ний Санктуарій святого хреста, варто 
розпочати з місцевості Гута-Шкляна 
(Huta Szklana). На вершину гори – до 
костелу – веде асфальтована дорога, 
яку можна подолати пішки (близь-
ко години), на автомобілі, на кінній 
бричці або ж на електричному парово-
зі. На Лисій горі варто відвідати Кос-
тел Святої трійці, усипальницю князя 

Яреми Вишневецького, який намагав-
ся придушити козацьке повстання під 
проводом Богдана Хмельницького, та 
придбати місцеві солодощі й насто-
янки. У підніжжя Лисої гори, в Гуті-
Шкляній, можна провести годинку 
в Середньовічному містечку (Osada 
Średniowieczna), де на власні очі поба-
чити, як жилося полякам тисячу років 
тому, скуштувати страви тогочасної 
кухні та придбати одяг і прикраси з 
натуральних матеріалів. 

Не слід забувати й про столицю 
воєводства – місто Кєльце. Тут варти-
ми уваги є Ринок, Палац краківських 
єпископів та бароковий кафедральний 
собор. 

Натомість у 15 км від міста Кєльце 
слід обов’язково відвідати Королів-
ський замок в Хенцінах (Chęciny) з 
ХІІ–ХІV століть. Саме в цьому зам-
ку збиралися польські війська під час 
війн з лицарями Тевтонського ордену. 
З веж замку відкривається незрівнян-
ний вид на вкриті лісом пагорби.  

Під Хенцінами розташовується 
одна з найцікавіших пам’яток Свєн-
токшиського воєводства – вапняна 
печера «Рай» (Jaskinia Raj). Коридо-
ри загальною довжиною 240 метрів 
з’єднують декілька печер, де час за-

вмер. Сталактити та сталагміти, які 
«росли» протягом тисяч років, під-
земні озера, створені природою арки 
та колони вражають своєю величчю 
та красою. Варто пам’ятати, що квит-
ки до печери «Рай» краще забронюва-
ти заздалегідь на веб-сторінці www.
jaskiniaraj.pl. А біля виходу з печери 
розташований науковий Центр неан-
дертальця (Centrum Neandertalczyka), 
де можна дізнатися, як виглядали, по-
лювали, що носили, їли та де мешкали 
наші пращури – неандертальці, які за-
селяли печеру «Рай». 

Усі найці-
кавіші місця 
Свєнтокшись-
кого воєвод-
ства розташо-
вані неподалік 
міста Кєльце, 
отже відвідати 
їх можна про-
тягом вихід-
них. ■

Осінь – час на мандрівки 
Свєнтокшиські гори і не тільки... 

На початку ХІ століття першого польського короля Болеслава 
Хороброго відвідав угорський королевич Емеріх. Полюючи в лісах 
на півдні країни, королевич заблукав, аж раптом побачив оленя, 
маж рогами якого сяяв хрест. За наказом янгола, Емеріх взяв хрес-
та і заніс його до розташованого поруч монастиря бенедиктинців 
на Лисій горі. Там ця реліквія перебуває й досі. За легендою, саме на 
цьому дерев’яному хресті помер Ісус Христос. Від святого хреста 
і пішла назва одного з найстаріших гірських ланцюгів у Польщі та 
Європі – Свєнтокшиські гори (Góry Świętokrzyskie) – гори Святого 
хреста. 

Печера «Рай» ►
(Вікіпедія)

Замок в Хенцінах (Вікіпедія)

◄ Санктуаріум 
Святого хреста 
на Лисій горі 

Фото
Андрія 
Шеремета

Гора Лисіца ►
(Вікіпедія) 
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Коли в подружньому жит-
ті довший час триває цілковитий розлад, 
чоловік чи дружина можуть вимагати су-
дового припинення шлюбу шляхом роз-
лучення. Варто знати, що сімейні непо-
розуміння і брак можливості жити разом 
можуть бути недостатньою підставою 
для розлучення, якщо внаслідок нього 
можуть постраждати спільні неповноліт-
ні діти або якщо внаслідок інших причин 
розлучення суперечитиме принципам 
суспільного життя. Розлучення не до-
пускається, якщо його вимагає той, хто 
виключно винен у розладі подружнього 
життя, хоч це не стосується випадків, 
якщо інша сторона (чоловік/дружина) ви-
словлюють згоду розлучитись або якщо 
така відмова розлучатись від іншої сторо-
ни в  певній ситуації суперечить принци-
пам суспільного співжиття.

На тему розлучень написано багато, 
зокрема щодо поділу майна після оголо-
шення розлучення. Думаю, немає сенсу 
довше зупинятись на цій темі. Зосеред-
ьмося на тому, що саме варто зазначити 
в позові про розлучення та до якого суду 
надсилати позов. Спробуймо теж спрос-
тувати кілька міфів щодо процесу розлу-
чення. 

