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Події 

Український дім
у Варшаві 

жовтень 2016
► Історична правда Криму – зустріч із 
Вахтангом Кіпіані. 11 жовтня 1830.
► Відкриття виставки українського мит-
ця Романа Опалинського «Послання». 
Виставка відкрита до 30 жовтня щоденно в 
годинах 1000–2000. 13 жовтня o 1800.
► Форум українських організацій.
21–22 жовтня.
► Тренінг для іноземців «Сніданок з фо-
тоапаратом». Тренінг відбувається в рам-
ках проекту «CPC 2.0», що фінансується 
Фондом притулку, міграції та інтеграції і 
з бюджету держави. Обов’язкова реєстра-
ція під номером телефону: + 48 605 632 672  
або електронною поштою:
malgorzata.rozycka@ocalenie.org.pl. 
23 жовтня o 1030.
► Зустріч із консулом України. Інфор-
маційна зустріч із представниками Кон-
сульського відділу при Посольстві Украї-
ни в Польщі. 23 жовтня o 1330.
► Інформаційна зустріч з представником 
банку BGŻ BNP PARIBAS. 23 жовтня o 1530.
► Зустріч із авторкою книжки «Вбити 
дракона. Українські революції» Ка-
тажиною Квятковською-Москалевіч.  
Зустріч відбувається в рамках проекту  
«Nasz Wybir – Zasoby informacyjne dla Uk-
raińskich migrantów w Polsce IV», що фінан-

сується Фондом притулку, міграції та інте-
грації і з бюджету держави. 26 жовтня o 1800.
► Кіноклуб Українського дому. Презен-
тація документального фільму Олени 
Федюк «Заробітчанський шлях». 
27 жовтня o 1800.
► Вечір української поезії. 28 жовтня o 1800.

ЦиКЛічні ПодіЇ
● Консультаційний пункт для мігран-
тів. Години праці: щоденно 1000–2000.
Консультаційний пункт діє в рамках про-
екту «CPC 2.0», що фінансується Фондом 
притулку, міграції та інтеграції і з бю-
джету держави.
● Клуб українських жінок. В Україн-
ському домі збирається Клуб українських 
жінок (KUK). У рамках клубу відбувають-
ся майстер-класи, інформаційні зустрічі, 
тренінги тощо. Запрошуємо стежити за 
найближчими подіями клубу на Фейсбуці 
www.facebook.com/KlubUkrainok. Додатко-
ва інформація – klubukrainok@gmail.com.
● Дитячий клуб «Рукавичка». У про-
грамі українською мовою: інтеграційні 
ігри, ознайомлення з казками, піснями, 
віршами, творча діяльність, пізнавальні 
заняття, майстер-класи та експерименти.
Група 2–6 років: субота, 1100–1400. 
Вартість 1 години занять (без абонемен-
ту) – 10 зл. 
Запис за адресою: ukr.klubik@gmail.com, 
тел.: + 48 727 88 70 31.
«Рукавичка» на Фейсбуці: 
www.facebook.com/rukawyczka.

● Курси польської мови. У суботу o 1600 
та в неділю oб 1100 – відкрито початкову 
групу.
Запис за адресою: biuro@ukrainskidom.pl 
або тел.: +48 22 258 40 18.
● Курси англійської мови. Індивідуаль-
ні та групові заняття. Запис: Алміра Аме-
това, busyteacher.everbest@gmail.com.
● Пілатес. Щопонеділка o 1830–1930.
Організатор – Stacja Pilates
www.stacjapilates.com. 
Запис: info@stacjapilates.com.
● Заняття з йоги – безкоштовні. Щосере-
ди о 1830. Запис: joga.dom.ukr@gmail.com.
● Антистресовий тренінг. Кожен вівторок 
з 18.10 до 15.11.2016 р. Обов’язкова реєстра-
ція під номером телефону: + 48 605 632 672 
або ел. поштою: 
malgorzata.rozycka@ocalenie.org.pl. 
Тренінг відбувається в рамках проекту 
«CPC 2.0», що фінансується Фондом при-
тулку, міграції та інтеграції і з бюджету 
держави. 

Запрошуємо!

Контакт: 
вул. Zamenhofa, 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.
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Тема номера

Продовження на 4-й сторінці.

олена БаБаКова: Пане посол, 
останніми роками Ви як експерт ко-
ментували українські події, часто 
відвідували Київ, були на Євромай-
дані. А коли Ви вперше потрапили до 
України?

ян ПєКЛо: Це було доволі давно –  
перед візитом папи Івана Павла ІІ до 
України. Тоді мене разом з одним жур-
налістом, який займався релігійною 
тематикою, попросили зробити для 
українських журналістів заняття, при-
свячені Католицькій церкві, постаті 
Папи, розповісти, як у Польщі пишуть 
про релігію. Це було ще перед вступом 
Польщі до ЄС.

У біографічній нотці згадується, 
що Ваша родинна історія пов’язана з 
Україною.

Родини і моєї матері, і мого батька 
мають коріння на терені сучасної Укра-
їни. Мій батько народився у Пеняках, 
це Львівська область, недалеко від Гути 
Пеняцької. Натомість частина сім’ї 
моєї матері походить із Волині. У цих 
місцях я почуваюся майже як вдома. На 
мою думку, люди, яким дорога спад-
щина багатьох культур, європейська 
спадщина, будуть добре почуватися 
і на заході України, і на сході Польщі. 
Мені приємно бувати у регіонах, де є і 
греко-католицькі, і православні церк-
ви, і костели, і синагоги.

І в Польщі, і в Україні Ви маєте 
репутацію експерта, який ставить 

олена БаБаКоВа

Новий посол польщі в україні:
«польська дипломатія повернулася до realpolitik, 
але її суттю досі є підтримка україни»

Чи залишається Польща адво-
катом України в Європі, як ви-
рішити проблему з чергами на 
візи та де в Україні місця з най-
кращою енергетикою – про це 
«Нашому вибору» розповів но-
вий посол Республіки Польща 
в Україні, колишній директор 
Фонду польсько-української 
співпраці PAUCI Ян Пєкло.

доволі гострі діагнози міжнародній 
політиці. Наприклад, Ви від початку 
називали війною конфлікт на сході 
України. Як плануєте поєднувати  
цю прямолінійність із фахом дипло-
мата?

Ну (мій співрозмовник сміється – 
Ред.) буду змушений якось собі дава-
ти раду. Але мені здається, що ця моя 
звичка може стати перевагою: якщо по-
єднати мій полемічно-публіцистичний 
талант із дипломатією під час розмов з 
людьми та інтерв’ю, це може дати до-
брі результати. Допоможе реалізува-
ти мою головну ціль – поглиблювати 
стратегічне партнерство між Польщею 
та Україною.

У чому Ви бачите пріоритети своєї 
каденції посла в Києві?

Моя роль насправді буде доволі кон-
сервативною – я продовжуватиму пра-
цю моїх попередників. Метою кожного 
польського уряду, незалежно від того, 
хто переміг на виборах, є розвиток 
України, її інтеграція з Європою, аби 
Україна була багатшою та безпечнішою 
країною. Отже, я робитиму все, аби ре-
алізувати ці цілі. Напевно, на першо-
му місці сьогодні є допомога Києву в 
імплементації Угоди про асоціацію та 
Угоди про ЗВТ з ЄС, плюс політична 
допомога в питанні російської агресії 
та анексії Криму.

Цього літа польсько-українські 
відносини переживали період охоло-
дження через ухвалення Сеймом «во-
линської резолюції». У Києві можна 
було почути чимало думок, що період 
радісної дружби завершився і Вар-
шава вже не буде нашим адвокатом 
у ЄС.

Останні візити президента Польщі 
Анджея Дуди та глави МЗС Вітольда 
Ващиковського до української столи-
ці мають розвіяти сумніви скептиків. 
Український напрям і надалі залиша-
ється дуже важливим для польської 
закордонної політики, в цій матерії 

нічого не змінилося. Можливо, укра-
їнські колеги пам’ятають польську ак-
тивність часів Помаранчевої революції 
і певне охолодження стосунків після, і 
теперішній період їм видається повто-
ренням історії. Дійсно, поляки гаряче 
підтримували українську Революцію 
гідності, теперішні ж стосунки повер-
нулися до вирахуваної дипломатії, та-
кої realpolitik. Але суттю цієї realpolitik 
досі є підтримка України.

Для більшості українців Польща – 
це все-таки в першу чергу не візити 
президентів і міністрів, а візи та кор-
дон. І тут маємо проблеми. Про черги 
чи скандальну поведінку польських 
прикордонників фактично нон-стоп 
можна прочитати в соцмережах. 
Останніми тижнями в українських 
ЗМІ з’явилося кілька текстів, у яких 
описується неприємний досвід за-
явників на польську візу. Чи плану-
ються якісь зміни?

По-перше, не все в цих сферах за-
лежить від посла. Наприклад, ситуація 
на кордоні так само залежить від укра-
їнської сторони, адже це наш спільний 
кордон. Я погоджуюся, що явище черг, 
які тривають понад 10 годин, є скан-
дальним, і ми маємо об’єднати зусилля, 
щоб його ліквідувати. Напевно, нале-
жить збільшити кількість пунктів пе-
ретину кордону, поліпшити стан інфра-
структури. Наскільки я знаю, тривають 
переговори, аби кредит, який польський 
уряд надав українському, був викорис-
таний серед іншого і на це. Ситуація з 
візами, я сподіваюся, поліпшиться вже 
найближчим часом, коли Єврокомісія 
надасть українцям безвізовий режим.

Скасування віз торкнеться людей, 
які хочуть відвідати Польщу з турис-
тичною або бізнес-метою, проте не 
позначиться на тих, хто їде на роботу 
чи навчання. Зрештою, апліканти на 
візу скаржаться не тільки на черги. 
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Продовження з 3-ї сторінки.

ВЗа подачу документів можна запла-
тити лише в одному банку,  консули 
неохоче дають багаторазові візи, ві-
зовий центр є не просто варіантом, 
а єдиною можливістю податися на 
візу, тобто навіть за безкоштовні візи 
врешті-решт доводиться платити.

