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Запрошуємо 
рекламодавців!

У нашій газеті та на порталі є можливість
 розмістити рекламу! 

Ми висилаємо газету у всі куточки Польщі, 
де живуть українці. 

Кошти від реклами підуть на видання газети. 
За детальною інформацією 

просимо звертатись до редакції:

 redakcja@naszwybir.pl 

W naszej gazecie istnieje możliwość 
zamieszczania reklam! 

Wysyłamy gazetę we wszystkie regiony Polski, 
w których mieszkają Ukraińcy. 

Środki z reklamy przeznaczone zostaną 
na druk gazety. 

Szczegółową informację można uzyskać pisząc 
na adres: 

redakcja@naszwybir.pl

априкінці зими – на по-
чатку весни в Польщі розпочинається 
триетапний запис дітей до дошкільних 
закладів, шкіл і гімназій. Звертаємо вашу 
увагу на необхідність слідкувати за ви-
значеними термінами запису, щоб не про-
гавити важливі дати. Передусім це сто-
сується наймолодших дітей, дошкільна 
підготовка яких не є обов’язковою. 

Увага! Терміни та засади запису у 
вашій місцевості перевіряйте у відді-
лі освіти, найближчому садочку/школі 
або в Інтернеті.

Українські діти 
в польській школі
Діти-іноземці можуть відвідувати 

польські громадські дитячі садочки на 
таких самих умовах, як і польські гро-
мадяни! Це стосується і дітей іноземців, 
які перебувають у Польщі з неврегульо-
ваним статусом проживання (нелегаль-
но). Інколи, щоб визначити, до якого кла-
су записати дитину, потрібно провести 

кваліфікаційну розмову, яка має відбува-
тися мовою спілкування дитини. В разі 
потреби в розмові повинна брати участь 
людина, яка володіє цією мовою. 

Якщо директор навчального закладу 
відмовляється прийняти дитину до шко-
ли, батьки мають право впродовж 7 днів 
скласти заяву про видання письмового 
обґрунтування відмови.

Українська дитина має право на безко-
штовні додаткові уроки польської мови, 
які можуть відбуватись індивідуально 
або в групах. Їх повинно бути не менше 
двох годин на тиждень. Додатково кон-
сульство, посольство або культурно-
освітнє товариство можуть організувати 
заняття з рідної мови та культури за умо-
ви запису мінімум 7 дітей. 

Польська система дошкільної
та шкільної освіти
Треба зазначити, що останніми рока-

ми польська система дошкільної і шкіль-
ної освіти переживає глобальні зміни. 
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Український дім у Варшаві 

Оксана КУЗЬМЕНКО

Риторика польських політиків 
не залишає сумнівів: вони го-
тові розіграти українську карту 
як аргумент у дискусіях про пи-
тання біженців.

Дії нового польського уряду викли-
кали низку питань у ЄС ще наприкінці 
минулого року. Це передусім законодавчі 

успішним, неабиякого резонансу набула 
дискусія стосовно її слів про те, що Поль-
ща прийняла «близько мільйона біженців 
з України – людей, яким ніхто не хотів 
допомогти».

«У Польщі немає біженців з України, 
а є українські трудові мігранти», – про-
коментував ситуацію посол України  
в Польщі Андрій Дещиця. Він розповів, 
що українські мігранти перебувають  
у Республіці Польща офіційно, не пре-
тендують на соціальну допомогу, спла-
чують податки, мають добру репутацію 
та високу кваліфікацію. Дещиця підкрес-
лив, що польська економіка залишається 
на високому рівні розвитку в тому числі 

Лютий 2016

ПОДІЇ

● Інформаційна зустріч «Механізми 
формування імунітету. Як пов’язані 
алергія та харчування?». Запрошує 
«Клуб українських жінок». Проводить На-
талка Гончаренко. 5 лютого о 1800–1900.
● Кулінарний майстер-клас «Тради-
ційні українські страви: голубці з кар-
топлею». Запрошує «Клуб українських 
жінок». 7 лютого о 1300–1600.
● Творча майстерня «Креативні вален-
тинки». Запрошує «Клуб українських 
жінок». 7 лютого о 1700–1900.
● Зустріч із юристами на тему «Види до-
зволів на роботу». Організатори – Фонд 
«Наш вибір» і Товариство юридичної до-
помоги. 14 лютого о 1300 
Консульство відповідає: консульський 
облік і процедура виготовлення паспор-
тів за кордоном.
● Дискусія «Два роки після Майдану». 
Участь у дискусії візьмуть автори про-
екту «Ogień Majdanu. Dziennik rewolucji  
21 listopada 2013 – 22 lutego 2014» Мацєй 
Ковальчик та Анна Ріхтер з Центру «Кар-
та». Відбудеться показ фотографій з Май-
дану Тараса Шумейка. 19 лютого о 1800. 
● Інформаційна зустріч із представни-
ками Консульського відділу при По-
сольстві України в Польщі. 21 лютого 
о 1300–1500.
● Інформаційна зустріч «Система осві-
ти в Польщі. Частина I. Дошкільна та 
шкільна освіта». Запрошує «Клуб укра-
їнських жінок». Проводить Алла Маєв-
ська. 21 лютого о 1530–1630.
● Інформаційна зустріч «Система осві-
ти в Польщі. Частина II. Вища освіта в 
Польщі, визнання дипломів». Запрошує 

«Клуб українських жінок». Проводить 
Алла Маєвська. 21 лютого о 1700–1800.
● Зустріч для студентів: легалізація 
проживання і праці в Польщі. Органі-
затор – Міжнародна організація у спра-
вах мігрантів за підтримки Фонду «Наш 
вибір». 28 лютого о 1300.
● Творча майстерня «Весняні деревця-
топіарії». Запрошує «Клуб українських 
жінок». 28 лютого о 1700–1900.

ЦИКЛІЧНІ ПОДІЇ

► Консультаційний пункт для мігран-
тів. Починає працювати з 8 лютого 2016 
року. Години праці: пн-пт – 1200–2000,  
сб-нд – 1100–2000.

► «Клуб українських жінок»
Щонеділі в Українському домі збирається 
Клуб українських жінок. У рамках клубу 
відбуваються майстер-класи, інформа-
ційні зустрічі, тренінги тощо. Запрошу-
ємо стежити за найближчими подіями 
клубу на Фейсбуці www.facebook.com/
KlubUkrainok.
Додаткова інформація – у координаторки 
клубу Тетяни Роднєнкової: klubukrainok@
gmail.com, тел.: +48 517 34 64 26.

► Дитячий клуб «Рукавичка»
У програмі українською мовою: інте-
граційні ігри, ознайомлення з казками, 
піснями, віршами, творча діяльність, піз-
навальні заняття, майстер-класи та екс-
перименти.
Група I (2–6 років): субота, 1100–1400. 
Група II (6–10 років): неділя, 1400–1600.
Вартість 1 години занять (без абонемен-
ту) – 10 злотих.
Запис за адресою: ukr.klubik@gmail.com, 
тел.: +48 727 88 70 31.

«Рукавичка» на Фейсбуці: 
www.facebook.com/rukawyczka.

► Курси польської мови
Курси проводить фонд «Ocalenie». Набір 
до груп уже завершено. Новий планується 
у травні 2016 року. Інформацію буде розмі-
щено на сторінці www.ukrainskidom.pl.

► Заняття з арт-терапії
Субота, 13, 20 і 27 лютого, о 1500–1700. Ін-
формація та записи за тел.:
+48 517 34 64 26.

► Танцювальні майстер-класи «Та-
нець без обмежень»
Ведучий майстер-класів – професійний 
тренер танців із багатолітнім стажем 
Олег Богатіщев. Записи приймаються на 
e-mail: sudyina@gmail.com.

► Дитяча кіношкола
Щовівторка о 1730. Основи акторської 
майстерності, створення сценарію, мон-
таж, звукозапис та багато іншого. Додат-
кова інформація – за адресою:
sudyina@gmail.com 
та тел.: +48 606 30 97 53.

ЗаПРОшУєМО!

Контакт:
вул. Заменгофа, 1, 
00-153 Варшава
Тел.: +48 22 258 40 18
         +48 727 80 57 64
zamenhofa1@gmail.com
www.ukrainskidom.pl
Стежте за подробицями на сторінці Укра-
їнського дому на Фейсбуці:
www.facebook.com/UkrainskiDom.

зміни в Польщі щодо регулювання роботи 
ЗМІ та порядок призначення суддів Кон-
ституційного суду (про що «Наш вибір» 
писав у попередньому номері). Антиуря-
дові демонстрації стали ще одним аргу-
ментом у постановці питання, «чи новий 
польський уряд не порушує європейські 
стандарти верховенства права». У зв’язку 
з цим у Страсбурзі проведено дискусію 
щодо польського питання.

Попри той факт, що виступ прем’єр-
міністра Беати Шидло в Європейсько-
му парламенті деякі експерти назвали 

Українці в Польщі – біженці чи мігранти?
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Оксана КУЗЬМЕНКО

міни до закону повинні по-
легшити власникам Карти поляка процес 
поселення в Польщі та отримання необ-
хідної допомоги. Представники Комісії 
зв’язків із поляками за кордоном зазнача-
ють, що через війну в Україні такі зміни 
треба впровадити якнайшвидше.

Зміни до закону про Карту поляка
Згідно з проектом, особи, які мають 

Карту поляка, можуть безкоштовно 
одержати карту постійного перебуван-
ня в Польщі, а вже за рік – автоматично 
польське громадянство. Досі про грома-
дянство власникам Карти поляка можна 
було клопотатися лише через три роки. 
Зазначається також, що всі візові проце-
дури теж є безкоштовними.

Крім того, передбачається матеріальна 
підтримка власників Карти поляка під 
час перебування в Польщі: вони матимуть 
право на допомогу у фінансуванні найму 
житла, професійних курсів і курсів інтен-
сивного вивчення польської мови.

Ще одна зміна стосується процедури 
одержання документа. Згідно з проектом, 
заяву на отримання карти можна буде по-
дати безпосередньо на території Польщі 

Уряд хоче розширити права
власників Карти поляка

Польський уряд одним із перших у новому році розглянув проект 
змін до Закону про Карту поляка. Схоже, новелізація документа має 
на меті, з одного боку, піклування про полонію, аби в надзвичайних 
ситуаціях її представники мали такі ж права, як і польські громадя-
ни. З іншого – політики розглядають спрощення процедур поселен-
ня й адаптації у Польщі поляків із-за кордону як вихід зі складної 
демографічної ситуації.

– у воєводських урядах, а не лише в кон-
сульських установах, як це було донині.

Карта поляка як рішення 
демографічної кризи
Деякі польські політики не прихову-

ють, що в спрощенні процедур отриман-
ня громадянства власниками Карти по-
ляка вбачають один із методів боротьби 
з демографічною кризою без залучення 
осіб, що є «культурно чужими». Так, Мі-
хал Дворчик, депутат від партії Право і 
Справедливість, голова Комісії зв’язків з 
поляками за кордоном та один із ініціато-
рів законопроекту, зазначив, що вважає 
«набагато кращим варіантом вирішувати 
демографічну проблему шляхом приїзду 
осіб польського походження зі сходу, ніж 
за рахунок тих, хто прибуває з абсолютно 
іншого культурного середовища».