Отже, позов про розлучення повинен 
відповідати формальним вимогам згідно 
зі ст. 126 Цивільно-процесуального ко-
дексу (діла ЦПК), він повинен містити:

1) назву суду (компетентний відділ 
окружного суду), до якого звертаються, 
назви сторін, юридичних представників;

2) назву виду звернення, тобто позов 
про розлучення (POZEW O ROZWÓD) 
або позов про припинення шлюбу через 
розлучення (POZEW O ROZWIĄZANIE 
MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD);

3) основну частина заяви, свічення чи 
докази на підтримку вказаних обставин;

4) підпис сторін чи їхніх юридичних 
представників;

5) перелік додатків.

У позові, як першому процесуальному 
документі, слід вказати адреси прожи-
вання сторін, їхні номери PESEL, а також 
їхніх юридичних представників. Крім 
того, згідно зі ст. 187 ЦПК, слід детально 
сформулювати вимоги, наприклад: про-
шу розірвати шлюб у зв’язку з провиною 
іншої сторони (чоловіка/дружини), або 

без провини; зазначити визначене місце 
проживання дитини, рішення про бать-
ківську відповідальність, суму аліментів, 
що вимагаються, пропозиції контактів 
батька/матері з дитиною, а також, у ви-
падку необхідності, умови користування 
спільним житлом.

Крім того, необхідно додати фактич-
ні дані, які обґрунтовують певні вимоги, 
наприклад, викликати свідків на судове 
засідання, додати відгуки, експертні ви-
сновки тощо. 

У позові треба окреслити назву суду. 
Згідно зі ст. 41 ЦПК, компетентним до 
справ розлучень є окружний суд з округу 
останнього місця проживання подружжя, 
якщо хоч один з них в цьому окрузі ще 
живе чи прописаний. У разі відсутнос-
ті таких обставин, компетентним буде 
суд за місцем проживання відповідача, а 
якщо і такої підстави нема, то суд за міс-
цем проживання позивача.

До позову варто додати копію свідо-
цтва про шлюб, копію свідоцтва про на-
родження дитини (якщо сторони мають 
дітей), квитанцію про оплату (згідно зі ст. 
26 п. 1 ЦПК 1 Закону про судові кошти 
в справі про розлучення вона становить 
600 злотих).

Позов разом із додатками треба подати 
до суду, разом з тим копія позову повинна 
бути надана іншій стороні.

Якщо розведусь з поляком, буду зму-
шена вернутись в Україну…

Згідно з попереднім Законом про іно-
земців, який вже втратив чинність, ста-
тус іноземця після оголошення розлучен-
ня був складний. У новій редакції закону 
ситуація дещо краща, але все ще далека 
від ідеалу.

Отже нині іноземцеві, який має дозвіл 
на тимчасове перебування для члена ро-
дини громадянина Республіки Польща, 
після розлучення чи роздільного про-
живання можуть надати наступний спе-

ціальний дозвіл, якщо в цьому є необхід-
ність.

Дозвіл на тимчасове перебування у 
випадках, у яких ідеться вище, надається 
один раз на період не довше ніж 3 роки.

Загалом цього часу достатньо, щоб 
знайти інші причини, які би дозволили 
узаконити перебування іноземця на тери-
торії Польщі.

Якщо не погоджусь на умови, які 
мені висуває громадянин Польщі, то 
він відбере в мене дитину…

Згідно з Кодексом про родину й опі-
ку, виключним критерієм призначення 
батьківства, у тому числі визначення 
місця проживання дитини, є згода самої 
дитини. Це, з одного боку, пов’язане з 
обов’язковою умовою усебічного вивчен-
ня всіх факторів нормального розвитку 
дитини, зокрема, компетенції і здібності 
батьків виховувати дитину, а з іншого 
наказує оминати питання, що знаходять-
ся поза інтересом неповнолітнього. Се-
ред них є організація особистого життя 
батьків чи відчуття потреби опікуватись 
дитиною іншим з батьків. Матеріальна 
ситуація батьків не є визначальним кри-
терієм.

Варто, звісно, пам’ятати, що визначен-
ня місця проживання у справі про роз-
лучення, де один з батьків є іноземцем, 
не надає іноземцеві можливості виїхати 
на постійне перебування з дитиною поза 
межі Польщі.