Наша угода з компанією, якій на-
лежать візові центри, була підписана 
кілька років тому, і ця фірма обслуго-
вує не тільки польські консульства, 
але й диппредставництва багатьох ін-
ших країн ЄС. Так, теперішню ситуа-
цію треба якось змінювати. Головною 
проблемою наразі є хакерські дії щодо 
наших інтернет-сторінок і бронюван-
ня термінів подачі документів сторон-
німи людьми, які пізніше ці терміни 
перепродають. З цим можна боротися 
тільки через суд: хтось поскаржиться, 
знайдуться свідки, які можуть підтвер-
дити факти шахрайства чи корупції. 
Не можна побороти цієї системи, якщо 
люди її приймають і самі, за звичкою, 
несуть гроші злочинцям. Мені здаєть-
ся, тут треба розв’язувати ситуацію в 
правовій площини – карати тих, хто 
порушує закон, вимагає з аплікантів 
гроші. Але тут перший крок мають зро-
бити українці.

В Україні тільки-но відійшли від 
«волинської резолюції» Сейму, як на 
початку жовтня відбулася прем’єра 
фільму «Волинь» Войцеха Смажов-
ського, яка повертає цю болісну тему 
до діалогу між двома народами. Яким 
чином Ви збираєтеся доносити до укра-
їнців польське раціо у цій справі?

Фільм Смажовського – це не доку-
ментальне, а художнє кіно, яке пред-

ставляє артистичну точку зору на по-
дії. Вже створено польсько-українську 
комісію істориків, яка працює над до-
кументами того періоду; результати 
цієї наукової праці будуть оголошені. 
Останні візити А. Дуди та В. Ващи-
ковського показали, що керівництво і 
Польщі, і України націлене думати про 
майбутнє, реалізувати спільні проекти. 
Є питання різної інтерпретації подій, 
які в Польщі називають Волинською рі-
заниною, але ця інтерпретація не може 
розмивати нашу спільну мету – побу-
дову безпечнішої Європи, безпечної та 
сильної України, яка інтегрується з ЄС.

Останніми роками Ви багато по-
дорожували Україною. Чи знайшли 
своє улюблене місце?

Дуже близьким мені є Львів – місто 
бароко та сецесії, схоже на мій рідний 
Краків. Я обожнюю гуляти малень-
кими вулицями в центрі Львова, за-
ходити у двори, робити фотографії, 
насолоджуватися красою цього міста. 
У Києві я найбільше люблю Андріїв-
ський узвіз: там під час прогулянки 
завжди можна побачити щось цікаве, 
хоча  зараз усвідомлюю, що я так ніко-
ли нічого не купив. Я колекціоную не 
речі, а фото. На Андріївському також 
знаходиться музей мого улюбленого 
письменника, Михайла Булгакова.

Ви згадали про своє хоббі – фото-
графію. Чи буде виставка «Україна 
очима нового польського посла»?

Раніше я про це не думав... але, 
здається, це добра ідея. Я маю сотні 
фотографій з України – як природи, 
пам’яток, так і знакових політичних по-
дій. Тож коли приїду до Києва, в якийсь 
момент можу їх показати. ■

ід 3 жовтня 2016 року про-
цедура подання заявки до візового цен-
тру виглядає наступним чином. Заявник, 
який планує оформити шенгенську візу 
до Польщі, має звернутися із закордон-
ним паспортом до відділення «Ідея Бан-
ку» або «Кредобанку» і здійснити пере-
доплату для себе та, у разі необхідності, 
членів родини (до чотирьох осіб). Під час 
проведення операції передоплати заявник 
обирає тип візи й повідомляє контактний 
номер свого телефону.

Після здійснення передоплати сервіс-
ного збору та отримання банківського 
коду PTN заявнику протягом 5 днів за-
телефонує оператор call-центру (від 900 

до 2100 від понеділка до суботи) і запро-
понує дату подання документів. Якщо 
запропонована дата не є прийнятною для 
заявника, наступна автоматично обрана 
системою дата буде вдруге запропонова-
на заявнику оператором у телефонному 
режимі.

Спрощений варіант реєстрації на по-
дання візових документів до Польщі ді-
ятиме лише в пунктах прийому візових 
анкет у Києві. «Нововведення має суттє-
во скоротити процес подання документів 
на польську візу, убезпечити систему від 
хакерських атак і спрямовано обмежити 
діяльність незаконних візових посеред-
ників», – зазначили в українському МЗС.

Якщо нова процедура, тестована поки 
що тільки в Києві, виправдає себе, то по-
дібна система буде запроваджена також у 
візових центрах і консульських установах 
Польщі у Львові, Луцьку, Харкові, Одесі.

Нагадаємо, з 1 січня до 30 червня 2016 
року польські консульства в Україні ви-
дали 565 тис. віз, серед них 314 тис. на-
ціональних. ■

у Києві діє нова
процедура реєстрації
до польських 
візових центрів

У зв’язку з рекордною кількіс-
тю заявників на польські візи в 
Україні цього року, польські ві-
зові центри в Києві запроваджу-
ють нову, спрощену процедуру 
реєстрації та подання докумен-
тів для тих, кого цікавить шен-
генська віза, оформлена кон-
сульством Польщі, – повідомляє 
Європейська правда. 

олена БаБаКоВа

▲ Номінація Яна пєкло на посла польщі в україні. Фото Міхала Ясюлевіча/МЗС Польщі
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Д
екларація про намір пра-

цевлаштувати іноземця – це документ, 
який надає можливість громадянам 
України та ще п’яти країн Східного 
партнерства працювати в Польщі до 
6 місяців на рік без дозволу на робо-
ту. Документ виставляє працедавець 
і реєструє у відповідному повітовому 

управлінні праці. На підставі деклара-
ції ті іноземці, які вже перебувають у 
Польщі, можуть розпочати роботу, а 
ті, що знаходяться поза її межами, – 
отримати польську візу. Власне, дещо 
більше ніж чверть декларацій цього 
року – 176 тис. – було виставлено для 
іноземців, котрі вже мають візу або 
дозвіл на проживання в Польщі. 

Загалом цей документ у два рази 
частіше видавався чоловікам, ніж жін-
кам, переважно у віковій групі 26–40 
років. Більше третини (221 тис.) – сто-
сувалися працівників у сфері сільсько-
го господарства, близько одної п’ятої 
(137 тис.) – діяльності у сфері послуг 
адміністрування та підтримки. Понад 
20 тис. декларацій було зареєстровано 
для працівників торговельної сфери, 
обробної промисловості, будівництва 
та транспорту. 

Більшість декларацій – майже 570 
тис. – виписано для іноземців, яких 
роботодавець хотів працевлаштувати 
на строк від 3 до 6 місяців. Найпо-
пулярніший різновид договору, який 
планувалося підписати, це umowa 
zlecenie (273 тис., відраховуються по-
датки та внесок до фонду медичного 

страхування – Ред.) та umowa o dzieło 
(251 тис., відраховуються лише подат-
ки, без медичної та соціальної стра-
ховки). Тільки кожну шосту деклара-
цію видано з наміром підписати з іно-
земцем угоду про працю.

Кількість зареєстрованих декла-
рацій збільшувалася в лютому та бе-
резні, потім знизилася й почала знову 
зростати в червні. 

Дещо більше третини декларацій 
(210 тис.) було зареєстровано в Мазо-
вецькому воєводстві, на другому міс-
ці – Нижньосілезьке (58 тис.), на тре-
тьому – Великопольське (57 тис.). На-
томість найменшу кількість докумен-
тів цього типу зареєстровано на сході 
Польщі, у Вармінсько-Мазурському, 
Підляському та Підкарпатському воє-
водствах.

Нагадаємо, на одного іноземця в 
Польщі може бути видано декілька де-
кларацій про намір доручення праці. 
Документ є підставою для отриман-
ня візи, проте не гарантує її видання. 
Скільки іноземців на підставі згада-
них понад 634 тис. декларацій все ж 
приїхали до Польщі й розпочали ро-
боту, наразі не підраховано.  ■

ід 1 вересня 2016 року 
у Варшавському загальноміському 
пункті обслуговування мешканців, 
що розташований за адресою пл. Sta-
rynkiewicza 7/9, змінюються умови 
прийому документів від іноземців на 
оформлення дозволу на проживан-
ня (zezwolenie na zamieszkanie). Щоб 
скласти тут подання на дозвіл на про-
живання, іноземці мусять попере-
дньо зарезервувати дату та час візиту. 
Зробити це можна або за телефоном  
+48 22 32 58 900, або через Інтернет – 
www.rezerwacje.um.warszawa.pl.

Варто звернути увагу, що кожне по-
дання паперів на дозвіл на проживан-
ня (тимчасовий, постійний, резидента 
ЄС) вимагає резервації окремого тер-
міну.

Нагадаємо, раніше в Пункті об-
слуговування мешканців на пл. Sta-
rynkiewicza документи приймалися 
за номерками в порядку живої черги. 
За словами іноземців, які подавалися 
останніми місяцями, часто чергу до-
водилося займати ще вночі. 

У Варшаві подання на дозвіл на 
проживання іноземці також можуть 
складати в головному офісі Відділу  
у справах іноземців на вул. Marszał-
kowskiej 3/5, у Пункті прийому корес-
понденції Воєводського управління  

Рекордна кількість декларацій  
про намір працевлаштувати іноземця

У першому півріччі 2016 року 
польські повітові управління 
праці зареєстрували рекордну 
кількість декларацій праце-
давців про намір працевлашту-
вати іноземця (Oświadczenie o 
zamiarze powierzenia pracy cu-
dzoziemcowi) – 634 231. У порів-
нянні з аналогічним періодом 
2015 року  зростання станови-
ло більш ніж на 50%. найбільше 
декларацій – понад 614 тис. – 
було виставлено для громадян 
України.

оксана КраВчеНКо

на пл. Bankowym 3/5. Згідність пода-
них копій документів з оригіналами 
посвідчують лише на вул. Marszał-
kowskiej та на пл. Starynkiewicza. ■

Відтепер подання документів на площі Starynkiewicza – 
тільки за попередньою реєстрацією

В олена БаБаКоВа

▲ Фото: pixabay.com
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Опрацював Анатолій Зимнін на підставі повідомлень газети «Дзеркало тижня», ТСН, порталів «Українська правда» (і зокрема розділу champion.com.ua) 
та «Лівий Берег», агентства «Укрінформ».