Застереження та поправки
Хоча законопроект був схвально сприй-

нятий фактично всіма політичними сила-
ми, в депутатів усе ж виникла низка засте-
режень і запитань, пов’язаних передусім 
із фінансуванням проекту та можливістю 
неправомірного отримання Карти поляка. 
Депутати прогнозують зростання кіль-
кості осіб, які матимуть на меті одержати 
документ лише заради тих прав, котрі він 
гарантує. Тому деякі партії вже анонсу-
ють внесення поправок до закону з метою 
уникнення помилок при видачі Карти 
поляка, зокрема унеможливлення отри-
мання документа особами без польського 
походження на підставі лише позитивної 
характеристики полонійної організації.

Карта поляка – що це?
Карта поляка – документ, право отри-

мання якого мають особи польського по-
ходження з 15 країн колишнього СРСР. 
Він надає власнику можливість навчати-
ся в польських школах і вищих навчаль-
них закладах, отримувати стипендії, 
право на безкоштовне отримання візи,  
а також працевлаштування та ведення 
господарської діяльності в Польщі. Крім 
того, власники Карти поляка мають низ-
ку пільг. Документ дійсний 10 років від 
моменту його отримання та може бути 
продовжений за бажанням власника.

Аби отримати Карту поляка, необхідно 
довести свій зв'язок із Польщею: надати 
документи, що один із батьків або двоє з 
прабатьків є поляками за національністю, 
або надати довідку з полонійної організа-
ції про діяльність на користь польської 
мови й культури та продемонструвати 
знання польської мови.

До грудня 2015 року польські кон-
сульства прийняли близько 170 тис. заяв 
на отримання Карти поляка, з них з по-
зитивним результатом – близько 160 тис. 
Україна посіла друге місце за кількістю 
таких клопотань (близько 70 тис.),  Біло-
русь – перше (понад 76 тис.). ■

подавалося близько 4000 осіб. Біженці  
з Криму чи східних теренів справді ви-
робляли візи чи подавали документи на 
карту проживання, але це лише частина 
тих, хто складав документи».

«Польща у своїй міграційній політи-
ці робить ставки на мігрантів, які еко-
номічно самодостатні, а інших не дуже 
хоче приймати. На практиці це виглядає 
так, що до моменту коли людина отри-
має дозвіл на постійне проживання, вона 
заплатить більше податків державі, ніж 
зможе пізніше отримати. А більшість на-
ших мігрантів ніколи не скористаються  
з польських соціальних забезпечень через 
те, що або не мають права, або виїдуть із 

країни до того часу, як це право отрима-
ють», – резюмувала пані Мирослава.

Ще не встигла вщухнути критика слів 
Беати Шидло, під час Всесвітнього еко-
номічного форуму в Давосі міністр роз-
витку Матеуш Моравєцкі озвучив нову 
цифру – 350 тис. біженців з України в 
Польщі. Звідки така цифра не відомо.

Можна припустити, що це помил-
ка польських урядовців у категоріях 
«біженець–мігрант». Але більш імовір-
ний варіант, що це свідома інформаційна 
політика на міжнародній арені, яка мала 
б на меті зміцнити позицію Польщі під 
час розмов про розподіл біженців зі Схо-
ду між європейськими країнами. ■

завдяки українським висококваліфікова-
ним мігрантам, і згадав про значну групу 
українських студентів, більшість із яких 
не тільки не отримують жодної фінансо-
вої допомоги, а навпаки – навчаються на 
платній формі, таким чином фінансово 
підтримуючи польські виші. Натомість 
статус біженця передбачає фінансову 
підтримку державою осіб, які його отри-
мали.

«Щодо кількості українських біженців 
у Польщі, то їх насправді лише чотири –  
які отримали статус за останні три ро-
ки», – коментує ситуацію голова Фонду 
«Наш Вибір» Мирослава Керик. «Протя-
гом останніх двох років на такий статус 

Фото із сторінки: www.pl-klub.com
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Запис дітей до дошкільних закладів 
і шкіл у 2016/2017 р.
Олена ЛИТВИНЕНКО 

Минулого року хвилювалися бать-
ки шестиліток, адже їхні діти пішли до 
1 класу. Натомість підстави для радості 
мали батьки молодших діточок – у садоч-
ках з'явилося більше місць. Цього року 
навпаки. Шестилітки повертаються до 
садочків і дошкільних відділів у школах, 
однак хвилюються батьки трирічних ма-
лят – чи вистачить для них місця в гро-
мадських дитячих осередках. 

Отже, з наступного шкільного року 
кожна семирічна дитина, незалежно від 
громадянства, обов’язково мусить ходи-
ти до школи. Шестилітки проходитимуть 
обов’язкову дошкільну підготовку, тобто 
відвідуватимуть дитячий садок або до-
шкільний відділ у школі. В поточному 
шкільному році такий обов’язок стосу-
ється п’ятирічних дітей. Оновлений закон 
також передбачає забезпечення місцями 
всіх п’яти- та чотирирічних дітей.

Дитячі садочки
У Польщі дошкільна освіта охоплює ді-

тей від початку календарного року, в якому 
дитині виповнюється 3 роки, – і до кінця 
календарного року, коли їй виповнюєть-
ся 7 років. Якщо дитина молодша, варто 
звернутися до громадських дитячих ясел. 
Вони мають окрему систему записів.

Перебування в садочку протягом пер-
ших 5 годин безкоштовне. За кожну на-
ступну годину батьки мусять платити 
(у Варшаві додаткова година коштує 1 
зл., триразове харчування – 9 зл. на день 
(2015/2016 рік).

Початкова школа та гімназія 
Середня освіта в Польщі безкоштовна. 

Наймолодші діти протягом дня можуть 
знаходитися під опікою школи в так зва-
ній «світлиці» (świetlica).

Середня школа в Польщі це: 6-річна 
початкова школа (szkoła podstawowa) 
для дітей 7–12 років; 3-річна гімназія 
(gimnazjum) для підлітків 13–16 років; 
3-річний ліцей (liceum) або 4-річний тех-
нікум для молоді 16–18 років. 

Навчання в початковій школі та гім-
назії обов’язкове й підтверджено зако-
ном. У ліцеях і технікумах – добровільне; 
кандидати приймаються на підставі кон-
курсу за наявністю місць. Після ліцею та 
технікуму учні здають державний випус-

кний іспит (matura) і отримують атестат 
зрілості.

Записи
Записи проводяться у визначений і 

дуже обмежений час. Записати дитину 
до садочка  можна протягом двох тижнів 
у березні–квітні кожного року. У вели-
ких містах – за допомогою спеціальної 
електронної системи. Садочки/шкільні 
пункти дошкільної освіти, школи, гім-
назії, ліцеї/технікуми мають власну сис-
тему записів та окремі терміни. Важливі 
дати також залежать від місцевості. Якщо 
батьки планують записати дитину до са-
дочка або школи не за місцем проживан-
ня і не встигають у визначені строки, то 
змушені будуть шукати вільні місця піс-
ля закінчення основного запису. 

Щоб зареєструвати дитину в системі, 
потрібно ввести її номер PESEL. Якщо 
вона його не отримала, можливо, дове-
деться звернутися до обраного освітньо-
го осередку, де вам допоможуть скласти 
заяву без цього номера. Першочерговість 
подачі заявок не має значення: кожна ди-
тина отримує бали, на підставі яких скла-
даються списки зарахованих. 

Згідно з польською системою записів, 
батьки можуть обрати кілька садочків/
шкіл. Спочатку до заявки вписуєть-
ся дитячий заклад «першого вибору» 
(przedszkole/szkoła pierwszego wyboru) – в 
якому батьки найбільше зацікавлені. Піс-
ля реєстрації в електронній системі по-
трібно відвідати садочок/школу першого 
вибору й подати підписані обома батька-
ми документи в паперовій версії. Якщо 
у вас немає доступу до Інтернету або є 
проблеми із самостійним заповненням 
анкети, дані дитини може внести дирек-
тор садочка/школи, вказаного в переліку 
вибраних установ першим.

Коли буде оголошено списки зара-
хованих дітей, батьки протягом тижня 
повинні підтвердити т. зв. «бажання 
вибору». 

На підставі підтверджених заявок ого-
лошується список прийнятих дітей. Піс-
ля цього в системі електронного запису 
з’явиться перелік вільних місць. Батьки, 
діти яких не були зараховані, мусять від-
відати електронну сторінку Бюро освіти 
свого міста, перевірити наявність вільних 
місць в інших садочках/школах та спро-
бувати заново записати малечу.

Система балів
У польській системі запису діти до 

садочка або школи приймаються на під-
ставі набраних балів, які нараховуються 
відповідно до певних критеріїв. Останні 
регулюються державними та місцевими 
документами. 

У процесі нарахування балів найбіль-
ша їх кількість присвоюється за вибір ра-
йонного навчального закладу за місцем 
проживання (szkoła obwodowa). Районна 
школа зобов’язана прийняти всіх дітей, 
які до неї приписані. 

Увага! школа має обов’язок при-
йняти дитину, що фактично меш-
кає в її районі! Дитина не мусить 
бути прописаною! 

Отже, бали мають значення лише тоді, 
коли ви хочете записати дитину до шко-
ли, яка не є для вас районною. 

При нарахуванні балів під час рекру-
тації до садочку береться до уваги вік ди-
тини та місце проживання. Але найбіль-
ше балів отримає дитина з багатодітної 
чи неповної родини, з інвалідністю або 
у якої один чи обидва батьки – непрацез-
датні. У Варшаві додаткові бали можуть 
отримати діти з алергією – при поданні 
заявок до спеціалізованих дитячих са-
дочків. У кожному місті можливі свої 
особливості набору. 

Ясла
У Польщі також діє мережа ясел, куди 

можна записати дітей від 20 тижнів до 3 
років. Ясла не належать до системи до-
шкільної освіти та мають окрему систему 
запису. Як і у випадку садочків, правила й 
терміни запису можуть відрізнятися в за-
лежності від місцевості. У великих містах 
запис відбувається в електронній системі, 
в малих містах та селах це можна зроби-
ти особисто. За детальною інформацією 
звертайтеся до громадського навчального 
закладу або місцевого самоврядування.

Записи, як правило, тривають протягом 
року, і, як у випадку садочків та шкіл, най-
важливіші події відбуваються на його по-
чатку. У Варшаві, наприклад, це 1–15 січ-
ня, коли складений раніше внесок потріб-
но актуалізувати. Якщо цього не зробити, 
внесок буде видалено. Варто пам’ятати, 
що ясел набагато менше, ніж садочків, і 
потрапити до них дуже складно. ■
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СІЧеНь 2016 РОКУ

євроінтеграційні закони
– крок уперед, два назад? 

Під кінець 2015 року Верховна Рада 
України схвалила державний бюджет 
на 2016 рік, в якому, зокрема, врахува-
ла поправку, внесену опозиційним де-
путатом Володимиром Мисиком, про 
те, що впровадження електронного 
декларування для держслужбовців 
відбудеться не раніше 2017 року. На 
цей нюанс звернули увагу вже в січні, 
після того як бюджет підписав прези-
дент Петро Порошенко, адже Україна 
зобов’язалася перед Європейською 
Комісією ввести електронне декла-
рування для чиновників у першому 
кварталі 2016 року. Повіривши декла-
раціям Києва, Європейська Комісія  
18 грудня дала «зелене світло» скасу-
ванню віз для українських громадян. 

Скандальною поправкою заціка-
вилася Єврокомісія та зажадала від 
української сторони пояснень. І хоча 
президент Петро Порошенко і міністр 
юстиції Павло Петренко пообіцяли 
помилку виправити, депутати Верхо-
вної Ради досі не змогли включити до 
порядку денного законопроект про 
скасування поправки, яка загрожує 
впровадженню безвізового режиму  
з Україною. 