Будинок побудований на ділянці 
громадянина Польщі, і мені нічого не 
належить…

Таке твердження неправильне. Згідно 
зі ст. 45 Кодексу про родину й опіку, кож-
на зі сторін (чоловік і дружина) повинні 
повернути видатки й витрати спільного 
майна в його особисту власність, за ви-
нятком обов’язкових видатків і витрат на 
майно, що приносить дохід. Може вима-
гатися повернення видатків і витрат осо-
бистого майна на спільне майно. Не мож-
на вимагати повернення витрат і видатків 
використаних для потреб родини, якщо 
тільки вони не збільшили вартості майна 
в момент спільного проживання. Повер-
нення відбувається при поділі спільного 
майна, однак суд може визначити повер-
нення раніше, якщо цього вимагає благо 
родини. ■

www.karta-pobytu.pl

Розлучення з поляком/полькою: 
важливі питання

Даріуш КОСТИРА

Фото з: www.peritus.com.ua
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КОНЦЕРТИ:

► Тур Польщею Національного заслу-
женого академічного ансамблю танцю 
України імені Павла Вірського (National 
Ballet of Ukraine «VIRSKI»)
Історія ансамблю – насичена та довга. На-
родившись у 1937 році, він набув світової 
слави, його охоче зустрічають у будь-якій 
країні. Цього разу свій широкий реперту-
ар (ансамбль виконує старовинні і сучас-
ні танці різних областей України, іноді 
інших країн) «Вірського» представляти-
муть протягом листопада у Польщі.
12 листопада: Рибнік, Rybnickie Centrum 
Kultury, ul. Saint Vallier 1.
13 листопада: Люблін, Centrum Kongre-
sowe Uniwersytetu Przyrodniczego (n), ul. 
Akademicka. 
15 листопада: Лодзь, Filharmonia Łódzka 
im. A. Rubinsteina.
16 листопада: Вроцлав, Teatr Polski – 
scena im. J.Grzegorzewskiego.
18 листопада: Краків, Filharmonia Kra-
kowska im. K. Szymanowskiego.
19 листопада: Ченстохова, Filharmonia 

Częstochowska, Białystok, Opera i Filhar-
monia Podlaska Europejskie Centrum Sztu-
ki, Odeska 1.
22 листопада: Кєльце, Filharmonia Świę-
tokrzyska.
23 листопада: Ополе, Teatr im. J. Kocha-
nowskiego.

► Концерти гурту «Гоголь Борделло» 
(Gogol Bordello)
1 грудня – Гданськ, KLUB B90
2 грудня – Краків, ROTUNDA 
4 грудня – Варшава, Klub Stodołа, вул. 
Batorego 10, початок планується на 2000.
Квитки:
Гданськ: до 11 листопада стоячі місця 
можна придбати за 90 зл., від 12 листопа-
да – за 100 зл..
Краків: до 11 листопада стоячі місця мож-
на придбати за 90 зл., на балконах – за 120 
зл., від 12 листопада стоячі – 100, на бал-
конах – 130.
Варшава: до 11 листопада 90 зл. (стоячі), 
120 зл. (балкони), від 12 листопада 100 зл. 
(стоячі), 130 зл. (балкони).
«Гоголь Борделло» вважається амери-
канським інтернаціональним гуртом, 
заснував його у 1999 року в Нью-Йорку 
український емігрант Євген Гудзь. Гурт 
справді є інтернаціональним, його учас-
ники переважно зі східноєвропейських 
країн. Прославився «Гоголь Борделло» 

своєю екстравагантністю та вмінням 
створювати незабутні шоу. Виступи гур-
ту – це завжди театралізовані проекти з 
домішками комедії, карнавалу та кабаре, 
а в музиці поєднані панк, фольк-рок, ро-
манс, рок-н-рол і даб. «Гоголь Борделло» 
прибуває до Польщі на початку грудня в 
рамках траси CRACK THE CASE TOUR. 
Для тих, хто ще не знайомий із творчістю 
гурту або знайомий лише заочно, реко-
мендуємо відвідати їх концерт, адже гурт 
із своєю емоційністю та шаленою енерге-
тикою найкраще сприймається на живо.

Поляк забиває 
для ФК «Динамо»
Його можна побачити не лише в укра-

їнській прем’єр-лізі, але й на матчах Чем-
піонату України та в Лізі Європи. Голи 
почав забивати польський футболіст клу-
бу «Динамо–Київ» – Лукаш Теодорчик.

23-літній нападник підписав угоду з 
київською командою на п’ять років. Гра-
вець прийшов до українського столично-
го клубу з польського «Леха–Познань», а 
сума трансферу склала 4 мільйони євро. 
Він сам так коментував свій перехід до 
складу української команди: «„Динамо” – 
це великий клуб з багатими традиціями. 
Таким командам не відмовляють. Звичай-
но, я знаю про те, яка ситуація в Україні, 
взагалі, у Польщі багато про це говорять. 
Але ми сподіваємося, що все заспокоїться 
найближчим часом. Принаймні, я переко-
нався, що в Києві все спокійно. Основні 
дії розгортаються на сході, і я бажаю, щоб 
все владналося якомога швидше», – гово-
рив він під кінець серпня, підписуючи 
контракт.