4 вересня. У будівлі телекомпанії «Інтер» 
сталася пожежа, що виникла внаслідок підпа-
лу та якій передував мітинг перед приміщен-
ням каналу.
7 вересня. Віце-голову Меджлісу кримсько-
татарського народу Ільмі Умерова відпустили 
з сімферопольської психіатричної лікарні піс-
ля тритижневої примусової «психіатричної 
експертизи».
8 вересня. Верховна Рада України засудила 
ухвалення парламентом Польщі постанови 
про «геноцид поляків» на Волині. «Односто-
ронні дії Сенату та Сейму Республіки Польща 
спрямовані на перегляд позитивних результа-
тів співпраці», – йдеться в прийнятій заяві.
9 вересня. Оргкомітет з підготовки та прове-
дення «Євробачення – 2017» в Україні оголо-
сив, що пісенний конкурс відбудеться в Києві.
14 вересня. Міністри закордонних справ 
України, Німеччини та Франції після зустрічі 
в Києві оголосили про початок режиму при-
пинення вогню на Донбасі.
15 вересня. Конгрес УЄФА прийняв рішення 
про проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 
в 2018 році в Києві.
17 вересня. Український боксер Олександр 
Усик у Ґданську переміг поляка Кшиштофа 
Ґловацького та здобув титул Чемпіона світу у 
важкій вазі за версією WBO.
18 вересня. Українська збірна виборола 117 
медалей (в тому числі 41 золоту) на Паралім-
пійських іграх в Ріо-де-Жанейро й посіла тре-
тю сходинку в загальнокомандному заліку.
21 вересня. Президент України Петро По-
рошенко відвідав щорічну сесію Генеральної 
асамблеї ООН у Нью-Йорку, де провів пере-
говори, зокрема, з президентом США Бараком 
Обамою і та віце-президентом Джо Байденом.
25 вересня. Зловмисник у Дніпрі застрелив 
двох патрульних поліцейських. Злочинця за-
тримано.
26 вересня. Комітет Європейського Парла-
менту із громадянських свобод та внутрішніх 
справ проголосував за впровадження безвізо-
вого режиму з Україною.
27–28 вересня. У Києві відбулися урочисті 
заходи з нагоди 75-річчя трагічних розстрілів 
у Бабиному Яру.
28 вересня. У Голландії представлено висно-
вки слідства в справі рейсу MH17: літак зби-
ли проросійські бойовики з установки «Бук», 
привезеної з Росії.
29 вересня. Верховний суд Росії заборонив 
Меджліс кримськотатарського народу.

Ільмі Умерова випустили з пcихіатричної лікарні
Заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, 

якого окупаційна влада Криму три тижні тримала на примусовій «психіатричній 
експертизі», 7 вересня відпустили з психіатричної лікарні в Сімферополі. Проте 
кримінальне провадження проти І. Умерова триває. Нагадаємо, що 12 серпня під-
контрольна Москві прокуратура Криму звинуватила віце-голову Меджлісу в пу-
блічних закликах до порушення територіальної цілісності Російської Федерації, а 
18 серпня його незаконно перевели у психіатричний стаціонар.

З вимогою звільнити Ільмі Умерова виступали, зокрема, Меджліс кримськота-
тарського народу, Президент України, адміністрація США та міжнародна право-
захисна організація «Amnesty International».

 
У травні 2017 року Київ стане пісенною столицею 
Європи, а в травні 2018-го – футбольною!
9 вересня оргкомітет з підготовки та проведення «Євробачення – 2017» повідо-

мив, що право приймати пісенний конкурс надається Києву, заявка якого була 
більш переконливою, ніж конкурентів – Дніпра та Одеси. Влада столиці України 
розраховує, що на «Євробачення» можуть приїхати близько 20 тисяч іноземних 
туристів. Нагадаємо, що Київ уже приймав європейський пісенний конкурс – у 
2005 році, після перемоги Руслани на «Євробаченні – 2004».

А 15 вересня на Конгресі УЄФА в Афінах було прийнято рішення про те, що 
фінал Ліги чемпіонів 2018 року вперше буде розіграно в Києві на НСК «Олімпій-
ський». 

Європейські дипломати анонсували «режим тиші» 
на Донбасі та... зміну Конституції України
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, після зу-

стрічі в Києві зі своїми українським та французьким колегами 14 квітня, заявив, 
що вже наступного дня на сході України почне діяти «режим припинення вогню». 
У свою чергу, глава МЗС Франції Жан-Марк Еро наголосив, що після встановлен-
ня режиму тиші Київ повинен прийняти закони про місцеві вибори на Донбасі та 
про «спецстатус» цього регіону, а також змінити Конституцію України та ухва-
лити закон про амністію.

Чемпіонський виступ 
українських паралімпійців у Ріо
На Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро українські спортсмени завоювали 

117 медалей (41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових), а в загальнокомандному за-
ліку збірна України посіла третю сходинку після Китаю та Великобританії. Одну 
з найжаданіших золотих нагород «синьо-жовтим» принесла футбольна команда, 
яка в фіналі Паралімпіади перемогла Іран та стала чемпіоном ігор. Варто зазна-
чити, що збірна України в Ріо-де-Жанейро перевершила своє попереднє досягнен- 
ня – 84 медалі на Паралімпіаді у Лондоні в 2012 році.

 
Слідчі: Росія причетна до збиття малазійського 
«Боїнга» над Донбасом. Кремль «відхрещується»
Міжнародною слідчою групою в справі розслідування катастрофи «Боїнга-

777» Малазійських авіаліній над Донбасом, яка мала місце 17 липня 2014 року, 
оприлюднено проміжний звіт. Згідно з ним, рейс MH17 вражено російською раке-
тою, яка була випущена з установки «Бук», завезеної з території РФ. Члени спіль-
ної слідчої групи, до якої ввійшли представники Малайзії, України, Нідерландів, 
Бельгії та Австралії, 28 вересня представили докази того, що ракета, яка спричи-
нила загибель 298 осіб, що перебували на борту літака, була випущена з території, 
котра в липні 2014 року контролювалася проросійськими сепаратистами.

Офіційний Кремль, у свою чергу, назвав результати розслідування «політично 
мотивованими» і вкотре заперечив причетність російських військових до збиття 
малазійського літака. 
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Фільм «Волинь» Войцеха Смажов-
ського вийшов на екрани польських кіно-
театрів 7 жовтня. Вже у перший вікенд 
стрічку переглянули 230 тисяч глядачів – 
це рекорд для продукції такого типу. По-
дібний ажіотаж не дивує – від моменту, 
як Смажовський майже чотири роки тому 
оголосив про плани зняти кіно, присвяче-
не трагічним подіям на Волині, коли від 
рук українських сусідів загинули десятки 
тисяч поляків, кінокартина була в центрі 
уваги польської громадськості.

«Волинь» оповідає історію села, де 
перед Другою світовою війною прожи-
вали українці, поляки та євреї. Сюжет 
сконцентрований на долі головної героїні 
Зосі. Закохана в українця Петра, через рі-
шення батька вона змушена одружитися з 
заможним сусідом Мацеєм. Перед очима 
глядачів постає образ тільки на перший 
погляд ідилічних польсько-українських 
стосунків перед війною, вереснева кам-
панія, спочатку радянська, а потім ні-
мецька окупація. Український коханий 
рятує Зосю та дітей Мацея від депор-
тації до Сибіру, проте сам гине від кулі 
радянського міліціонера. Після приходу 
вермахту Зося переховує у себе євреїв. 
Мацей, який тікає із заслання, знаходить 
смерть від рук українських сусідів. Ті 
ж, підбурені націоналістами, що зібрали 
свої загони в лісах, одного дня вбива-
ють усіх поляків, що мешкали в селі, не 
шкодуючи ані жінок, ані дітей. Зосі ледь 
вдається врятуватися. Родина подруги, де 
вона знайшла прихисток, невдовзі також 
гине – цього разу від рук польських пар-
тизанів, які мстяться польці, що вийшла 
заміж за українця. Змучена та спустоше-
на картинами ненависті Зося у маренні 
бачить, як Петро вивозить її зі скривав-
лених земель.

У традиційній для Смажовського мане-
рі, «Волинь» сповнена яскравими сцена-
ми насильства, в ролі катів – найчастіше 
українці. Фільм не є одновимірним, поряд 
зі злочинами українських націоналістів 
показане зверхнє ставлення поляків до 
сусідів перед війною, є образи українців, 
котрі поляків рятували. Сприйняття філь-
му Смажовського залежить від рівня істо-
ричної підготовки глядача та його бажання 
розгледіти нюанси. Хоч сам режисер не раз 
підкреслював, що його картина не є анти-
українською і за його задумом має сприяти 

примиренню поміж сусідніми народами. 
Неможливо не зауважити – «Волинь» до-
повнює «колекцію» художньої та науково-
популярної продукції, яка показує поля-
ків як народ-жертву, що зазнав особливих 
страждань у своїй історії. Режисерові вда-
лося показати, як демон ненависті зводить з 
розуму людей, котрі все життя жили поряд 
один з одним, проте важко уявити, що на-
ратив фільму буде зрозумілим для когось 
з іноземців поза контекстом польсько-
українських відносин.

Перші змонтовані версії картини поль-
ські політики мали змогу подивитися ще 
в червні, у вересні у Варшаві відбувся за-
критий показ для експертів з польсько-
українських відносин, офіційна прем’єра 
«Волині» пройшла під час кінофестивалю 
у Ґдині. Отже, ще перед виходом стрічки 
в польській пресі та блогосфері з’явилося 
чимало рецензій. Перші рецензії перед ви-
ходом на широкий екран були здебільшо-
го позитивні. Натомість уже після появи 
фільму почали лунати скептичні голоси.

Пйотр Сквецінський, публіцист пор-
талу «wPolityce»: «Фільм вражаючий, ве-
ликий та страшний. Страшний, великий 
та вражаючий. Сказати, що втискає у 
крісло, це не сказати нічого. Творці філь-
му зробили все, використали всі можливі 
запобіжники, аби пом’якшити враження, 
ніби вони мали антиукраїнські інтенції. 
Є сюжети, пов’язані з польською виною 
(перед 39-м роком), існування «добрих 
українців» та загроза польської відплати 
показані на межі можливостей. А може, 
навіть поза цією межею». 

Марцін Саланський, публіцист пор-
талу «Histmag.org»: «[…] це найкраща 
історична кінопродукція останніх років. 
Не ставить політичних тез, на засуджує 
катів, не прославляє жертви. Вона просто 
болить... і не залишає місця на дискусію 
про рації одних чи інших, бо зло – це за-
вжди зло. Це універсальна оповідь про 
демони націоналізму та те, що вони мо-
жуть зробити з людиною. Цей фільм є пе-
ресторогою для всіх, хто хоче вірити, що 
націоналізм є ліками від кожної супереч-
ки, національних кривд та комплексів».