Для українців Польща 
зайняла місце Росії?

«Серед основних країн світу най-
більшими симпатіями українців ко-
ристується Польща», – такими є ре-
зультати соціологічного опитування, 
які 13 січня опублікувала група «Рей-
тинг». 

Згідно з дослідженням, тепло до 
західної сусідки ставляться 58% 
мешканців України (з них 13% – дуже 
тепло), 35% ставляться нейтрально, 
а 5% – негативно (з них 1% – дуже 
негативно). На другому місці – пів-
нічний сусід Білорусь, а на третьому 
– Європейський Союз. А що з Росією? 
Північна сусідка України – на остан-
ньому місці рейтингу. До неї тепло 
ставляться лише 16% українців (з них 
3% – дуже тепло), нейтрально – 21%, 
а негативно – 59% (з них 33% – дуже 
негативно).

Частина експертів вважає, що 
Польща у сприйнятті українців по-
ступово займає місце, яке колись 
належало Росії, тобто найближчої 
для України слов’янської держави-
сусідки та друга.

Потрійний газовий удар
Києва по Москві 

Часи, коли Кремль диктував Украї-
ні ціну на газ та умови його транспор-
тування, здається, минули. В забуття 
канули також такі цифри, як 450 дола-
рів за тисячу кубометрів російського 
газу, чи навіть 350 доларів. 

Глава українського уряду Арсеній 
Яценюк 10 січня заявив, що Київ не 
купуватиме газ в «Газпрому», адже 
паливо, придбане на європейських 
ринках, – дешевше. Росія пропонує 
212 доларів за тисячу кубів, а в Європі 
той же газ коштуватиме на 12 доларів 
менше. Наступного дня президент 
Петро Порошенко додав, що Україна 
взагалі може обійтися без російського 
блакитного палива. 

А вже 19 січня Київ завдав другого 
удару, більш ніж у 1,5 разу підвищу-
ючи ставку транзиту газу для «Газ-
прому» – з 2,7 до 4,5 доларів за тисячу 
кубометрів на 100 км. У ситуації, коли 
Євросоюз підкреслює, що Україна є 
і буде одним із головних транзитерів 
газу до ЄС, Москві залишається хіба 
що обурюватися. 

Третій удар надійшов 22 січня, коли 
Антимонопольний комітет України 
оштрафував російський «Газпром» на 
85 мільярдів гривень за зловживання 
монопольним становищем на ринку 
транзиту газу. Здавалося, накладан-
ня «газових кар» ще донедавна було 
інструментом виключно російської 

сторони проти Києва, а тут така неспо-
діванка. 

Український Донбас
– завдання на 2016 рік

«У 2016 році має відбутися понов-
лення нашого суверенітету над окупо-
ваними територіями в Донецькій і Лу-
ганській областях», – заявив 14 січня 
президент Петро Порошенко на своїй 
першій цьогорічній прес-конференції. 
Глава держави додав, що повернення 
Донбасу має відбутися виключно мир-
ним шляхом. 

«Питання Криму і Донбасу пла-
нуємо вирішувати політико-дип-
ломатичним і міжнародно-правовим 
шляхом. Оптимальним форматом для 
початку такого механізму я розглядаю 
формат «Женева плюс»: за участю на-
ших партнерів з ЄС, США і, можливо, 
країн – підписантів Будапештського 
меморандуму», – наголосив Петро По-
рошенко.

Україна більш корумпована,
ніж Росія 

У 2015 році Україна посіла 130-те 
місце серед 168 країн світу в щоріч-
ному «Індексі сприйняття корупції», 
який 26 січня опублікувала міжна-
родна організація з протидії корупції 
«Transparency International». І хоча 
наша держава за рік піднялася на 12 
рядків, все одно залишається в остан-
ній третині списку, посідаючи ту саму 
позицію, що Іран, Камерун, Непал, 
Нікарагуа та Парагвай. Україну ви-
передили всі сусіди: Росія – на 119-му 
місці, Білорусь – 107-ма, Молдова -  
103-тя, Румунія – 58-ма, Угорщина та 
Словаччина – 50-ті, Польща – 30-та. 

«Transparency International Украї-
на», коментуючи новий індекс, зазна-
чила, що Києву «вдалося трохи покра-
щити показники завдяки збільшенню 
суспільного осуду корупціонерів, 
створенню антикорупційних органів і 
появі руху викривачів корупції». Про-
те, «зволікання з реальним покаран-
ням хабарників, а також збільшення 
корупційної складової у стосунках 
бізнесу та влади не дають Україні зро-
бити рішучій крок уперед». 

Опрацював 
Андрій ШЕРЕМЕТ

Фото зі сторінки www.pixabay.com
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країна є однією з найбільш 
корумпованих країн Європи. Корупція 
заважає проведенню реформ у різних 
галузях. Тож саме боротьба з нею стала 
чи не основною складовою діяльності 
громадських активістів і нових політи-
ків постмайданної України. 

Викорінити корупцію, яка так глибо-
ко «сидить» у всіх сферах суспільного 
й політичного життя, доволі складно, 
але при бажанні влади та активності 
громадськості – можливо. Добра воля 
влади на разі мало помітна, однак ак-
тивні дії громадськості й аргументова-
на критика України західними партне-
рами дали перші результати. Створення 
Національного антикорупційного бюро 
України, Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції та Спеціалі-
зованої антикорупційної прокуратури –  
кроки, які доволі важко та відносно 
довго здійснювались і продовжують 
здійснюватися у постмайданній Україні 
й закладають старт для боротьби з ко-
рупцією. Безперечно, створення самих 
лише структур замало для того, щоб 
ефективно та успішно побороти коруп-
цію, але без них може бути ще важче. 

В історії незалежної української дер-
жави закони, які мали допомагати в бо-
ротьбі з корупцією, приймалися парла-
ментом неодноразово, також створюва-
лись органи відповідного характеру, от 
тільки змін на краще так і не відбулося. 
Через це в суспільстві зараз доволі час-
то помітний скепсис щодо ефективності 
нових структур і законів. Тому для кра-
щого розуміння змін варто аргументо-
вано порівняти процеси, які відбували-
ся до 2014 року та протягом неповних 
останніх двох років. 

Два важливих фактори, що відрізня-
ють Україну постмайданного періоду, –  
активна участь і ефективна діяльність 
громадських організацій у державо-
творчому процесі та вплив міжнарод-
них організацій і західних партнерів на 

Два роки від початку Майдану
Два роки минуло з листопадових подій 2013 року, які започаткували зміни в Україні. 
Найважливіше, щоб вони були тільки на краще, а в своїй кінцевій фазі досягли тої 
мети, заради якої мільйони українців виходили на вулиці, а сотні віддали найдорож-
че – своє життя. Хоча воєнні дії в частині Луганської та Донецької областей в умовах 
офіційно оголошеного перемир’я тривають, а Росія і далі здійснює окупацію Криму, за 
два роки певні позитивні тенденції у цьому змінному процесі все ж помітні.

дії української влади. Саме ці фактори 
дають шанс Україні побороти коруп-
цію, правда, варто бути готовими, що 
така боротьба триватиме довго, а перші 
результати можуть бути помітні тільки 
через кілька років. Зрозумівши це, але 
не відійшовши вбік, а активно заан-
гажовуючись у реформаторські зміни  
в країні, кожен із нас їм сприятиме.

Електронне урядування, яке запро-
ваджується, є також одним із елемен-
тів боротьби з корупцією та має значно 
покращити надання державних послуг 
громадянам. Впровадження електрон-
ного уряду робить владу більш прозо-
рою, а громадяни отримують можли-
вість контролювати її дії. Цей процес 
розпочато значно раніше, але ключовим 
став 2015 рік, зокрема коли було запу-
щено перші версії електронного уряду-
вання на місцях.

Децентралізація – надзвичайно важ-
лива реформа в процесі ефективного 
господарювання та демократизації краї-
ни. На даному етапі зміни фактично не 
помітні, однак законодавчо процес за-
пущено, а останні місцеві вибори, які 
відбулися за новим законодавством, 
свідчать, що локальні громади покла-
дають чималі сподівання на успішність 
адміністративної реформи. Передача 
повноважень і бюджету від державних 
до місцевих органів самоврядування 
дозволить ефективніше розвиватись ре-
гіонам України та сприятиме розвитку 
громадянського суспільства в державі –  
це і є важливою запорукою побудови 
міцної демократії.

Війна з Росією та окупація Криму 
чітко показали, що нерозуміння суті 
тоталітаризму та того, на чому він базу-
ється, несе українському суспільству за-
грозу фізичного знищення. Радянський 
Союз був тоталітарною державою, де 
забракло місця поняттю незалежної 
та демократичної України. Активний 
процес декомунізації, започаткований 
Майданом, а потім упорядкований зако-
нодавчо, має зміцнити ґрунт  незалеж-
ності нашої держави. Доволі часто про-

пагування радянського, увіковічування 
радянських «героїв» супроводжувалось 
абсолютним несприйняттям україн-
ської незалежності. Зрештою саме но-
сії прорадянської ідеї і стали основою 
проросійських угрупувань «ДНР» та 
«ЛНР», а їхнє активне заперечення іс-
нування незалежної України несе пря-
му загрозу державі. Приклади країн 
Центральної та Східної Європи дово-
дять – проведення політики декомуні-
зації зміцнює державну безпеку. Тому 
кроки в цьому напрямі є надзвичайно 
важливими і стратегічно необхідними 
для нашої безпеки – як внутрішньої, так 
і зовнішньої.

Незважаючи на всі недоліки в зако-
ні про люстрацію, процес цей в Украї-
ні запущено. Хоча часто він «оминає» 
найвищі щаблі влади, статистика свід- 
чить – завдяки закону звільнення з по-
сад одіозних фігур відбуваються. Шанс, 
що люстрація принесе свої позитивні 
наслідки, існує.

Найбільш помітною для українців 
зміною є створення національної полі-
ції. Не вдаючись у деталі та враховуючи 
недоліки, зокрема відсутність систем-
них змін у правоохоронних органах, 
реформована поліція все ж дає суспіль-
ству надію, що якість роботи правоохо-
ронців покращиться.

В короткому описі двох років від по-
чатку Майдану я навмисно сконцентру-
валася тільки на позитивних моментах. 
Саме такі приклади заперечують тезу, 
що в Україні стало ще гірше, ніж до ре-
волюції. Негативу в нас теж поки доволі 
багато, забезпечення повсякденних по-
треб для більшості українців стало ма-
теріально важчим, а війна не дозволяє 
емоційно відчувати покращення. Та все 
ж малими кроками країна змінюється, 
що дає надію на краще майбутнє, яке  
в 2013 та на початку 2014 років у нас хо-
тіли відібрати. І варто пам’ятати – зміни 
залежать також від кожного з нас. Якщо 
ми називаємо себе громадянами країни, 
то маємо спільно працювати для пози-
тивних змін у цій державі. ■
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Р
озпочалося воно у Львові. Тут 

у 1903 році були засновані перші поль-
ські клуби – «Slavia» та «Sokół». Через 
кілька років виникли й українські коман-
ди – УСК (1906) та «Україна» (1911). До  
І світової польсько-українські матчі не 
викликали ажіотажу, однак далі на ста-
діонах ставало все гарячіше. Тепер не 
тільки команди, але й ліги формувалися 
за національним принципом. Так поль-
ські команди Львова були серед найсиль-
ніших у країні, а «Pogoń» узагалі раз за 
разом вигравала чемпіонат Польщі. 