У Варшаві 
матч «Легія»–«Металіст»
На варшавському стадіоні «Pеpsi 

Arena» (вул. Лазєнковська, 3) 6 листопада 
зустрілися футбольні команди «Легія–
Варшава» та «Металіст–Харків». Легія 
виграла матч з рахунком 2:1. Це був дру-
гий їхній матч у рамках групового етапу 
Ліги Європи. Перший матч, який відбув-
ся 22 жовтня, українські та польські фут-
болісти заграли на стадіоні «Динамо» в 
Києві, який українська команда теж про-
грала з рахунком 0:1.

Варшавський клуб займає перше місце 
у таблиці групи «Л», набравши 12 очок у 
чотирьох матчах і проходить у турнірну 
частину Ліги Європи. «Металіст» не на-
брав жодних очок. Крім «Легії» та «Мета-
ліста», у ці групі біли турецький «Траб-
зонспор» та бельгійський «Локерен».

Матеріали підготував 
Павло ЛОЗА
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ропоную відійти від те-
матики досліджень польської кухні 
й немовби повернутися додому. Нині 
побавимося з Вами в консервацію, 
якої мені в Польщі не вистачає. Хоча, 
думаю, у Польщі це все колись було, 
але призабулося. З солених зимових 
закруток – передусім мочені помідо-
ри та яблука; з солодких – варення з 
груш та яблучне повидло. Допомо-
жімо польському садівництву, бо ж 
– «Jeszcze nigdy patriotyzm nie był tak 
smaczny!». Уперед!

Квашені помідори
Беремо осінні, тугенькі та дрібнень-

кі помідори-сливки. На 10 кг помитих 
помідорів: 50 г кропу, 50 г листя хрону, 
50 г зелені селери, 2 гострі перчинки 
й почищену головку часнику. Я солю 
в пластиковій 25-літровій бочці, але 
можна використати великі банки з ши-
роким горлом. На дно вкладаємо зелень 
(третину), до половини щільно запо-
внюємо бочку помідорами, потім знов 
шар з третини зелені, і вже помідорами 
до кінця, а зверху кладемо решту при-
прав. Заливаємо холодним розсолом (1 
кг солі на 10 л перевареної води), закри-
ваємо щільно й виносимо в прохолодне 
місце. За кілька тижнів вони будуть го-
тові. Якщо зверху з’являється пліснява, 
її треба періодично знімати, але смаку 
вона не псує.

Мочені яблука
Краще взяти «антонівку». На 5 кг 

яблук: по 15 листків з вишні і сморо-
дини, 50 г солі, 200 г житнього бо-
рошна, 200 г цукру або меду. На дно 
великої каструлі (керамічної, скля-
ної або пластикової бочки) покласти 
кілька листків смородини та вишні, 
потім шар яблук, знов листя, і так 
щільно до самого верху. У 5 л теплої 
води розчинити цукор і сіль, розвести 
борошно та схолодити. Залити яблу-
ка, притиснути гнітом, відставити в 
прохолодне місце. Періодично треба 
буде знімати піну та часом долити 
розсолу. Через місяць можна кушту-
вати. 

Варення з груш
Потрібні тверді осінні сорти. 1 кг 

груш миємо, ріжемо на дольки та ви-
даляємо серцевину. У каструлі до 1 кг 
цукру додаємо 200 мл води та трима-
ємо на маленькому вогні, поки цукор 
повністю не розчиниться. До сиропу 
додаємо груші і варимо на повільному 
вогні, поки груші не стануть прозори-
ми. Додаємо протерту цедру з одного 
лимона. Заливаємо варення в ошпаре-
ні банки, накриваємо та відставляємо 
в темне прохолодне місце. 

Яблучне повидло
Почищені й порізані яблука (1 кг) 

закладаємо в каструльку з товстим 
дном, вливаємо 200 мл води, накри-
ваємо кришкою, доводимо до кипіння 
та варимо на повільному вогні (30–40 
хв.), помішуючи, щоб не пригоріли. 
Протираємо яблука через сито, дода-
ємо 500 г цукру та варимо ще біля 30 
хв. до готовності. Гарячим розлива-
ємо по стерилізованих банках та за-
катуємо. Перегортаємо, накриваємо 
ковдрою. Як охолонуть – ховаємо до 
льоха.

Ñìà÷íîãî!

Фото з сайту korisni-porady.at.ua