Даріуш Матерняк, редактор порталу 
«PolUkrNet»: «Найбільш поважним «грі-
хом» стрічки є занадто поверхові спрощен-
ня, які створюють такий, а не інший образ 
фільму. Враження, яке пересічний глядач 
без глибшої історичної підготовки на тему 
відносин між поляками та українцями пе-
ред та під час війни отримує після перегля-
ду «Волині», є більш-менш таким: поляки 
та українці жили у злагоді, а як почалася  
війна просто з дня на день українські сусі-
ди почали ненавидіти, а згодом і вбивати 

поляків. Дуже наївним було б твердження, 
що подібна демонстрація справ не вплине 
на сприйняття сучасної України пересіч-
ним польським глядачем. І хоч це правда, 
що на такий фільм немає доброго моменту, 
то в даному випадку важко було знайти мо-
мент гірший, ніж тепер, бо як ніколи рані-
ше від того, чи вистоїть незалежна Україна, 
залежить також безпека Польщі».

Адам Бальцер, викладач Варшавського 
університету та експерт Європейської ради 
закордонних справ: «На мою думку, карти-
на Смажовського, будучи витвором дуже 
високого мистецького рівня, має до істо-
ричної правди вельми вибірковий підхід і 
може викликати радше зворотній ефект у 
польсько-українських взаєминах. Вона б 
могла, – якби оповіла історію, що супере-
чила б і польським, і українським стерео-
типам, – оживити дискусію щодо цього 
злочину. На жаль, фільм Смажовського не 
став таким. Він підтверджує стереотипи 
щодо українців і не порушує певних склад-
них питань чи ставить їх досить-таки евфе-
містичним способом. Захоплення в Польщі 
«правдивістю» фільму «Волинь», показує, 
що ми не готові до справжнього діалогу з 
українцями. Адже ми вважаємо, що будь-
яке коригування нашої інтерпретації того-
часних подій непотрібне. Наслідком такого 
«діалогу» має стати лише беззастережне 
прийняття українцями нашої правди». 

Кароліна Віґура та Ярослав Куіш, 
редактори інтернет-часопису «Kultura 
Liberalna»: «Волинь» – це не фільм про 
те, що сталося на польсько-українському 
пограниччі кілька десятиліть тому. Він 
небагато розповідає про тих людей та 
ті часи, але є дуже красномовним, якщо 
йдеться про нас і часи наші. Зрозуміння 
того, що відбулося, «Волинь» залишає 
поза своїми рамками – і поза польськістю. 
Натомість на екранах залишилися кліше, 
«банальність» жорстокості та оминання 
того, що вимагало б від режисера більше, 
ніж тільки показ огидних сцен».

Як стрічка Смажовського вплине на 
польсько-українські відносини – стане 
зрозуміло з часом. Натомість уже за-
раз очевидно – у Польщі зростає рівень 
ксенофобії, все більше реєструється зло-
чинів на ґрунті ненависті, регулярно 
знищуються українські пам’ятники. Ця 
ситуація існувала ще перед прем’єрою 
фільму і поки супроводжується пасивною 
реакцією польської влади. Насильство на 
екрані, ймовірно, заохочує до насильства 
реального. Але напевно до нього заохочує 
безкарність реальних злочинців.  

«Волинь» Смажовського: 
як фільм сприймають у польщі

Про реакцію на фільм в Україні – в наступному 
номері «НВ».
Повна версія статті на www.naszwybir.pl.

олена БаБаКоВа
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«Моє тіло – моя справа», «У Польщі 
пекло для жінок триває», «Мертва не на-
роджу», «Прокляті матки», «Відчепіться 
від моєї вагіни», – під такими гаслами  
3 жовтня на вулицях польських міст про-
тестувало понад 150 тисяч осіб, переваж-
но жінки. Незважаючи на дощову осінню 
погоду, мешканки Варшави, Кракова, 
Ґданська, Білостока та Ґлівіц, а також ще 
сотень міст і містечок протестували про-
ти спроби Сейму ввести у країні цілкови-
ту заборону переривання вагітності. 

Це не перша серія масових демонстра-
цій у Польщі відтоді, як до влади мину-
лого року прийшла партія «Право і спра-
ведливість». Комітет захисту демократії 
уже збирав противників реформи Кон-
ституційного трибуналу чи захисників 

репутації екс-президента Валенси, якого 
новий уряд звинувачує у співпраці з ко-
муністичною службою безпеки. Проте 
жодна маніфестація не змусила ПіС від-
мовитися від своїх планів. До часу «чор-
ного понеділка».

Польща має одне з найбільш суворих 
законодавств у Європі щодо можливості 
переривання вагітності. Незважаючи на 
критику з боку правозахисних організа-
цій, представники жодної влади протягом 
20 років не наважилися лібералізувати 
так званий «аборційний компроміс». На-
томість є вірогідність, що невдовзі у кра-
їні взагалі не можна буде зробити аборт, 
а якщо жінка та лікар все-таки наважать-
ся на цю процедуру, то на них чекатиме 
в’язниця.

23 вересня польський Сейм у першо-
му читанні ухвалив проект змін до за-
кону про планування родини, охорону 
плоду і умови допустимості переривання 
вагітності та до Кримінального кодексу 
Польщі, який передбачає повну заборо-
ну абортів у країні. Проект був розро-
блений громадською ініціативою «Стоп 
абортам» за участі фонду «Ordo Iuris». 
Автори посилалися на віровчення Като-
лицької церкви, котра вважає людське 
життя священним від моменту зачаття до 
натуральної смерті, і прагнули змінити 
«аборційний компроміс», що діє у Поль-
щі від 1993 року.

Понад 20 років тому польські політики 
домовилися обмежити право громадянок 
на виконання процедури переривання ва-
гітності, яке було нелімітованим за кому-
ністичних часів. Так повстав «аборційний 
компроміс»: польки не можуть законно ро-
бити аборт за бажанням чи з економічних 
причин, натомість перервати вагітність у 
шпиталях на терені Польщі можна у трьох 
випадках. По-перше, коли вагітність за-
грожує життю матері; по-друге, якщо плід 
має важкі чи невиліковні генетичні вади; 
по-третє, якщо вагітність була наслідком 
злочинної дії (зґвалтування, інцесту, ста-
тевого акту з особою до 15 років).

Протягом останніх років за цими кри-
теріями в Польщі проводиться менше ти-
сячі абортів на рік. Жіночі правозахисні 
організації натомість підкреслюють, що 
чимало лікарів виконують процедуру пе-
реривання вагітності підпільно, чим на-
ражають на небезпеку життя та здоров’я 
пацієнток. Таких неофіційних «скроба-
нок» може нараховуватися навіть 40 ти-
сяч. Жінки, які менш обмежені у фінан-
сах, надають перевагу виїзду до Німеччи-
ни, Словаччини чи навіть України – там 
аборти не вимагають спеціального скеру-
вання лікаря і є повністю легальними.

Проект ініціативи «Стоп абортам» 
мав на меті скасувати і ці три «але» в 
польському законодавстві. Діячі серед-
овищ про-лайф стверджують, що дозвіл 
на переривання вагітності з огляду на 
генетичні вади плоду нагадує євгеніку, 
а дитина, зачата під час зґвалтування, 
не має нести провину за свого батька. Із 
загрозою життю матері ситуація двояка: 
проект дозволяє перервати вагітність, 
якщо загроза є безпосередньою, але як 
відрізнити її від загрози небезпосеред-
ньої – не пояснює. Лікар, який зробить 
аборт у кожному іншому випадку, ніж 
безпосередня загроза, може потрапити 
до в’язниці на 3 роки. Жінки, котрі під-
уть на процедуру, також ризикуватимуть 
опинитися за ґратами.

За те, аби проект надалі розглянули 
парламентські комісії юстиції та прав лю-
дини, проголосували не тільки більшість 
депутатів від право-консервативних пар-
тій «Право і справедливість» і «Кукіз’15», 
але й частина представників «Громадян-
ської» та «Сучасної», які позиціонують 
себе на політичній сцені як ліберальні 
партії, що представляють інтереси серед-
нього класу.

Одночасно Сейм розглянув громад-
ський проект лівих організацій під на-
звою «Рятуймо жінок», у якому навпаки 
пропонувалося пом’якшити польське 
аборційне законодавство та більше уваги 
приділяти сексуальному вихованню ді-
тей та молоді. Більшістю голосів проект 
до другого читання не скерували.

#чорнийпротест. Як польські жінки
не дали політикам 
повністю заборонити аборти

▲ чорний страйк у варшаві 3 жовтня. Фото Ксенії Канєвської

Сейм Польщі в першому читан-
ні ухвалив законопроект, який 
передбачав повну заборону пере-
ривання вагітності. У відповідь 
тисячі польок одяглися в чорне і 
вийшли протестувати на вулиці. 
Політики були змушені відмо-
витися від своїх намірів, проте 
лібералізувати існуючий закон 
поки не збираються.
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Ф
онд «Наш вибір» видав до-

відник, щоб допомогти українським гро-
мадянам, які приїжджають до Польщі 
або живуть тут, розібратися з базовими 
правилами, пов’язаними з перебуванням 
у цій країні. Це вже друге видання. Пер-
ше тоді ще Громадянська ініціатива «Наш 
вибір–Україна» видала 10 років тому за 
підтримки «Вестерн Юніон».

Довідник скерований до громадян 
України, які тільки приїхали до Польщі 
чи проживають тут уже кілька років, а 
також до молоді чи батьків дітей різного 
віку. У виданні можна знайти інформацію 
про те, як легалізувати працю або своє 
перебування з огляду на різні підстави, 
прочитати про систему освіти в Польщі, а 
в розділі «Практична інформація» отри-
мати відповіді на часті запитання, які зго-
лошуюсь читачі газети та порталу «Наш 
вибір» або відвідувачі Консультаційного 
центру в Українському домі у Варшаві. 

мігрантам, та консульських установ по-
дані в довіднику окремим розділом.

У цьому виданні можна теж знайти 
корисні посилання, зразки документів та 
інші варті уваги довідники. 

Довідник буде доступний в Україн-
ському домі у Варшаві, українських кон-
сульських установах у Польщі, громад-
ських організаціях та церквах.

Видання підготували Фонд «Наш ви-
бір» у співпраці з Товариством юридич-
ної допомоги та Консульським відділом 
при Посольстві України в Польщі. Фінан-
сову підтримку надала фірма «Вестерн 
Юніон». ■

Окрім інформації, пов’язаної із про-
живанням у Польщі, з довідника можна 
дізнатися про послуги, які надають кон-
сульські установи України в Польщі. Роз-
діл «Консульська інформація» містить 
відомості про тимчасовий та постійний 
консульський облік, реєстрацію дітей, 
народжених у Польщі, про витребування 
документів з України, правила оформ-
лення закордонних паспортів тощо.