Натомість українці влаштовували свої, 
окремі турніри. Тут повністю домінувала 
львівська «Україна», яка громила співвіт-
чизників, забиваючи по 5, а то й по 8 голів. 
Такі матчі без інтриги не подобалися ні са-
мим спортсменам, ні вболівальникам. Тому 
невдовзі постало питання про вступ «Укра-
їни» до Польського футбольного союзу. 

Противників такого кроку не браку-
вало. «Якщо ми не йдемо з поляками на 
компроміс в інших галузях, то чому по-
трібно робити це в спорті?» – обурювався 
голова спортивного товариства «Скала» зі 
Стрия Ізидор Мазяк. «Однак зі спортивної 
точки зору рішення було правильним, – 
стверджує футбольний історик Іван 
Яремко. – Український лідер перетворив-
ся на аутсайдера окружної ліги. Граючи 
проти сильних суперників, «Ук-раїна» 
прогресувала, і вже в 30-х роках тричі за-
вершила змагання на другому місці».

Українці не могли на рівних боротися з 
польськими суперниками з кількох причин. 
Коли в Галичині на зміну австро-угорській 
прийшла польська влада, то лише польські 
спортивні клуби отримали державну під-
тримку, інші трималися на ентузіастах. 
Крім того, польське населення переважало 

в містах, де клуби мали кращі умови для 
розвитку. Натомість в українських селах 
часто-густо було не до футболу. «Дійшло 
до того, що певні функціонери навіть ствер-
джували, що ця гра надто егоїстична і не 
відповідає українській національній мен-
тальності», – розповідає дослідник історії 
українського футболу Денис Мандзюк, 
цитуючи голову Українського спортивного 
союзу Радловського: «Наш нарід – це нарід 
хліборобів, а копаний м’яч – то гра міщу-
хів. Він деморалізує змагунів, витворює в 
них зарозумілість».

Неукраїнським видом футбол вважа-
ли не всі. Тому не лише у Львові, але й 
у інших галицьких містах, поруч із поль-
ськими створювалися українські коман-
ди. У Дрогобичі – польський «Junak» та 
українська «Варта», у Стрию – «Pogoń» 
і «Скала», у Перемишлі – «Polonia» та 
«Сян». Таке сусідство (не забуваймо і про 
низку єврейських команд) породжувало 
справжню культуру вболівання, нерідко 
з елементами фанатизму. Дослідник Іван 
Яремко згадує про підпали львівських 
стадіонів: «Першим спалахнув стадіон 
клубу «Czarni». Підозрювали українських 
уболівальників. Згодом згорів новенький 
стадіон єврейської «Гасмонеї». Врешті 
постраждала й українська арена у Стрий-
ському парку. Нікого так і не впіймали». 
Траплялися також звичні для сучасного 
футболу бійки. Підсумок однієї з них під-
била в 1937-му газета «Діло»: «Копачук –  
зламана нога, Брамович – п’ять ребер і ви-
бите око, Автоскі – відбиті нирки й обі-
рване вухо, Фореньґефка – висипані пе-
редні зуби і зламаний ніс, а ран січених, 
колених і товчених, то й не злічити». 

Інший неодмінний атрибут футболу 
сьогодні – трансфери, які за таких умов 
відбувалися нечасто. Команди форму-
валися за національним принципом,  
а перехід у табір конкурента багато хто 

вважав зрадою свого народу, ба – навіть 
релігії! «В документах того часу націо-
нальність не вказували, лише конфесію. 
Відтак, перейшовши до польської коман-
ди, українець фактично вважався римо-
католиком», – розповідає Іван Яремко. 
«Гравцям польських клубів допомагали і 
з роботою, і з навчанням, однак все одно 
українці зазвичай відмовлялися. На-
віть ґранд польського футболу «Pogoń» 
вкрай рідко підсилювалась українськими 
гравцями. Знамениті згодом Скоцень і 
Мікльош переходити не захотіли». Були 
й винятки. Так доволі вдало за «Pogoń» 
виступав правий захисник Владислав Ле-
мішко. Якихось обструкцій ніхто не вла-
штовував, хоч дехто з українців і дивився 
в його бік косо.

Якщо ж українцям усе-таки вдавалося 
нав’язати конкуренцію польським сусі-
дам, на перешкоді часто ставав арбітраж. 
Футбольний знавець Денис Мандзюк як 
приклад наводить матч у Самборі, де за 
путівку до класу «А» боролися місцева 
українська команда «Дністер» і поль-
ська команда «Biali» з Борислава. Арбітр 
Ґайльгофер зі Стрия прийшов на матч 
п’яний і впродовж усієї гри безсоромно 
підсуджував гостям. Після матчу хтось 
із «дністровиків» підслухав розмову сво-
го воротаря Савчука з представником 
польського клубу. Виявилося, що той за  
25 злотих погодився пропустити у свої 
ворота два м’ячі. Українці подали про-
тест, і результат гри анулювали.

Ще один суддя на прізвище Раніш не 
вгодив польським уболівальникам під час 
вирішального матчу між дрогобицькою 
командою «Junak» та львівською «Украї-
ною». Покидав стадіон він переодягненим, 
та ще й у супроводі поліції. Але й це його 
не врятувало – народні месники наздогна-
ли арбітра у Стрию. Програвши в Дрого-
бичі, «Junak» взяв реванш у Львові. В день 
матчу, за словами футбольного історика 
Анджея Хцюка, на вулицях Дрогобича 
було порожньо – всі поїхали до Львова. 
Поляки підтримувати «Junak», україн-
ці – «Україну». Натовп тих, хто виїхати 
не зумів, зібрався біля поштамту – сюди 
новини приходили найшвидше. Після по-
відомлення про перемогу, що її озвучив 
схвильований директор пошти, піднявся 
такий галас, що дехто думав (а це був 1939 
рік), що вже почалася війна. Заспокоювати 
вболівальників довелося місцевому ксьон-
дзу. Втім підвищитися в класі дрогобиць-
ка команда так і не змогла. Того ж таки 
року прийшли «совіти» і розформували 
всі спортивні клуби. ■

Далі буде.

Спалені стадіони й відбиті нирки

Тетяна ЯВОРСЬКА

21 червня цього року на газон стадіону «Велодром» у Марселі ви-
йдуть футбольні збірні України та Польщі. Це буде матч останнього 
туру групового турніру чемпіонату європи. На такому рівні коман-
ди не зустрічалися ще ніколи. Втім, запекле футбольне протистоян-
ня сусідів має величезну, понад столітню історію. 

Футболісти «України» 
(Львів) (ліворуч у темній 
формі) вітаються з грав-
цями команди «Полонія» 
з Перемишля (у білому) 
перед матчем 2 вересня 
1928-го. 
Фото з особистого архіву 
Лесі Крип'якевич 
(опубліковано у gazeta.ua)
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дея ознайомити польських 

меломанів зі зразками світової оперет-
кової класики у виконанні українських 
митців захопила організатора кабаре-
тових та поп-рокових концертів, ке-
рівника концертної організації Agencja 
Brussa Ярослава Брусса настільки, що 
він поїхав до Києва, зустрівся з керів-
никами Київського національного ака-
демічного театру оперети, і в другій по-
ловині минулого року Польщею виру-
шила перша концертна група артистів 
оперети – оркестр, вокалісти та балет. 

Національна оперета порадувала 
польських глядачів як шедеврами сві-
тової музичної класики Й. Штрауса,  
Ф. Легара, І. Кальмана, так і творами 
сучасності. Справжній фурор, напри-
клад, викликала композиція «Umbrel-
la» з репертуару Елвіса Преслі у вико-
нанні Андрія Григоренка. Кияни також 
виконали пісенні перлини української 
народної музики.

Перший тур містами Лодзь, Торунь, 
Краків, Гданськ, Кельце, Сувалки, Ра-
дом, Каліш, Познань, Конін, Ряшів 
продемонстрував затребуваність цього 
жанру і справив дуже гарне враження 
на польських глядачів. Тому подібні 
гастролі з дещо іншим репертуаром 
та виконавцями відбулися наприкінці 

2015 року, а на початку 2016-го орга-
нізовано третій тур майже 30 містами  
та містечками зі столицею включно.

На концерт до Варшави приїхали 
люди за сотні кілометрів з інших міст! 
Меломани підспівували, зустрічали ви-
конавців бурхливими оплесками й ви-
магали ще і ще – особливо, коли кияни 
співали польською. 

Один із глядачів пояснив, чому від-
відав концерт Київської оперети:

«На жаль, у Варшаві немає оперети. 
Якщо я добре пам’ятаю, вона є лише у 
Лодзі й Забже. У Варшавському театрі 
„Roma” колись була оперета, але тепер 
там здебільшого показують м’юзикли. 
Тому ми з величезним задоволенням 
прийшли послухати цей концерт».

Диригент оркестру Київського теат-
ру оперети Ігор Дорошенко також за-
доволений гастролями – його приємно 
вразив сердечний прийом польської 
публіки. Маестро каже, що цікаво було 
побачити концертні зали Польщі, особ-
ливо в Любліні (нова філармонія) та 
Ольштині. 

Меломанам дуже сподобався вока-
ліст Дмитро Фощанко. Як і більшість 
українських виконавців, він співає різ-
ними мовами, зокрема й польською. 
Дмитро, який виступає як гість, каже, 
що мріє увійти до складу театральної 
групи Київської оперети, адже нині це 
один із найуспішніших театрів України 
і туди потрапити не так легко. 

Організатор турне Київської опере-
ти Польщею не збирається завершу-
вати український оперетковий період. 
Навпаки, з лютого по квітень у Польщі 
гастролюють митці Одеської (з 29.01 по 
11.02) та Львівської опер (з 6.02 по 24.03), 
які виконуватимуть перлини оперетко-
вої музики. Плануються також четверті 
гастролі улюбленців польської публіки 
– артистів Київської оперети (01.03 – 
11.04). Саме з киянами Ярослав Брусса 
планує  ширшу співпрацю:

«Щоб залучити на наші концерти 
ширше гроно шанувальників естра-
ди, я маю  в планах зробити разом із 
польською групою шоу під гаслом «Від 
Штрауса до Beatles». Перша частина 
концерту буде українська, а друга – 
польська, і все це супроводжуватиметь-
ся живою музикою у виконанні орке-
стру. Працюємо також над створенням 
польсько-українського квартету, пред-
ставити який можна буде і в Польщі,  
і в Україні».

Нижче розміщуємо деякі відгу-
ки польської публіки на сайті www.
kupbilecik.pl про концерти Київсько-
го національного академічного театру 
оперети. 

Цезарій: «Чудовий концерт! Квит-
ки, які можна було придбати, зокрема, 
через Інтернет, розійшлися блискавич-
но».

Галина: «Слухаючи концерт, поли-
нула в інший світ. Чудове видовище! 
Шкода, що цей приємний час так швид-
ко минув».

Єжи: «Гарний концерт! Митці відда-
лися повністю, всі аплодували стоячи. 
Було просто супер».

Ян: «Дякую, немає жодних заува-
жень. Концерт був чудовим, особливо 
сподобався моїй дружині».

Лідія: «Незабутнє враження! Хо-
четься, аби цей концерт тривав якнай-
довше. Талановиті артисти, діамантові 
голоси, прегарні костюми». ■

Несподіваний успіх
української оперети 

Останнім часом митці з Києва, Львова та Оде-
си пізнають географію Польщі й уже побували 
з виступами чи не в усіх її клубах, філармоніях, 
театрах і палацах культури. Київська оперета. Фото: Тадеуш Сурма

◄ Львівська опера. Фото з kupbilecik.pl

Володимир ПРЯДКО
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У
серпні 2015 ро-

ку кресов’яни звернулися 
до новообраного прези-
дента Анджея Дуди з про-
ханням позбавити голову 
Об’єднання українців у 
Польщі Петра Тиму на-
даної ще президентом 
Броніславом Коморов-
ським державної нагоро-
ди Кавалерського хреста 
відродження Польщі. За 
оцінкою тих середовищ, 
Петро Тима заперечує вбивства поля-
ків під час Волинської трагедії. На по-
чатку січня з канцелярії Анджея Дуди 
кресов’яни отримали листа, в якому ска-
зано, що справа «зараз очікує на оцінку 
Капітули Хреста відродження Польщі». 
В змі це набуло розголосу у формі дум-
ки, що публічне покарання «волинського 
брехуна» вже близько. 

До ідентичних закидів щодо Петра 
Тими вдавався депутат партії Kukiz’15 
Роберт Вінницький. Нещодавно у сво-
їй інтерпеляції він запитував міністра 
внутрішніх справ і адміністрації про 
можливість узалежнення фінансування 
ініціатив ОУП від ставлення до «банде-
рівського геноциду на Кресах». Водночас 
ініціатори атаки на Тиму намагаються 
придущити  будь-які прояви іншого по-
гляду на справу. Тому нещодавно ви-
ступили проти історика Пшемислава 
Журавського вель Ґраєвського, який є 
дорадником міністра закордонних справ. 
В одній із соцмереж він солідаризувався 
з Петром Тимою такими словами: «Дур-
них, на жаль, у кожній нації вдосталь. На 
щастя, люди, які називають себе «кресо-
вим середовищем», не управляють Річ-
чю Посполитою. Прийми, Петре, прошу, 
слова моєї солідарності в цій справі». Ко-
лективний герой запису зразу вийшов до 
прем’єр-міністра з вимогою негайної від-
ставки П. Журавського вель Ґраєвського. 

На даний момент є відповідь на іні-
ціативу депутата Р. Вінницького. Відом-
ство, до якого він звертався, наголошує, 

що не існує правових можливостей уза-
лежнювати фінансову підтримку від по-
глядів або історичних оцінок лідерів на-
цменшинних структур. Слушно також 
наголошується, що такий спосіб міг би 
призвести до безпідставного зупинення 
підтримки проектів, які відповідають за-
конним критеріям і служать збереженню 
та розвитку нацменшинної ідентичності. 
А також порушував би конституційну 
свободу виголошування своїх поглядів. 

Кресов’яни й частина політиків рока-
ми дуже легко знаходять в українській 
громаді націоналістів, публічних пропа-
гандистів тоталітарних систем та сіячів 
міжнаціональної ненависті. Вони вже 
домагалися делегалізації ОУП і забо-
рони фестивалів української культури. 
В результаті ніяких покарань не було, а 
ОУП набагато легше, ніж прихильникам 
радикальних поглядів, довести свою від-
критість. Лідери організації були, на-
приклад, серед ініціаторів та учасників 
спільного вшанування жертв у символіч-
ному для трагедії поляків Порицьку та 
українців у Сагрині. Петро Тима в кон-
тексті Волинської трагедії неодноразово 
публічно говорив про вбивства україн-
ською стороною невинних поляків. Не 
називав однак ці події геноцидом. Таким 
визнанням кресові середовища хотіли б 
закрити весь спектр проблем складного 
польсько-українського минулого й од-
нозначно назвати винуватців. За якийсь 
час буде можливість переконатись, якою 
в цьому контексті є позиція польського 

президента. Варто також зазначити, що 
орден українському лідерові був вруче-
ний за сприяння польсько-українським 
відносинам. Доказів саме такої діяльнос-
ті існує набагато більше, ніж згадується 
в цій статті.

КОМеНТаР:

Петро Тима
Голова Об’єднання українців
у Польщі (ОУП)
Я думаю, що це абсолютно не випад-

кові дії. Моя особа становить тут лише 
претекст. Насправді йдеться про перевір-
ку ставлення правлячої команди до Укра-
їни, української нацменшини й конкрет-
но до ОУП. Тому складаються різні листи 
та депутатські інтерпеляції, які є формою 
вимушування до чіткого окреслення 
своїх позицій канцелярією президента 
й окремими міністерствами. Орден і до-
тації на українську культурну та освітню 
діяльність є тут лише аргументами. Ін-
терпеляції складають люди, які завжди 
були ворожі до нацменшин у Польщі та 
представляють радикально праві серед-
овища. Тому це не дивує. Дивує реакція 
канцелярії президента. У її листі є сугес-
тія, що справа розглядатиметься на по-
вному серйозі. 

Натомість стратегія видання «Nasz 
Dziennik”, яке розповсюдило цю інфор-
мацію, полягає на підігріванні теми в 
ЗМІ, хоч досі немає якихось конкретних 
рішень. У такий самий спосіб справу під-
няли й відомі Інтернет-сайти, зокрема 
Кresy.pl, які віддавна не виявляють  при-
хильного ставлення не лише до українців 
у Польщі, а й до подій в Україні. У тому 
ж контексті слід розглядати атаку з боку 
цих середовищ на Пшемислава Журав-
ського вель Ґраєвського, який, будучи до-
радником президента Анджея Дуди, від-
крито висловив мені підтримку в справі 
ордена. Варто зазначити, що цю людину 
публічно атакують десь із 2013 року за 
його «неканонічний» підхід до Волин-
ської трагедії. Тоді в одному з текстів 
політик заявив, що не підлягає сумніву 
справа вшанування загиблих і належна 
згадка про ті події в історії Польщі. Але 
чимось іншим, за оцінкою дорадника 
президента, є сучасна політика, яка по-
требує тверезого підходу. 

Важливими були також його вислов-
лювання стосовно фінансової допомоги 
Україні. Це викликало істерику серед 
частини радикальних політиків. Отже, 
орден – це лише один елемент інформа-
ційної боротьби з Україною, нашою мен-
шиною та організацією і тільки десь там 
у кінці є моя скромна особа. ■

Тестування влади
Григорій СПОДАРИК

Влада Польщі може зміцнити або послабити в державі антиукраїн-
ську риторику. Ключовою буде позиція щодо вимог радикальних по-
літиків і кресових середовищ (колишніх польських мешканців За-
хідної України та їхніх нащадків).

Урочистість нагородження представників оУП. 
Фото зі сторінки www.mironsycz.pl
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Українці у Польщі

Раз на рік піти обов’язково
У відповідь на питання, чому люди-

на відвідує подібні заходи, неодноразо-
во можна почути від учасників дійства: 
«Щоб поспілкуватися з людьми, яких 
довго не бачили». Інколи, аби зустріти 
знайомих з усієї Польщі, люди домовля-
ються на новорічну забаву в одному місті. 
«Коли я жила в Любліні, там не було ні-
чого подібного. Тому їздила до Варшави, 
де зустрічалася зі знайомими з Перемиш-
ля, Вроцлава. Це був час, коли ми могли 
побути всі разом», – говорить Марта, яка 
сьогодні вчиться у Вроцлаві.  

Ще більшого значення «Малан-
ка» набула за часів Польської на-
родної республіки (ПНР). У деяких 
містах новорічні забави були чи не 
єдиним українським розважальним 
заходом. Тому в них могло взяти 
участь до кількох сотень людей. 
Приїжджали навіть попри те, що за-
хід часто ставав предметом зацікав-
лення служб безпеки Польщі. Тра-
плялося, на новорічній забаві були 
присутні сексоти, які слідкували за 
тим, що люди говорять, записували 
номери машин, аби дізнатися, хто 
відвідує такі заходи, тощо.

Нині, коли люди більш мобіль-
ні й мають нагоду побувати на різних 
українських заходах, число яких постій-
но зростає, «Маланки» втрачають своє 
значення. Особливо це помітно в малих 
місцевостях, де головною проблемою 
стає відвідуваність, тому нерідко можна 
почути: «Якщо я не піду, то хто? Хтось 
мусить там бути». 

Хоч у великих містах такої проблеми 
немає, тут присутність на святі також 
сприймається як обов’язок: бо це україн-
ське. 

«Для мене важливо, що в одному місці 
раз на рік можна зустріти всіх знайомих 
українців із Варшави. Це був час, коли я 
міг із ними поговорити, розважитися. По-
чувався часткою єдиного українського 
організму, який тоді самі й творили. Тому  
власне відчував обов’язок піти на цей за-
хід», – пояснює Орест, учасник варшав-
ських «Маланок», який зараз працює на 
контракті в Чикаго. 

Напевно, нікого не здивує інформація, 
що в малих місцевостях сьогодні про-
живає менше української молоді, ніж  
у великих містах. Тому для декого така 
подія у великому місті – це нагода зустрі-
ти нових людей, познайомитися з дівчи-
ною чи  хлопцем. І якщо для одних націо-
нальність не має значення, то для інших –  
навпаки. 

«Молоді українці з Польщі приїжджа-
ють на ці святкування до більших місь-
ких осередків із різних місцевостей: самі 
або групами. Думаю, тому що шукають 

нових знайомств серед „своїх”. Тут вони 
анонімні, і це їхня перевага. Багато хто 
знайшов свою другу половинку саме на 
„Маланці”», – стверджує Єва з Перемиш-
ля, яка нині працює в одній із варшав-
ських шкіл.

Де традиція?
Багато учасників новорічних заходів, 

особливо громадян України, в принципі 
не бачать різниці між формою святкуван-
ня Нового року в поляків чи українців із 
Польщі.

Скільки ж залишилося від справжньої  
«Маланки» в сучасній новорічній забаві?

«Ми завжди святкували наш „старий” 
Новий рік. Ворожили, а на Василя вмива-
ли лице у воді, до якої раніше кидалися 
копійки. В Польщі я про такі традиції не 
чула», – згадує Катерина, яка кілька років 
проживає у Варшаві. Тому для громадян 

України новорічні забави, організовані 
українською меншиною, можуть просто 
нагадувати весілля, поєднане з дискоте-
кою. 

Новорічні дійства – ведення кози чи 
святкування «Маланки» – є одними з 
найдавніших різдвяних містерій. І хоча 
заходи переважно відвідують люди, які 
вважають себе українцями, мало хто з 
них знає про такі традиції.

«Про обряд водіння кози я довідався з 
книжок, – говорить Андрій із Кракова. – 
Читав, що такі традиційні елементи були 
більше притаманні Наддніпрянській 
Україні, Поліссю й Гуцульщині. Тому, 
можливо, в українців, які в більшості є 
нащадками переселенців із Галичини, 
подібної традиції не існувало». 

Не лише розвага
Форми святкування Нового року серед 

української громади є різні. Часами, як ще 
недавно було у Варшаві, захід відбувався 
в клубі. Все було менш офіційно –  швед-
ський стіл і музика. Однак найчастіше 
«Маланка» трішки нагадує «застільне» 

весілля, де люди розважаються за 
столами, а потім танцюють.

Організовуються теж велико-
масштабні новорічні заходи, на-
приклад у Кентшині (Вармінсько-
Мазурське воєводство), де під час 
забави грає кілька гуртів, а сам 
захід може відвідати навіть до  
700 осіб.