З огляду на обмежений обсяг публі-
кації не можна висвітлити всіх тем, які 
можуть цікавити українських громадян, 
тому заохочуємо також до читання пор-
талу www.naszwybir.pl та газети «Наш 
вибір», де ми постійно інформуємо чита-
чів про зміни права в Польщі та Україні, 
які можуть мати вплив на ситуацію укра-
їнських громадян у Польщі. Радимо теж 
звертатися за консультаціями до органі-
зацій, які допомагають мігрантам, або до 
українських консульських установ, якщо 
маєте питання, пов’язані з українськи-
ми документами. Адреси українських і 
польських організацій, які допомагають 

Про те, що до Сейму потрапить про-
ект, який закладатиме заборону абортів, 
стало відомо ще навесні. Вже тоді Поль-
щею прокотилася хвиля акцій протесту. 
Експерти зауважують – таке інтимне пи-
тання, як переривання вагітності, рішен-
ня щодо якого люди хочуть приймати 
самі, виявилося більш дієвим фактором 
мобілізації опозиційного ПіС електорату, 
ніж справа з Конституційним трибуна-
лом чи Венеціанською комісією.

Ще у вересні ліва партія «Разом» (ко-
тра на останніх виборах не пройшла в 
парламент, проте отримала 3,9% голосів) 
закликала жінок та чоловіків, які не пого-
джуються з обмеженням громадянських 
прав і свобод у репродукційній сфері, 
вийти на чорний протест. Уже кілька 
тижнів поспіль польки та поляки, які не 
підтримують заборону абортів, вдягають 
чорне вбрання, роблять фото та виклада-
ють їх у соціальні мережі під хештегом 
#CzarnyProtest.

Якщо проти загострення законодав-
ства 22 вересня та 1 жовтня під Сеймом 
протестували близько 5 тисяч осіб, то 
вже 3 жовтня на вулиці Варшави вийшов 
30-тисячний натовп. Польські жінки ви-
рішили скористатися прикладом іслан-
док, які у 1975 році задля привернення 
уваги до своїх прав на добу відмовилися 
працювати й виконувати хатні обов’язки. 
Варто наголосити, що ідея протесту в 
Польщі об’єднала не тільки прихильни-
ків лібералізації існуючого права, але й 

тих, хто виступає за збереження теперіш-
нього «компромісу».

У польський «чорний понеділок» поряд 
із польками на демонстрації вийшли також 
мігрантки. Що цікаво, на відміну від акцій 
Комітету захисту демократії, на які при-
ходять переважно люди 40+, до Чорного 
протесту активно долучилася студентська 
молодь, зокрема молоді чоловіки. Право 
польок розпоряджатися своїм тілом під-
тримали також мешканці Берліна, Будапе-
шта, Парижа, Нью-Йорка і Найробі. Кіль-
канадцять осіб прийшло протестувати під 
польське посольство в Києві. 

І громадянське суспільство змогло 
вплинути на дії влади. Уже наступного 
дня представники ПіС, серед яких прем’єр 
Беата Шидло, підкреслювали, що вони не 
зацікавлені в загостренні права. У середу 
5 жовтня віце-прем’єр Ярослав Ґовін по-
спішив заспокоїти громадянок, що ніхто 
не заборонить їм переривати вагітність у 
випадку зґвалтування або якщо їхньому 
життю та здоров’ю загрожуватиме небез-
пека. При цьому політик додав, що про-
тести «змусили [владу] замислитися та 
навчили смиренню». Пізно ввечері того 
ж дня Комісія Сейму з питань юстиції 
15 голосами до одного рекомендувала 
парламентаріям відхилити проект «Стоп 
абортам». Сейм – у найкращих традиціях 
вночі – проголосував згідно з рекоменда-
цією Комісії.

Наразі атмосфера дещо заспокоїлася. 
Перемогу святкують польські ліві – впер-

ше за останній рік опозиційна формація 
спромоглася на іншу політику, ніж ба-
нальна реакція на дії ПіС. «Платформа» та 
«Сучасна», які не хочуть повністю рвати з 
консервативним електоратом, почувають-
ся розгубленими, бо не можуть запропо-
нувати чогось нового ані учасницям про-
тестів, ані середовищам про-лайф. 

Частина жінок вважає, що досягла 
свого – законодавство не стане більш 
жорстким. Інші ж закликають і далі про-
тестувати, допоки польське право у сфері 
переривання вагітності не почне більше 
нагадувати те, що існує в Україні та на за-
ході Європи.  

Нагадаємо, за даними опитування 
CBOS, проведеного у квітні цього року, 
більшість поляків виступає за збережен-
ня теперішнього аборційного компромісу. 
Так, 84% вважають аборт допустимим, 
якщо вагітність загрожує життю матері, 
76% – її здоров’ю, 74% – якщо є результа-
том зґвалтування, 61% – якщо плід має не-
виліковні генетичні вади. Водночас, 81% 
не вважає достатньою причиною для пе-
реривання вагітності поганий майновий 
стан жінки, а 78% її небажання мати дітей. 
Інші дані подає опитування IPSOS, про-
ведене на замовлення порталу OKO.press 
у вересні: 39% польок та 35% поляків вва-
жають аборт припустимим, якщо жінка 
знаходиться у скрутній життєвій ситуації. 
Водночас, 12% опитаних воліли б зробити 
існуюче законодавство більш жорстким,  
а 47% – залишити без змін. ■

Вийшов «Довідник для громадян україни в польщі»
мирослава КерИК
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Канікули для дітей,
організовані підприємцем 
Маріушем Маркевичем
У серпні протягом десяти днів у 

Польщі перебувало 23 дитини, батьки 
яких воювали в АТО. На канікули їх 
запросив польський підприємець Ма-
ріуш Маркевич, власник фірми «SAS 
LOGISTIC», яка допомагає українцям 
знайти роботу в Польщі. 

Під час канікул діти мали нагоду по-
бувати, зокрема, у Варшаві. У столиці, 
крім екскурсії по місту, вони відвідали 
Посольство України. Потім тиждень від-
почивали на Розточчі, їздили в Краків та 
Величку, де знаходиться сольна шахта. 

– Звичайно, спочатку хвилювалися. 
Тим більше, що у Варшаві та Кракові 
діти ночували в сім’ях, – розповідає 
Клавдія Маркевич, координатор акції.

– Вони мали нагоду познайомитися з 
новими друзями. Тепер, напевно, мати-
муть можливість підтримувати зв’язок 
зі своїми польськими ровесниками.  
Я сама постійно отримую від них різні 
звістки. 

Допомога дітям і людська солідарність
▲ Фото з архіву організаторів канікул

В основному це діти, батьки яких во-
юють або загинули в АТО. Організатор 
відпочинку української молоді Маріуш 
Маркевич розповідає, що, звичайно, 
ситуація, яка склалася в житті дітей, 
завчасно зробила їх дорослішими, але 
все ж вони залишаються радісними  
дітлахами.

– Ми хотіли, щоб діти просто мали 
цікаві канікули. Здається, нам вдало-
ся, бо коли вони від’їжджали з Поль-
щі, то запевнили, що відвідають наш 
офіс в Україні, – тішиться М. Марке-
вич. – Це перша така координована 
нами акція. 

Рік тому підприємець допомагав ре-
алізувати поїздку на Львівщину дітей 
з дитячого будинку в Познані. Цього 
року долучився до організації приїзду 
української молоді на Світові дні моло-
ді в Кракові. Як сам зізнається, вирішив 
допомагати в першу чергу через свої 
зв’язки з Україною. Але звертає увагу 
також на інші чинники.

– Ми сьогодні живемо в епоху швид-
кого обігу інформації. Від потоку но-
вин швидко забуваємо про сутність 
проблем. Вважаю, що краще діяти, 

ніж представляти песимістичний об-
раз української дійсності. Впевнений, 
люди насправді і далі готові підтриму-
вати різного роду акції допомоги Укра-
їні, – заявляє М. Маркевич.

Підприємець, який має свої офіси у 
Варшаві та Львові, планує заснувати 
освітній фонд, який фінансово підтри-
мував би молодь двох країн. На зібрані 
кошти з’являлася б можливість оплачу-
вати обмін молоді, стипендії, навчання 
чи мовні курси.

– Навіть для мого покоління істо-
ричне минуле – це фактор, який вливає 
на наші польсько-українські відносини. 
Вважаю, що молодь є тим поколінням, 
в яке варто інвестувати. Вони можуть 
будувати нормальні відносини, – гово-
рить організатор, який вважає, що на-
віть сьогодні поляки та українці мало 
знають один про одного. 

– Діти, які були на канікулах, роз-
повідають удома про свої позитивні 
враження після відпочинку в Польщі. 
Тому таких заходів, які допомагають 
дізнаватися більше про сусідів, повин-
но бути набагато більше, – резюмує  
М. Маркевич.
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Діти з України перебували в Поль-
щі з 18 по 27 серпня. Їхній приїзд став 
можливий завдяки підтримці, зокрема, 
Посольства України у Варшаві.

Табір, організований 
Ініціативою
«Героям Майдану»
У таборі для українських дітей-

сиріт, організованому ініціативою «Ге-
роям Майдану», цього року в Польщі 
відпочивало 39 осіб. 

Українські діти та молодь у кінці 
серпня – на початку вересня провели 
канікули в селі Команча (Підкарпат-
ське воєводство). Вони відвідували різ-
ні місцевості регіону, їздили на екскур-
сії, ходили по Бескидах, навіть їздили у 
Словаччину. 

– Ті, хто приїжджав до нас, казали, 
що група дітей виглядала так, ніби 
була однією сім’єю. Під час виконан-
ня повсякденних обов’язків старші до-
помагали молодшим. Можливо, через 
те що вони не мають батьків, нама-
гаються самі брати на себе обов’язки 
і відповідальність, – розповідає орга-
нізатор канікул Вікторія Батрин, яка 
разом із мамою Галиною вже вдруге 
організовувала відпочинок дітей, що 
постраждали внаслідок війни на сході 
України. 

Як зазначає організатор, на збірку 
коштів відгукнулися працівники фірм 
та організацій, які здійснювали її між 
собою. На потреби дітей відкрито ре-

▲ Фото – з  facebook.com/bohaterom.majdanu

агували також українці, які прожива-
ють у селі. Вони проводили для них 
екскурсії населеним пунктом, органі-
зовували транспорт для поїздки в інші 
місцевості, приходили на вогнища. 
Бувало, що навіть пекли вдома і при-
носили дітям тістечка.