Але «Маланка» – це не лише 
розвага. Під час подій на Майдані  
в 2014 році багато українських но-
ворічних заходів у Польщі було 
скасовано, а зібрані з продажу 
квитків гроші передані в Україну. 
Серед українців у Польщі у 2015 
році виникали сумніви, чи «Ма-

ланки» мають відбуватися.
«Я не пішов минулого року на ново-

річну забаву. Волів гроші, які витрачу 
на квиток, передати на якусь збірку для 
постраждалих в Україні. Проте розу-
мію осіб, які беруть участь у таких за-
ходах. Бачив, що у Львові проводяться 
новорічні імпрези, то чому нам не свят-
кувати», – говорить Григорій, студент  
з Ольштина.

Сьогодні на багатьох «Маланках» 
проводяться збірки грошей на підтрим-
ку України,  аукціони, наприклад, ікон, 
вишиванок (в Перемишлі), завдяки чому 
місцеві українці реалізують свої ініціа-
тиви.

Треба підкреслити, що зараз «Малан-
ка» – теж елемент інтеграції. Захід єднає 
не лише самих українців, які приїхали з 
різних куточків Польщі та України, але 
й поляків і представників інших націо-
нальностей. ■

Новорічна інтеграція
Павло ЛОЗА

Новорічні забави «Маланка» відбуваються в багатьох місцевостях 
Польщі. Вони завжди були способом інтеграції для українців, які 
живуть над Віслою.  Скільки в сьогоднішній «Маланці» збереглося 
від традиційної? Чим зараз вона є для українців?  

Фото автора статті



№
 4

5

Освіта

11

Українці у Польщі

Cтипендії у Польщі: весняні дедлайни
Юлія ЛАЩУК

Польський уряд та навчальні заклади пропонують українським сту-
дентам і науковцям ряд стипендій на навчання й проведення досліджень 
у різних містах та за різними спеціальностями. Свій шанс на оплачува-
не стажування в Польщі мають не лише теоретики, але й практики.

Стипендія ім. Лейна Кіркланда
Кінцевий термін подання – 1 березня.
Про програму. Програма адресована 

молодим лідерам, що здобули вищу осві-
ту,  зацікавлені в розвитку демократії, 
економіки й громадянського суспільства 
у своїх країнах та в регіоні. Реалізація 
програми передбачає двосеместрове на-
вчання у вищих навчальних закладах 
Польщі та 2–4-тижневе професійне ста-
жування в державних або приватних 
установах та організаціях.

Спеціальності. Економіка й менедж-
мент, адміністрація/менеджмент (бізнес, 
НУО, культура, охорона навколишнього 
середовища, охорона здоров’я, освіта), дер-
жавне управління (органи державної вла-
ди та самоврядування), право, суспільні 
науки (соціальна психологія, соціологія), 
політологія й міжнародні відносини, полі-
тика розвитку та гуманітарна допомога.

Для кого. Експерти, політики, праців-
ники органів державної влади та самовря-
дування, підприємці, менеджери, лідери 
неурядових організацій, діячі культури й 
громадські діячі, викладачі вузів, журна-
лісти до 35 (в обґрунтованих випадках до 
40) років із мінімум дворічним досвідом 
професійної діяльності.

Фінанси. Стипендія – 1800 злотих на 
місяць. Додатково програма покриває 
вартість навчання, проживання в Польщі, 
страхування, квиток до та з Польщі, візо-
ві витрати, купівлю матеріалів і підруч-
ників. Стипендіатам видаються в тим-
часове користування комп’ютери, які мо-
жуть стати їхньою власністю лише після 
повного виконання всіх умов програми.

Більше інформації на сайті:
www.kirkland.edu.pl.

Стипендіальна програма 
польського уряду 

для молодих науковців
Кінцевий термін подання – 1 березня.
Про програму. Стипендіальна програ-

ма призначена для наукового стажування 
в польських університетах. Навчання три-
ває протягом 9 місяців, можливий ще 1 до-
датковий місяць стипендії у липні, якщо 
з пропозицією про її продовження висту-
пить координатор програми за узгоджен-
ням із науковим керівником. Це  можливо 
лише у випадку виконання стипендіатом 
усіх наукових умов стипендії, у тому чис-

лі захисту дипломної роботи принаймні 
на оцінку «4» та участі в наукових про-
грамах. Реалізація програми для осіб, які 
не володіють або погано володіють поль-
ською мовою, розпочнеться 1 серпня з 
додаткового інтенсивного мовного курсу. 
Зарахування кандидатів відбувається у 
два етапи: перший етап – на підставі на-
дісланих документів комісією у Варшаві; 
другий етап – на підставі співбесіди з ви-
їзною Кваліфікаційною комісією.

Спеціальності. Історія, міжнародні 
стосунки, політологія, журналістика, 
соціологія, етнологія, культурознавство, 
суспільна психологія, адміністрація та 
менеджмент, право.

Для кого. Молоді науковці (до 35 ро-
ків), що мають ступінь магістра. 

Фінанси. Розмір щомісячної стипендії 
– 1350 злотих. Витрати на проживання, 
харчування та страховий поліс стипенді-
ати покривають самостійно. 

Більше інформації на сайті:
www.studium.uw.edu.pl.

«Східні студії» 
Варшавського університету

Кінцевий термін подання – 15 березня.
Про програму. 25 стипендій призна-

чаються на два роки навчання за магіс-
терською програмою «Східних студій» у 
Варшавському університеті. 

Спеціальності. Гуманітарні.
Для кого. Випускники до 30 років із 

дипломом магістра або спеціаліста гума-
нітарного напряму, зацікавлені пробле-
матикою Східної і Центральної Європи, 
Росії, Середньої Азії та Кавказу післяво-
єнного періоду. 

Фінанси. Програма покриває вартість 
навчання, надаються стипендії.

Більше інформації на:
www.studium.uw.edu.pl.

Стипендіальна програма 
ім. Кшиштофа Скубішевського
Кінцевий термін подання – 7 квітня.
Про програму.  Стипендіальна програ-

ма надає можливість індивідуального річ-
ного наукового стажування у Варшавсько-
му університеті (або іншому польському 
виші). Метою стипендії є підтримка демо-
кратичних цінностей, таких як права лю-
дини, засади правової держави та дотри-
мання права в міжнародних відносинах.

Спеціальності. Юридичні та політич-
ні науки, новітня історія. 

Для кого. Особи, які мають вищу осві-
ту та захистили кандидатські роботи (або 
мають вагомий науковий доробок), чи ма-
ють досягнення у громадській діяльності.

Фінанси. Загальна сума стипендії  
– 28 940 злотих. Додатково програма по-
криває вартість навчання, проживання 
в Польщі, страхування, квиток до та з 
Польщі, візові витрати, купівлю матеріа-
лів і підручників.

Більше інформації на сайті:
www.studium.uw.edu.pl. 

Вишеградська літня школа
Кінцевий термін подання – 31 березня.
Мета школи. Поглиблення знань про 

глобальні та регіональні виклики, подо-
лання стереотипів, налагодження нових 
контактів.

Дата. 5–18 липня 2015 року.
Місце. Краків, Польща.
Вишеградська літня школа є освіт-

ньою програмою, яка забезпечує між-
дисциплінарний простір для навчання 
молодих чеських, угорських, польських і 
словацьких студентів, а також їхніх колег 
з інших країн Центральної та Східної Єв-
ропи. Проект спрямований на поглиблен-
ня знань щодо регіональних і глобальних 
проблем, усунення взаємних стереоти-
пів, а також зміцнення зв’язків та дружніх 
стосунків. Протягом попередніх років у 
Школі взяли участь більше 500 молодих 
людей з Чехії, Угорщини, Польщі, Сло-
ваччини, Вірменії, Азербайджану, Біло-
русі, Франції, Киргизії, Косово, Литви, 
Македонії, Молдови, Німеччини, Росії, 
Румунії, Сербії, Словенії та України.

Подавати заявки можуть студенти, ви-
пускники, аспіранти, молоді спеціалісти 
з Чехії, Угорщини, Польщі, Словаччини, 
України та інших країн.

Організатори шукають активних, від-
критих і творчих людей. Робочою мовою 
Школи є англійська, тому хороші нави-
чки спілкування нею мають важливе зна-
чення. 

Організатори забезпечують:  освітню 
програму та матеріали, участь у спеціаль-
них заходах, проживання та харчування. 

Учасники забезпечують: витрати на 
поїздку до/в межах/із Кракова, витрати 
на страхування, реєстраційний внесок у 
розмірі 75 євро. 

Представники інших країн можуть по-
давати заявку на участь, проте повинні 
будуть сплатити внесок 390 євро, а також 
покрити витрати на страхування, поїздку 
до/в межах/із Кракова. ■
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отреба представництва зу-
мовлена тим, що з різних обставин – чи 
то погане володіння польською мовою, 
чи зайнятість на роботі – ми не завжди 
маємо змогу особисто реалізовувати на-
дані нам законом можливості. А саме: 
складати документи до Відділу у спра-
вах іноземних громадян Воєводського 
управління, отримувати кореспонден-
цію, розпоряджатися майном, захищати 
свої інтереси в суді тощо. І саме в цих 
випадках нам на допомогу може прийти 
представник.

Представник вчиняє юридичні дії, 
заступаючи місце особи, яку він пред-
ставляє і від імені якої виступає. Саме 
ці ознаки відрізняють представництво 
від низки подібних відносин.

Залежно від того, ким визначаєть-
ся представник і на чому ґрунтуються 
його повноваження, представництво 
виникає на підставі:

● закону (Przedstawicielstwo ustawo-
we) у випадках, передбачених законо-
давством (наприклад, представництво 
батьками прав та інтересів дітей). Ха-
рактерними ознаками такого представ-
ництва, по-перше, є те, що представник 
і його повноваження встановлюються 
нормативними актами (цивільними, 
господарськими, сімейними). По-друге, 
особа, яку представляють, не бере учас-
ті в призначенні представника і не може 
особисто скасувати чи змінити його 
повноваження, оскільки вони визначені 
законом; 

● волі особи, яку представляють і яка 
особисто визначає повноваження пред-
ставника, як правило, шляхом видачі 
довіреності або укладання договору до-
ручення (Pełnomocnictwo). Наприклад, 
особа доручає вибраному нею пред-
ставникові придбати для неї автомобіль 
у Польщі. В цьому разі повноваження 
представника (коло прав та обов’язків, 
які покладаються на нього у зв’язку з 
придбанням автомобіля) визначаються 

особою, для якої автомобіль купується. 
І представник зобов’язаний діяти в ме-
жах наданих йому повноважень. 

Зверніть увагу, що представник може 
бути уповноважений на вчинення лише 
тих дій і правочинів, право на вчинен-
ня яких має особа, котру він представ-
ляє. Своїми діями представник неначе 
пов’язує особу, яку представляє, з тре-
тьою особою. 

Треба наголосити, що не всі правочи-
ни можуть бути вчинені представником 
(наприклад, заповіт має підписати осо-
бисто заповідач). 