Крім підтримки приватних осіб, 
основним фінансовим джерелом, за-
вдяки якому все ж організовано кані-
кули для українських дітей, була збірка 
грошей в Інтернеті на сайті zrzutka.pl. 
Зібрана сума становила 11 тис. зл. 

– Ми не сподівалися, що взагалі 
зможемо цього року організувати від-
починок. Просто не було спонсорів, – 
розповідає В. Батрин, яка зверталася 
до різних інституцій із проханням про 
підтримку. – Ніхто не відмовив. Проте 
багато організацій просто не відгук-
нулися на заклик. Тим не менше мене 
тішить, що долучилися приватні особи. 
Уже протягом двох років у рамках дня 
св. Миколая члени ініціативи «Героям 
Майдану» готують подарунки дітям 
жертв Майдану, загиблих та поранених 
бійців АТО, а також дітям, батьки яких 
зараз воюють на сході української дер-
жави.

Тільки минулого року в рамках 
організованої акції «Свята без тата» 
у Варшаві вдалося спакувати більше  
1,5 тис. подарунків, які було достав-
лено в Україну. Її планують продо-
вжувати і в цьому році. Більше інфор-
мації про подію невдовзі з’явиться на 
Фейсбуці. ■

оман розпочав із живопи-
су, графічного мистецтва й художньої 
роботи по металу. На теперішній пер-
сональний стиль художника надих-
нули візантійський іконопис та укра-
їнські народні традиції, французький 
імпресіонізм, художні твори Пікассо та 
Малевича.

Він працює у багатьох проектах та 
бере участь в українських та міжнарод-
них виставках, серед яких варті уваги 
Львівський осінній арт-салон «Висо-
кий Замок» (із 1997 року), «Мистецтво 
вільного світу» у Львові, «Мистецтво 
як амбасадор свободи та демократії» 
(м. Київ), «Міст замість стін» у Фран-
ції, Міжнародні художні симпозіуми  
у Мищленіце (2001–2014 роки), «Bien-
nale Chianciano» – 2013, 2015, «Art 
Monaco» – 2014, «Art Zurich» – 2014, 
«Biennale Art London» – 2015, «Winter 
Salon Art Contemporary» – 2015.

Його роботи також представлені на 
персональних виставках, зокрема, у Ні-
меччині, Голландії, Франції, Швейца-
рії, Канаді та Словаччині.

«Опалинський майстерно поєднує 
золоту славу візантійського мистецтва 
та естетику східних ікон з відтінком 
французького імпресіонізму, – так оці-
нила роботи митця арт-критик з Лондо-
ну Елена Фосчі. – Він створює унікальні 
роботи, де схід зустрічається із заходом: 
натхненний старовинними православ-
ними іконами, Опалинський розробляє 
свої приголомшливі твори таким спосо-
бом, якого ніколи досі не бачили».

Виставка експонуватиметься в 
Українському домі у Варшаві до  
30 жовтня. ■

Виставка робіт 
романа опалинського 
в українському домі

Юлія ЛаЩуК

В Українському домі у Варшаві 
(вул. Zamenhofa 1) відкрилася 
виставка робіт українського ху-
дожника Романа Опалинського.
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Ярмарок стає фестивалем
«JarmaRockFEST» відбуватиметь-

ся у ґданському Клубі «B90» (Gdańsk 
Stocznia, вул. Elektryków). Цього року – 
ювілейний захід, якому вже 40 років. 
Організатори вирішили дати 
йому нову назву, поєднавши з тра-
диційною. Ярмарок передбачає 
різноманітність презентованих 
форм творчості молодих артистів, 
які в українській культурі зна-
ходять своє коріння й черпають  
з неї натхнення. Форма «ярмар-
ку» останніми роками зазнавала 
еволюції. У 1976 році в рамках 
події представлялися різнома-
нітні види мистецтва – театр, 
кабаре, танці, співана поезія, 
перформанс, навіть відбувалися 
презентації шкіл з українською 
мовою навчання в Польщі. По-
тім ярмарок перетворився на 
рок-концерт. Цього року най-
більший захід для української 
молоді в Польщі еволюціонує  
у фестиваль. 

– «Ярмарок» тільки з назви 
лишається молодіжним. На-
справді сьогодні він єднає всі 
покоління, де кожен знайде 
щось для себе, – говорить Павло 
Зарічний, один із організаторів 
події. Основним елементом цьо-
горічного свята буде незвичний 
гала-концерт, в якому колишні 
артисти «ярмарків» виступати-
муть у супроводі оркестру. У 
їхньому виконанні почуємо піс-
ні відомих українських гуртів: 
«Скрябін», «Гайдамаки», «Пік-
кардійська терція», «Перкалаба» та ба-
гатьох інших. Протягом двох днів на 
сцені клубу «B90» можна буде побачи-
ти теж відомих музикантів з України, 
виконавців із Польщі, котрі віднахо-
дять своє коріння в українській куль-
турі та грають у різних музичних сти-
лях – ска, фолк-рок, етно-фолк, джаз, 
фолк-метал тощо. 

Фестиваль молоді

Традиційно кожної осені місто 
Ґданськ стає місцем зустрічі со-
тень українців з усієї Польщі та 
з-за кордону. 18–19 листопада тут 
проходитиме український моло-
діжний захід «JarmaRockFEST». 

До солідарності 
й демократії через музику
Завданням заходу є, зокрема, пропа-

гування принципів свободи, демократії 
і солідарності з Україною в сучасній 
музичній формі, яка доступна для ши-
рокого кола молодіжної і старшої віко-
вої групи. Часом формула й артистич-
на концепція фестивалю стосувалися 
актуальних подій в Україні. Було так у 
2004 році, під час Помаранчевої рево-
люції, та в 2013 році, коли захід прохо-
див за кілька днів до того, як Україна 
мала підписати угоду про асоціацію з 
ЄС. У рамках події теж організовано ак-
цію «Від Майдану до Криму», яка мала 
інформувати польське суспільство про 

події в Україні, та проводилися збірки 
грошей на підтримку поранених і по-
страждалих бійців у зоні АТО. Варто 
згадати, що й самі бійці, які лікувалися 
на Помор’ї, були гостями «ярмарків». 
Їхній візит заплановано й цього року.

На ярмарку молодь солідаризувала-
ся з українцями і в часи Польської на-
родної республіки. 

– Незабутніми у 80-ті роки були 
виступи студентів із Кракова, які 
привезли літературно-музичну ком-
позицію з віршів поетів, заборонених 
тоді в Україні, – Василя Симоненка  
і Василя Стуса, – пригадує Єлизавета 
Кремінська, голова поморського від-
ділу Об’єднання українців у Польщі, 
який разом із «Союзом української 
незалежної молоді» вже більше 20 ро-
ків організовує цей захід. Останніми 
роками вони намагаються якомога 
більше контактувати зі студентами, 
які приїхали на навчання до Ґданська, 
Ґдині, Сопота. Тільки минулого року 
інформацію було розповсюджено се-
ред більше тисячі українських сту-
дентів.

– Ми знаходили з ними контакт че-
рез соціальні мережі, повідомляли про 
захід і запрошували. Однак відгук був 

слабкий, – зазначає П. За-
річний. – Хоча це фести-
валь для всіх!

Зустріч і будування
відносин
Музично-театральний 

фестиваль щороку збирає 
навіть до тисячі україн-
ців, а також прихильни-
ків української культури 
з цілої країни. Нині, як і 
колись, на «ярмарок» при-
ходять цілими сім’ями, а 
часом і декілька поколінь 
родини. Це переважно 
українці, які народили-
ся в Польщі. Феномен 
«ярмарку» – не тільки 
спектаклі й концерти. 
Для членів української 
меншини це передусім 
можливість зустріти зна-
йомих з усієї країни і з-за 
кордону, а також буду-
вання дружніх польсько-
українських відносин, 
особливо серед молоді, 
яка під час дводенного 
фестивалю має нагоду 
для діалогу і взаємного 
пізнання. «Ярмарок» – це 
також місце, де музичну 
закордонну пригоду по-
чинали деякі українські 

артисти, вперше презентували свої 
нові альбоми або пісні.

Серед гостей з України досі висту-
пали «Воплі Відоплясова», «ТНМК», 
«Тартак», «Піккардійська терція», 
«Плач Єремії», «Мандри», «Скрябін», 
«Друга ріка», «Перкалаба», «Vivienne 
Mort», «Горгішелі», «Фліт», «Один в 
каное» та інші. ■
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Б ез знання мови в Польщі – 
непросто. Але мовні курси у приватних 
школах та при університетах часто ко-
штують захмарні гроші. Ми ж пропону-
ємо підбірку безкоштовних курсів поль-
ської у різних містах Польщі, що органі-
зовані громадськими організаціями чи 
ініціативами.

Перед тим, як шукати собі мовні курси, 
потрібно пам’ятати, що записи, зазвичай,  
відбуваються навесні та восени, але є й 
такі пропозиції, де до групи можна при-
єднатися будь-коли. Якщо ж вам не під-
ходить день чи година або набір до групи 
вже закінчено – завжди можна спробува-
ти освоїти мову самостійно, звернувшись 
до безкоштовних онлайн-курсів.

варшава
► Фонд «Наш вибір» спільно з Фон-

дом «Ocalenie»
Ці дві організації проводять безко-

штовні курси польської мови в Укра-
їнському домі та в приміщенні Фонду 
«Ocalenie». Бажаючим записатися на курс 
пропонують виконати вступний тест для 
об’єктивного поділу груп за рівнями. За-
няття відбуваються в будні о вечірній 
порі, що дає можливість навчатися всім, 
хто працює вдень.

Адреса: Український дім, 
вул. Zamenhofa 1,
тел.: +48 22 258 40 18
e-mail: biuro@ukrainskidom.pl

Адреса: Fundacja «Ocalenie»,
ul. Koszykowa 24/1,
тел.: +48228280450
e-mail: polski@fundacjaocalenie.org.pl
► Український Дім
Безкоштовний курс із носієм мови для 

початківців. До групи можна приєднати-
ся будь-коли. Попереднє зголошення не 
вимагається. Заняття відбуваються що-
суботи о 16:00 та щонеділі о 11:00. В день 
занять варто зателефонувати до Україн-
ського Дому та уточнити, чи відбудеться 
в цей день заняття.

Адреса: Український дім,
вул. Zamenhofa 1,
тел.: +48 22 258 40 18
e-mail: biuro@ukrainskidom.pl
► Fundacja dla Somalii
Фонд для Сомалі запрошує на курси 

польської для всіх вікових груп. Перед 
початком курсу відбувається співбесіда 
з координатором, аби визначити рівень 
володіння мовою. Курси пристосовані 
до потреб працюючих. Реєстрація відбу-
вається через електронний формуляр на 
сторінці фонду.

Адреса: вул. Bracka 18/63,
тел.: +48 22 658 04 87
e-mail: biuro@fds.org.pl
fds.org.pl

Люблін
► Stowarzyszenie Homo Faber
Безкоштовні мовні курси відбувають-

ся двічі на тиждень, по півтори години. 
Доступне навчання на різних рівнях у 
групах із підтримкою українською, росій-
ською та англійською мовами. На занят-
тях учні не лише відточують свою мовну 
практику, але й дізнаються про культуру 
та особливості життя в Польщі.

Тел./факс: +48 81 534 45 13
e-mail: info@hf.org.pl
www.hf.org.pl
► Stowarzyszenie «Centrum Wolonta-

riatu»
Безкоштовні курси польської на рівнях 

А2–В1 відбуваються один раз на тиждень 
протягом 1,5 години. День проведення 
визначає група.

Адреса: вул. Jezuicka 4,
тел.: + 48 81 534 26 52
e-mail: lublin@wolontariat.org.pl
http://wolontariat.org.pl/lublin
► Stowarzyszenie «Dla Ziemi»
Заняття з польської для осіб у проце-

дурі. Приєднатися до програми можна в 
будь-який час, день та година занять – 
гнучкі, викладач пристосовується до по-
треб студентів. Заняття безкоштовні. Усі 
бажаючі з відповідним статусом можуть 
телефонувати: +48 603 882 082, і праців-
ники повідомлять про час та місце про-
ведення курсів.

► Fundacja «Instytut na rzecz Państwa 
Prawa»

Ці курси польської мови розраховані 
на осіб, що вже розмовляють польською, 
але хочуть покращити свої знання та під-
тягнути граматику. Заняття відбуваються 
на рівнях В1 та С1 у приміщенні фонду.

Адреса: вул. Chopina 14, lok. 70

вроцлав
► Centrum Integracji Społecznej we 

Wrocławiu
Заняття відбуваються на всіх рівнях. 

Щоб зареєструватися на пробний тест, 
потрібно заповнити формуляр на сторінці 
проекту: www.kontynenty.cis.wroclaw.pl. 

Питання можна поставити за тел.: 
+48 71 782 35 21.
► Fundacja «Ukraina»
За детальною інформацією звертайте-

ся до фонду.
Адреса: вул. Jedności Narodowej 89,
тел.: +48 571 330 203
e-mail: biuro@fundacjaukraina.eu

Ґданськ
► Centrum Wsparcia Imigrantów i 

Imigrantek
Реєстрація на курси польської мови 

відкривається кожні 4 місяці. Заняття від-
буваються двічі на тиждень, а навчальні 
семестри тривають по 3 місяці.

Адреса: 
вул. Gdyńskich Kosynierów 11, lok. 1,
тел.: +48 512 949 109
e-mail: centrum@cwii.org.pl

Курси он-лайн
Безкоштовний е-курс польської 

мови на порталі porteuropa.pl
Авторський курс Якуба Лоґінова, що 

базується на подібності української та 
польської мов. Пропонується вивчати 
лише ті слова та конструкції, які відрізня-
ються. Автор таким чином вивчив укра-
їнську мову всього за 4 місяці. Більше про 
безкоштовний курс можна дізнатися за 
посиланням http://www.porteuropa.eu/ua/
polskamowa.

Безкоштовна 
мовна практика
У пошуках безкоштовних мовних кур-

сів не забувайте і про інші можливості, 
які дозволять вивчити польску. Оскільки 
ви є носієм своєї рідної мови, то спро-
буйте виміняти свої знання мов на уроки 
польської.

Найпоширенішою методою таких мов-
них обмінів є Тандем. Достатньо лише 
пошукати в мережі, де відбуваються 
тандем-зустрічі у вашому місті, прийти й 
почати розмовляти. Зі своїм співрозмов-
ником, який хоче навчитися, приміром, 
української, домовляєтеся, що розмовля-
єте годину українською, а годину поль-
ською. Такі зустрічі допоможуть не лише 
вивчити мову, але й знайти нових друзів.

Language Exchange Club діє за таким 
самим принципом. Це мовні обміни, де ви 
пропонуєте мови, які знаєте, замість тих, 
які хочете вивчити.

Couchsurfing Language Exchange Club 
Це не тільки безкоштовне житло та зна-
йомства в будь-якому куточку світу, але 
й можливість навчитися мови під час що-
тижневих зустрічей членів платформи.

Користувачам Фейсбуку може стати в 
нагоді сторінка Polish learners, де носії 
польської діляться мовними секретами 
з тими, хто її вчить. Тут можете знайти 
багато допоміжних матеріалів – таблиці, 
словники, посилання на цікаві й корисні 
ресурси.

Шукайте і знайдете, вчіть і вивчите. Бо 
мова – це запорука комфортного та успіш-
ного функціонування в новій країні. ■

Безкоштовні курси польської мови в польщі
Юлія ЛаЩуК
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5 кроків, щоб замінити карту перебування
Тетяна РОДНЄНКОВА

КРОК 1. Упевнитися, що ви повинні 
замінити карту тимчасового перебу-
вання/карту резидента.

Карту слід замінити у випадку: 
1) зміни даних, розміщених у документі;
2) зміни вигляду власника карти – у ви-

падку, якщо це унеможливлює ідентифі-
кацію власника карти;

3) втрати карти перебування;
4) ушкодження карти перебування;
5) прийняття Республікою Польща від- 

повідальності за міжнародну охорону 
власника карти перебування, виданої у 
зв’язку з дозволом на довготермінове пе-
ребування резидента ЄС з приміткою, від-
повідно до п. 18 ч. 1 ст. 244 «Закону про 
іноземців»: «міжнародну охорону надано 
(вказується держава, що надала) дня (дата 
надання охорони)»;

6) прийняття іншою державою ЄС 
відповідальності за міжнародну охорону 
власника карти перебування, виданої у 
зв’язку з дозволом на довготермінове пе-
ребування резидента ЄС.

КРОК 2. Якщо ваш випадок описа-
но в одному з вищезазначених пунктів, 
слід упевнитися щодо деталей процеду-
ри подачі заяви, адже вони можуть змі-
нюватись.

Якщо ви подаєте заяву в Мазовецькому 
воєводстві, пам’ятайте, що з 4 липня 2016 
року Мазовецьке управління у справах 
іноземців надає інформацію за телефоном 
(у випадку заміни карти перебування за 
номером +48 22 695 67 73 в понеділок –  
від 1000 до 1600, вівторок–п’ятницю – від 
800 до 1400) або за адресою ел. пошти 
legalizacjapobytu@mazowieckie.pl. Слід 
зазначити, що до управління додзвони-
тися доволі важко, а на відповідь на елек-
тронного листа слід чекати до 14 днів. На 
практиці навіть довше.

НАША ПОРАДА
Перевірте інформацію на сторінці: 

www.udsc.gov.pl. Не зволікайте з подан-

Процес виготовлення карти 
перебування складний і довго-
тривалий. Усе частіше карти 
тимчасового перебування ви-
дають на термін понад рік. Що 
робити в ситуації, коли дані на 
карті перебування втратили 
актуальність: ви змінили пріз-
вище чи адресу або ж загубили 
чи втратили карту? Пропонуємо 
вам ознайомитися з процедурою 
заміни карти тимчасового пере-
бування у 5 кроках.

ням документів через неможливість скон-
тактуватися з Управлінням у справах іно-
земців! Лише у випадку дуже специфічної 
ситуації звертайтеся за номером телефон-
ної інформаційної лінії управління.

КРОК 3. Підготувати заяву про за-
міну карти перебування (і додаткові до-
кументи до неї).

Щоб замінити карту, іноземець має по-
дати відповідну заяву на формулярі ви-
значеного зразка (на сторінці udsc.gov.pl). 
Заповнений формуляр внеску на зміну 
карти перебування слід скласти не пізні-
ше ніж протягом 14 днів після виникнен-
ня причини її заміни. 

Іноземці, які перебувають у Польщі 
на підставі дозволів на тимчасове пере-
бування, постійне перебування чи дов-
готермінове перебування резидента ЄС, 
складають заяву до воєводи за місцем пе-
ребування. 

Іноземці, які отримали згоду на пере-
бування з гуманітарних причин, склада-
ють внесок до коменданта відділу При-
кордонної охорони або коменданта під-
розділу Прикордонної служби за місцем 
перебування.

Увага! У випадку втрати або ушко-
дження карти перебування слід додатко-
во протягом 3 днів повідомити про цей 
факт орган, що її видав, за допомогою 
спеціального формуляра. В цій ситуації 
іноземець отримує безкоштовну довідку, 
що підтверджує цей факт. 

Які документи необхідно надати:
1. Заповнений формуляр. Його можна 

отримати в Управлінні у справах іноземців 
або завантажити зі сторінки udsc.gov.pl, 
після чого видрукувати й заповнити.

Увага! Формуляр найкраще заповни-
ти, але не підписувати. Підписати фор-
муляр можна в присутності представника 
Управління у справах іноземців, склада-
ючи документ.

2. Ксерокопія всіх сторінок проїзного 
документа, на яких є будь-які печатки, 
позначки чи візи. З собою слід мати оригі-
нал документа та пред’явити на вимогу.

3. Дві актуальні фотографії.
Основні вимоги до фотографії: на ній 

чітко повинно бути видно обличчя інозем-
ця від верхівки голови до верхньої части-
ни плечей без головного убору і окулярів 
із затемненим склом – так, щоб обличчя 
займало 70–80% фотографії. Фото іно-
земця має бути кольорове, розміром 35 на  
45 мм, зроблене на світлому тлі, передава-
ти натуральний колір шкіри, позиція голо- 
ви – прямо (не під кутом!), очі відкриті, 
уста замкнені, природний вираз обличчя, 
волосся забране назад. Фотографія пови-
нна бути актуальна, зроблена не раніше 
ніж за 6 місяців до моменту подачі заяви.