У повсякденному житті в Польщі 
пересічні українці, як правило, стика-
ються з потребою надати довіреність 
на представництво у Відділі у справах 
іноземних громадян. У цьому випадку 
довіреність повинна мати просту пись-
мову форму. Варто знати, що відтепер 
усю кореспонденцію буде отримувати 
представник. У листах, що надходять із 
Відділу у справах іноземців, містяться 
запрошення на співбесіду або вимоги 
донести якісь документи чи додатково 
щось підтвердити, також встановлю-
ються чіткі терміни реалізації цих дій  
(7 днів із моменту отримання листа). Всі 
дії, виконані чи не виконані представни-
ком після отримання такого листа, ви-
кликають правові наслідки для особи, 
яку він представляє. Іншими словами, 
якщо представник не повідомив особу, 
яку представляє, про необхідність при-
йти до Відділу у справах іноземців чи 
донести потрібні документи, можуть 
виникнути негативні наслідки у вигля-

ді відмови надання дозволу на тимчасо-
ве або постійне проживання в Польщі.

Особа, яку представляють, має пра-
во в будь-який момент скасувати дові-
реність, якщо її текст не містить інфор-
мації про неможливість скасування. 
Скасування довіреності – це так само 
вияв волі, виконання якої є обов’язком 
для представника з того моменту, як він 
про це дізнався або міг дізнатися. Ска-
сування може виражатися в будь-якій 
формі, незалежно від того, в якій формі 
було надано довіреність.

Інколи можливість поїхати до Укра-
їни відсутня, але потреба зробити вдо-
ма певні юридично значимі дії виникає.  
У цій ситуації, перебуваючи за кордо-
ном, можна надати довіреність для вчи-
нення певних дій в Україні, але треба 
пам’ятати про нотаріальну форму тако-
го документа. 

Дипломатичні та консульські уста-
нови України за кордоном вчиняють 
нотаріальні дії, передбачені законодав-
ством України. Консул засвідчує до-
віреності, заяви тощо від імені однієї 
або кількох осіб на ім’я однієї або двох 
осіб (якщо вони проживають за однією 
адресою).

Для оформлення довіреності потріб-
на особиста присутність особи заявника 
і наявність наступних документів:

1) дійсний паспорт громадянина Ук-
раїни для виїзду за кордон;

2) довідка про присвоєння ідентифі-
каційного номера платника податків;

3) примірник документа, який необ-
хідно посвідчити або засвідчити;

4) відомості щодо представника, тоб-
то особи, на яку оформлюється довіре-
ність, зокрема:

– прізвище, ім’я та по батькові;
– дата народження;
– адреса проживання;
– паспортні дані (номер і серія, дата 

й орган видачі паспорта або копія «вну-
трішнього» паспорта);

5) оригінал документа (квитанції) 
про сплату консульського збору;

6) бажано також заповнити бланк за-
яви на вчинення нотаріальної дії.

На практиці трапляються ситуації, 
коли представник із тих чи інших мір-
кувань здійснює дії, котрі прямо супе- 
речать інтересам особи, яку представ-
ляє, отже завжди треба перевіряти  
і контролювати дії представника. ■

Представництво за довіреністю
к.ю.н. Алла МАЄВСЬКА

Однією з форм здійснення цивільних прав та обов’язків є представ-
ництво – правовідношення, в якому одна сторона (представник) 
зобов’язана або має право вчиняти правочини від імені другої сторо-
ни, яку вона представляє.

П

Фото із сторінки: yak-prosto.com
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Рейсові автобуси
Рейсів із різних міст Польщі до Укра-

їни є чимало. На прикладі маршруту 
Варшава–Львів можна зауважити, що 
автобуси курсують фактично протягом 
усього дня, отже легко обрати варіант, 
зручний саме для вас. Обслуговують рей-
си зазвичай українські та польські пере-
візники, і тут виникає логічне питання: 
кому з них краще віддати перевагу? 

Польські перевізники дещо більше дба-
ють про дотримання різних правил (зокре-
ма, дорожнього руху), не роблять позапла-
нових зупинок і не підбирають по дорозі 
різноманітні пакунки та випадкових паса-
жирів. Автобуси не всі в хорошому стані, 
але Polonus нещодавно закупив декілька 
нових екземплярів. Якщо потрапити саме 
на них, то їхати доволі комфортно, хоча 
туалет в автобусі все ще недоступний. 

Щодо українських перевізників, то тут 
іноді можуть чекати різноманітні сюрп-
ризи:  багаторазове підбирання по дорозі 
пакунків або ж, навпаки, відсутність пла-
нових зупинок із Варшави до кордону, бо 
«ніде стати» й «так швидше вдома будемо». 
Варто зауважити: якщо купувати квитки 
на польські та українські автобуси у Вар-
шаві, ціна буде однакова. Якщо ж купувати 
квитки в Україні на українські автобуси – 
трапляється дешевша ціна та різні акції. 

Щоб не бігати кожного разу до кас, для 
зручності квитки з Польщі можна придбати 
на сайті dworzeconline.pl. Квитки з України 
доступні за посиланням bus.com.ua. Також 
рекомендуємо стежити за суттєвими зниж-
ками на busfor.ua. Зокрема, з половини січ-
ня там діють значні розпродажі.

Окремо варто розглянути міжнародні 
автобусні маршрути ECOLINES, оскіль-
ки вони працюють дещо за іншими стан-
дартами, ніж описані вище перевізники. 
Основні офіси ECOLINES знаходяться в 
Литві та Латвії, проте юридичні фірми 
перевізника розміщені в різних країнах, 
зокрема і в Україні. Автобуси їздять з ба-
гатьох польських міст до України: з Вар-
шави, Ґданська, Кракова, Любліна та ін. 
Подорожі бувають дуже довгими, напри-
клад тривалість маршруту із Ґданська до 
Одеси – 30 годин із зупинками у Любліні, 
Львові, Тернополі тощо.

Транспортні засоби ECOLINES знач-
но комфортніші, ніж в українських і 
польських перевізників: у салоні можна 
придбати їжу та напої, більше місця між 
кріслами, працює стюардеса, яка гово-

Я їду додому...
Дарина ПОПІЛЬ

рить українською та російською мовами, 
також є туалет. 

Ціни доволі гнучкі, весь час діють 
різноманітні акції  та знижки, наприклад 
для осіб пенсійного віку, дітей і студен-
тів. Для порівняння повна ціна квитка з 
Варшави до Львова – 80 злотих, що на 
10 злотих дешевше, ніж у вищезгаданих 
українських і польських перевізників. 

Серед недоліків ECOLINES те, що 
меню страв і напоїв не розраховане на до-
вгі маршрути, часто відсутня більшість 
запропонованих продуктів; часами лама-
ється туалет або світло в ньому. На інфор-
маційних табличках зазвичай не вказано, 
через які міста проїжджає транспортний 
засіб. Отже, коли на вокзалі стоять де-
кілька автобусів ECOLINES, є небезпека 
пропустити свій рейс. Треба додатково 
перепитувати у водіїв подробиці марш-
руту. Квитки можна придбати в Інтернеті 
за посиланням ecolines.ua.

Приватні перевізники
Вельми популярним способом подо-

рожування між Польщею та Україною 
є приватні перевізники. В якості тран-
спортного засобу зазвичай використо-
вується мікробус, водії – україномовні,  
а ціни дуже різняться: іноді вони дорожчі, 
ніж квитки на рейсові автобуси, іноді такі 
самі, рідше дешевші. Приватних перевіз-
ників можна знайти або в соціальних ме-
режах, або практично цілодобово на вок-
залах, де вони доволі голосно пропонують 
свої послуги. «Перевага» такого способу 
пересування в тому, що коли немає квит-
ків на автобуси, майже завжди вдасться 
скористатися послугами «приватників». 
Також із ними можна наперед домовитися 
телефоном, зарезервувати місце на додат-
ковий багаж, якщо потрібно, за додаткову 
плату попросити їх заїхати за вами додо-
му чи взяти якусь передачу. 

Недоліки приватних перевізників теж 
є. Іноді, домовляючись про дату й годину 
від’їзду, в останній момент можна почути 
від водія, що бус не їде, бо не назбира-
лася потрібна кількість пасажирів. Дуже 
бажано наперед дізнатися про репутацію 
«приватника», з яким ви збираєтеся в до-
рогу, аби уникнути ситуацій, коли водій 
раптово піднімає встановлену раніше 
ціну або перевозить якісь заборонені то-
вари (наприклад, кури під кріслами па-
сажирів). Треба враховувати і той факт, 
що водії мікроавтобусів працюють понад 
норму, дозволену перевізникам пасажи-
рів, що значно підвищує ризик аварії, на-
приклад через втому водія. 

Отож, перед тим як їхати незнайомим 
мікробусом, якнайбільше дізнайтеся про 
його власника, відвідайте його сторінку в 
соцмережах і розпитайте знайомих.

BlaBlaCar (Бла Бла Кар)
Ще одним способом дістатися додо-

му є BlaBlaCar. На сторінці в Інтернеті  
www.blablacar.pl водії, що подорожують 
між містами та країнами, шукають собі 
попутників, а пасажири – водіїв. У кож-
ного водія свій профіль, на якому можна 
прочитати відгуки, є різні позначки про 
те, чи слухає водій музику і яку, чи лю-
бить він розмовляти в дорозі, скільки 
можна брати з собою багажу та інші по-
дробиці, що допоможуть зрозуміти, якою 
буде подорож із конкретною особою. 

Людина, яка хоче їхати, надсилає по-
відомлення до водія, щоб забронювати 
місце, і отримує доступ до його номера 
телефону для зв’язку. Після поїздки водії 
та пасажири навзаєм залишають відгу-
ки, щоб інші користувачі в майбутньому 
краще орієнтувалися, з ким мають спра-
ву. Ціни на BlaBlaCar дуже різні, напри-
клад середня ціна з Варшави до Львова 
останнім часом коливається від 40 до  
75 злотих, зазвичай це суттєво дешевше 
від вартості квитка на автобуси, що є без-
перечною перевагою. 

Серед мінусів BlaBlaCar те, що нерід-
ко в останній момент водії можуть від-
мінити поїздку чи перенести на інший 
термін. Також  часами під користувачами 
BlaBlaCar маскуються приватні перевіз-
ники, які просто хочуть заробити. Сама 
ж ідея BlaBlaCar цьому суперечить – це 
не бізнес-проект, а проект, що зводить во-
діїв і пасажирів разом для спільних ком-
фортних та дешевих поїздок. Також люди  
неодноразово повідомляють про випад-
ки, коли спочатку водій говорить одну 
ціну, а коли ви вже розпочинаєте з ним 
подорож,  називає зовсім іншу – набагато 
вищу. 

Користуючись послугами BlaBlaCar, 
варто враховувати, що на кордоні поміж 
Польщею та Україною останнім часом 
дуже великі черги для автомобілів. Авто-
буси проїжджають значно швидше. 

У наступному номері до вашої ува-
ги переваги та недоліки користування 
потягами та авіалініями сполученням 
Польща–Україна. ■

Більшість українців, що проживають у Польщі, зокрема у Варшаві, бу-
вають вдома хоча б двічі на рік – на Різдво й Великдень, а дехто відвідує 
Батьківщину набагато частіше. Пропонуємо до вашої уваги огляд спо-
собів, скориставшись якими, можна дістатися  рідних країв. Можливо, 
дещо буде для вас новим і корисним.
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Культура:

► «Гала найкращих опереткових
і оперних арій» від Одеського націо-
нального театру опери та балету
9 лютого, 1900

ВАРШАВА, Театр «Palladium»,
вул. Złota 9. Квитки від 90 зл.
10 лютого, 1930

ЛЮБЛІН, Філармонія ім. Г. Венявсько-
го, вул. M. Skłodowskiej-Curie 5.
Квитки від 90 зл.

► Спільний концерт польсько-укра-
їнського гурту «Еней» та польського 
рок-гурту «Happysad»
12 лютого, 1900

ЛОДЗь, клуб «Wytwórnia»,
вул. Łąkowa 29. Квитки 50–55 зл.

► Концерт гурту «Еней»
14 лютого, 1700 
КОНСьКЕ, Hala Sportowa
ul. Stoińskiego 3. Квитки 50 зл.

► Концерт легендарного композито-
ра Енніо Морріконе в рамках світово-
го туру «60 років музики»
23 лютого, 2000

ВРОЦЛАВ, Hala Stulecia, вул. Wystawo-
wa 1. Квитки від 129 до 590 зл.

Корисне та приємне:

► Ярмарок нерухомості «Новий дім, 
нова квартира»
13-14 лютого
ВАРШАВА, алея Księcia Józefa Ponia-
towskiego 1, Stadion Narodowy
На ярмарку можна отримати необхідну 
інформацію на тему купівлі нерухо-
мості в Польщі.

► «KINGS ON ICE» – виступи най-
кращих світових зірок фігурного ка-
тання
27 лютого, 1930

ВАРШАВА, алея Księcia Józefa Ponia-
towskiego 1, Stadion Narodowy
Квитки за адресою:
bilety.zimowynarodowy.pl
Найвідоміші зірки фігурного катання  
з усього світу продемонструють неза-
бутнє танцювальне шоу в супроводі 
мелодій Шопена.

ВаРшаВа
Caritas Polska
ul. Okopowa 55,
tel. 22 334 85 00, 
caritaspolska@caritas.pl 
www.caritas.pl

Caritas Archidiecezji Warszawskiej 
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 
tel. 22 826 99 10

БІЛОСТОК
Caritas Archidiecezji Białostockiej 
ul. Warszawska 32, 
tel. 85 732 55 53 
(допомога соціальна та юридична)

ЛюБЛІН
Caritas Archidiecezji Lubelskiej 
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 
tel. 81 743 71 86 (допомога соціальна, 
юридична та психологічна)

ЗГОжеЛеЦь
Caritas Diecezji Legnickiej 
ul. Księdza Domańskiego 12, 
tel. 75 771 65 61

СЛУБІЦе
Caritas - Słubice
ul. Wojska Polskiego 140, 
tel. 95 737 40 06 (надає соціальну допомо-
гу передусім іноземцям, що перебувають 
в осередку в Кросні Оджанському)

БЯЛа ПОДЛЯСКа
Caritas – Biała Podlaska 
ul. Warszawska 15 
(надає соціальну допомогу)

Клініки права 
Центри надання юридичних консульта-
цій, що діють на базі правничих факуль-
тетів провідних вишів Польщі. Консуль-
тують студенти-правники під опікою до-
свідчених професорів. Поради надаються 
особисто, а також телефоном та елект-
ронною поштою.

КРаКІВ
Sekcja Praw Człowieka Uniwersyteckiej 
Poradni Prawnej

Wydział Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego
al. Zygmunta Krasińskiego 18,
tel. 12 430 19 97,
poradnia.prawna@uj.edu.pl
biuro@juhrc.org
www.opc.uj.edu.pl

ВаРшаВа
Klinika Prawa – Studencki Ośrodek
Pomocy Prawnej
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
tel. 22 552 08 11,
klinika@wpia.uw.edu.pl

ЛюБЛІН
Uniwersytecka Poradnia Prawna 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ul. Staszica 3, 
tel. 81 532 67 99, 532 67 98,
al. Racławickie 14, 
upp_kul@kul.lublin.pl
www.kul.lublin.pl/1850.html

Спеціальна допомога
КРаКІВ
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
ul. Krowoderska 11/7,
tel. 12 633 72 23,
biuro@pomocprawna.org
Центр надає загальну юридичну допомо-
гу, але спеціалізується передусім на допо-
мозі особам, що перебувають під вартою 
у зв’язку із депортацією, а також під охо-
роною в осередках для іноземців.

БІЛОСТОК
Eleos – Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia 
Diecezji Białostocko-Gdańskiej
ul. Warszawska 47,
tel. 85 732 89 07, 
uchodzcy_eleos@op.pl
Бюро у справах біженців, яке існує на базі 
«Eleos», підтримує осіб, що перебувають 
в осередках для біженців у регіоні Біло-
стока, зокрема українських громадян зі 
східних областей. Передусім пропону-
ють соціальну допомогу. 

Підготувала Юлія ЛАЩУК

Громадські організації, 
які допомагають мігрантам
Протягом багатьох років різні види допомоги мігрантам надають 
осередки Caritas у чотирьох воєводствах. Серед іншого це психоло-
гічна, юридична, соціальна підтримка, а також поради щодо пошуку 
роботи.



пишу цю статтю, а свята 
ще тривають. І хоч, можли-

во, читати її ви будете пізніше, передаю 
вам нотку святкового настрою, і хай вона 
вас зігріє довгими зимовими вечорами. 
Хотів би продовжити пряничну тему, бо, 
як кажуть у Польщі, ніщо так не пахне 
Різдвом, як старопольський зрілий пря-
ник. Тож запах ми залишаємо, а іншими 
складниками  страв радуємо сильну по-
ловину людства. 

Яловичина з пивом 
і пряником
2 цибулі та 1 морквину порізати кру-

жальцями, а 800 г яловичої лопатки – 
шматочками розміром із сірникову короб-
ку. М’ясо посолити, поперчити, скропити 
розтопленим маслом (30 г) та обсмажити. 
Вкинути до нього моркву й цибулю, при-
трусити ложкою муки та підрум’янити. 
Додати 330 мл світлого пива, 1 ст. л. вин-
ного оцту, 1 ст. л. карамельного цукру,  
1 ч. л. тим’яну, лавровий листочок і туши-
ти під кришкою 30 хв. Добру скибку пря-
ника (100 г) намазати гірчицею, покласти 
до м’яса й тушити ще протягом 1 години. 
Подавати з вареною картоплею або кар-
топляними кльоцками.

Короп, запечений 
у пряничному соусі
1,2 кг філе коропа промити, посо-

лити та охолодити. Овочі до бульйону 
(włoszczyzna) і цибулину почистити, до-
дати 2 лаврові листки, 4 зернятка духмя-
ного й 8 зерен чорного перцю, 2 гвоздики 
та варити в 600 мл води 45 хв., після чого 
бульйон процідити. Філе залити гарячим 
бульйоном та відставити до повного охо-
лодження. Рибу вийняти, видалити решт-
ки кісток і викласти до змащеної маслом 
форми. Бульйон упарити до половини 
об’єму.

2 ст. л. масла засмажити з 2 ст. л. 
муки. Влити проціджений бульйон та за-
кип’ятити. Додати 100 мл пива, 100 г пря-
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ника, 50 г посіченого мигдалю, сік і цедру 
1 лимона, 1 ст. л. меду. Соус закип’ятити, 
посолити, поперчити, блендером згомо-
генізувати, полити ним рибу та запікати 
10 хв. при 180 С°.

Гусяче конфі 
з пряничною посипкою
Можливо, ви не знаєте слова «конфі-

рувати», але напевно чули слово «кон-
фітюр» – фрукти, зварені в цукровому 
сиропі. На відміну від фруктів, м’ясо дов-
го томиться в гарячому жирі (смальці).  
В ньому ж потім і зберігається – це один із 
найдавніших методів консервації, а його 
французька назва передалася джемам.

Вимити 4 гусячі стегенця, посоли-
ти, поперчити та відставити на годи-
ну. Перекласти в чавунну гусятницю,  
6–7 неочищених зубців часнику, 4 не-
очищені цибулини шалот, по 1 ч. л. ма-
йорану, розмарину, 3 лаврові листки,  
5 зерен духмяного та жменьку чорного 
перцю. Додати 750 г гусячого жиру, на-
крити кришкою та поставити на наймен-
ший вогонь на 5–7 годин. Коли тоненька 
кісточка ніжки проб’є шкірку й вилізе 
назовні – м’ясо готове. 

Шумівкою вийняти стегенця з жиру, 
висушити паперовою серветкою та по-
класти в керамічний полумисок. Змолоти 
50 г смаженого мигдалю та 100 г старо-
польського пряника, посипати м’ясо 
та запекти 15 хв. при 180 С°. Подавати  
з картопляним пюре та журавлиною або 
зі смаженими бурячками. ■

Рiздвяно
i прянично ч. 2

Фото: wrzacakuchnia.pl



Наші справи

ініціаторки 
виставки 

наталя (зліва) 
та аня 

Кертичак

Фото
Павла Лози

В иставку створено до 10-ї 
річниці смерті Мирона Кертичака. 
Відкриття відбулося 25 січня в Укра-
їнському домі у Варшаві. На ній пред-
ставлені документи, сімейні та при-
ватні фотографії, а також, з огляду 
на діяльність цієї людини, докумен-
тація студентського життя, протестів 
і страйків у Гданській судноверфі та 
свідчення про життя української гро-
мади на Помор’ї.

Аня та Наталя Кертичак, дочки 
українського діяча, які були ініціато-
рами створення вернісажу, перегляда-
ючи фотографії, залишені їхнім бать-
ком, інколи розпізнавали на них відо-
мих персон, зокрема прем’єр-міністра 
Великобританії Маргарет Тетчер, пре-
зидента Польщі Леха Валенсу тощо. 

Мирон Кертичак зі студентських 
часів ініціював та організував такі 
заходи, як рейд «Карпати» та Україн-
ський молодіжний ярмарок у Гданську. 
Як діяч ОУП намагався бувати всюди, 

де можливо й неможливо, – там, де він 
був потрібний. Громадський діяч при-
святив більшу частину свого життя 
праці на користь української грома-
ди Польщі – її розвитку, збереження 
пам’яті, ідентичності, культури, тра-
дицій. Ангажувався теж у діяльність 
задля інших меншин, які проживають 
у Польщі. Про це на вернісажі говори-

ли люди, котрі мали нагоду з ним пра-
цювати, – колишній голова ОУП Юрій 
Рейт та нинішній – Петро Тима.

Мирон Кертичак помер передчас-
но. Цього року йому виповнився б 61 
рік. Аня Кертичак, яка згадує батька, 
зазначає, що люди повинні пам’ятати 
про важливість ангажованості в сер-
йозні справи, але при цьому не можна 
забувати про себе.

Для Мирона Кертичака особли-
вою була справа повернення укра-
їнській громаді Народного дому в 
Перемишлі. Тому, між іншими, на 
Фейсбуці ініційовано подію «Засві-
ти свічку Миронові», в рамках якої 
можна зробити добровільні пожерт-
ви на ремонт Народного дому в Пе-
ремишлі. Не треба платити багато 
– вистачить стільки, скільки коштує 
свічка чи квіти.

Гроші можна перерахувати на ра-
хунок: 

38 8642 1155 2015 1508 9977 0005
Назва переказу:
darowizna na Narodnyi Dim (Miron)
Związek Ukraińców w Polsce 
Oddział w Przemyślu
ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl

Життя, зафіксоване у фотографіях
Григорій СПОДАРИК
Павло ЛОЗА

«Унікальні, емоційні кадри нагадують мені про людину, якої вже немає», – говорить про свого батька 
аня Кертичак. До 31 січня в Українському домі у Варшаві можна побачити виставку, присвячену Ми-
ронові Кертичаку – колишньому голові Об’єднання українців у Польщі, громадському діячеві, студент-
ському активістові.