4. Документи, необхідні для підтвер-
дження даних, зазначених у формулярі. 
Наприклад, якщо причиною зміни карти 
перебування є зміна адреси, таким до-
кументом буде представлення нової про-
писки. 

Увага! Якщо при складанні внеску ви 
не надали всіх необхідних документів, то 
отримаєте повідомлення про необхідність 
їх представити. Це треба зробити протя-
гом 7 днів з моменту отримання такого 
повідомлення. В іншому разі ваш внесок 
залишать без розгляду.

5. При складанні документів необхідно 
долучити підтвердження про здійснення 
оплати за видання нової карти тимчасо-
вого перебування. Отже, це треба зробити 
перед подачею документів! Як правило, 
оплату можна внести в кіосках або спе-
ціальних пунктах, які надають послуги 
копіювання документів. Такі пункти зна-
ходяться в приміщенні Управління у спра-
вах іноземців або поблизу. Але пам’ятайте, 
що часто треба вистояти чергу й заплатити 
2–2,5 злотих за послуги переказу. 

Після складання документів у вас ві-
зьмуть відбитки пальців (це не стосується 
дітей до 6 років).

КРОК 4. Подати документи.
Зробити це можна двома способами.
Прийти в Управління у справах інозем-

ців, взяти номер в автоматі і, дочекавшись 
своєї черги, подати документи.

Також можна скористатись Інтерне-
том. Перевірте, чи існує електронна сис-
тема бронювання конкретної дати й годи-
ни прийому. Наприклад, якщо ви подаєте 
документи в Мазовецькому управлінні у 
справах іноземців, можна забронювати 
термін складання документів на сторін-
ці Мазовецького воєводства за адресою: 
http://kolejka-wsc.mazowieckie.pl/webakis_
muw/. У системі реєстрації є можливість 
обрати день і годину подання документів. 
Отримавши 4-цифровий код реєстрації, 
слід прийти до управління та, вписавши 
4-цифровий код в автоматі видачі номер-
ків, отримати номерок. 

Після подання документів і відбитків 
пальців вам призначать термін отриман-
ня карти перебування – конкретні день і 
годину. 

КРОК 5. Отримати нову карту пере-
бування.

Щоб отримати карту, в управління слід 
з’явитись особисто.

Якщо виявилось, що ви не можете 
отримати карту особисто у вказаний тер-
мін, ви зможете її отримати пізніше, прий-
шовши особисто в Управління у справах 
іноземців, взявши номерок і дочекавшись 
своєї черги. ■



№
 5

3

15

Поради

1. Український дім у Варшаві
Адреса: ul. Zamenhofа 1, Warszawa
тел.: +48 22 258 40 18
biuro@ukrainskidom.pl
www.ukrainskidom.pl
2. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP)
Адреса:
ul. Siedmiogrodzka 5/51, Warszawa
тел.: +48 22 621 51 65
interwencjaprawna.pl
biuro@interwencjaprawna.pl
3. Fundacja dla Somalii
Адреса: ul. Bracka 18/63, Warszawa
тел.: +48 22 658 04 87
fds.org.pl
4. Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Адреса: ul. Szpitalna 5/14, Warszawa
тел.: +48 22 110 00 85
info@forummigracyjne.org
5. Fundacja na rzecz Różnorodności 
Społecznej (FRS)
тел.: +48 22 400 09 12; +48 796 378 925
biuro@ffrs.org.pl
6. Fundacja Rozwoju «Oprócz Granic» 
(FROG)
Адреса: 
ul.  Mazowiecka 12, lok. 24, Warszawa
тел.:  +48 22 403 78 72
www.frog.org.pl
biuro@frog.org.pl
7. Międzykulturowe Centrum Adaptacji 
Zawodowej (MCAZ)
Адреса: 
ul. Ogrodowa 28/30, Warszawa
тел.: +48 22 620 11 45, +48 654 94 43,
+48 654 02 20
8. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Адреса: ul. Zgoda 11, Warszawa
тел.: +48 22 556 44 54, +48 22 556 44 686
hfhr@hfhrpol.waw.pl
9. Międzynarodowa Organizacja do spraw 
Migracji (IOM)
Адреса: ul. Mariensztat 8, Warszawa
iomwarsaw@iom.int
Інфолінія: +48 (22) 490 20 44
Інформаційний портал:
www.migrant.info.pl
10. Fundacja Ocalenie
Адреса: ul. Koszykowa 24, lok. 1, Warszawa
тел.: +48 22 828 04 64
fundacjaocalenie.org.pl
11. Fundacja Feminoteka
Warszawa тел.: + 48 731 731 551
12. Centrum Wielokulturowe w Warszawie
Адреса: 
ul. Jagiellońska 54 (wejście od pl. Hallera), 
Warszawa
тел.: +48 22 253 8135,
biuro@cw.org.pl

13. Klinika Prawa – Studencki Ośrodek 
Pomocy Prawnej
Адреса: 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 
Warszawa
тел.: +48 22 552 08 11
14. Caritas Polska
Адреса: ul. Okopowa 55, Warszawa
тел.: +48 22 334 85 00
caritaspolska@caritas.pl
www.caritas.pl
15. Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Адреса: 
ul. Krakowskie Przedmieście 62, Warszawa
тел.: +48 22 826 99 10
16. Caritas Archidiecezji Białostockiej
Адреса: ul. Warszawska 32, Białystok
тел.: +48 85 732 55 53
17. Eleos – Prawosławny Ośrodek Miło-
sierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej
Адреса: ul. Warszawska 47, Białystok
тел.: +48 85 732 89 07
uchodzcy_eleos@op.pl
18. Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Адреса: 
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, Lublin
тел.: +48 81 743 71 86
19. Uniwersytecka Poradnia Prawna Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Адреса: ul. Staszica 3, Lublin
тел.: +48 81 532 67 99, +48 532 67 98
al. Racławickie 14
upp_kul@kul.lublin.pl

20. Centrum Wolontariatu
Адреса: ul. Jezuicka 4/5, Lublin
тел.: +48 81 534 26 52
lublin@wolontariat.org.pl
21. Fundacja Instytut na rzecz Państwa 
Prawa
Адреса: ul. Chopina 14/70, Lublin
тел.: +48 81 743 68 05,
+48 606 703 933, +48 881 917 171
status@panstwoprawa.org
22. Caritas Diecezji Legnickiej
Адреса: 
ul. Księdza Domańskiego 12, Zgorzelec
тел.: +48 75 771 65 61
23. Caritas – Słubice
Адреса: ul. Wojska Polskiego 140, Słubice
тел.: +48 95 737 40 06
24. Caritas – Biała Podlaska
Адреса: ul. Warszawska 15, Biała Podlaska

25. Małopolski Urząd Wojewódzki,
Wydział Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców
Адреса: ul. Przy Rondzie 6, Kraków
тел.: +48 12 422 31 05, 
факс: +48 12 422 30 19

26. Sekcja Praw Człowieka Uniwersytec-
kiej Poradni Prawnej
Адреса: 
ul. Zygmunta Krasińskiego 18, Kraków
тел.: +48 12 430 19 97
poradnia.prawna@uj.edu.pl
biuro@juhrc.org
27. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny 
Nieć
Адреса: ul. Krowoderska 11/7, Kraków 
тел.: +48 12 633 72 23
28. Fundacja Crossroads – Zatoka Gdańska 
Адреса: 
ul. Zaułek św. Bartłomieja 1, Gdańsk
perechrestja@onet.pl
29. Centrum Wsparcia Imigrantów
 i Imigrantek
Адреса: 
ul. Miszewskiego 17, p. 103, Gdańsk
30. Biuro Porad Obywatelskich w Gdyni, 
Stowarzyszenie OVUM
Адреса: ul. Traugutta 2, Gdynia
31. Biuro Porad Obywatelskich
Адреса: ul. Szajnochy 12, Wrocław
тел.: +48 71 344 84 39
32. Uniwersytecka Poradnia Prawna
Адреса: ul. Więzienna 10/12, bud. С, 
pok. 104, Wrocław
тел.: +48 71 375 20 09
33. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy 
Ofiarom Przestępstw «Karta 99»
Адреса: ul. T. Kościuszki 35B, Wrocław 
тел.: +48 71 344 66 33
34. Okręgowa Izba Radców Prawnych
Адреса: ul. Włodkowica 8, Wrocław
тел.: +48 71 793 70 94
35. Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego
Адреса: pl. Dominikański 6, Wrocław
тел.: +48 71 772 49 50, +48 604 533 959
36. Migrant Info Point, Collegium 
Chemicum
Адреса: 
ul. Grunwaldzka 6, biuro 253, Poznań
тел.: +48 61 829 11 00
37. Stowarzyszenie Pracownia Integracji 
Społecznej Przystań Kultur
Адреса: ul. Wojskowa 3d/18, Poznań
38. Stowarzyszenie «Lepszy Świat»
Адреса: ul. Libelta 22, Poznań
тел.: +48 798 460 930, +48 514 389 987

теЛеФони довіРи
1. «Блакитна Лінія» – телефонна лінія 
для іноземців – жертв насильства в 
родині + 48 801 12 00 02
2. Телефон довіри від La Strada – 
Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi 
i Niewolnictwu
Телефон для жертв торгівлі людьми
+48 22 628 99 99

організації, які допомагають українцям



Отже, відкинемо вираз «громадські 
місця» на користь формулювання «не-
дозволені місця». Так, за споживання 
алкоголю в цих пунктах можна отри-
мати штраф 100 злотих. Якщо його не 
сплатити протягом 7 днів – правоохо-
ронці передадуть справу до суду, і якщо 
порушник процес програє, то крім 100 
злотих буде змушений повернути дер-
жаві ще й кошти судового процесу. 

Окрім фінансового покарання за роз-
пивання алкогольних напоїв в недозво-
леному місці, законодавством також пе-
редбачена відповідальність за «спробу 
споживання алкоголю в недозволеному 
місці». Наприклад, якщо нам вдасться 
переконати поліцію, що пляшка пива 
чи горілки, яка стоїть біля лавки, на 
якій ми сидимо, не наша, тоді штраф за 
«спробу споживання» починається від 
50 злотих. Пам’ятайте, правоохорон-
ці не мають права вас оштрафувати за 
«споживання» чи «спробу споживан-
ня», якщо пляшка міцного трунку в на-
ших руках фабрично закоркована. 

Паління цигарок 
у недозволених місцях
Якщо «за тверезість суспільства» 

польська влада почала активно бороти-
ся 34 роки тому, то війну тютюнопалін-
ню оголошено зовсім недавно – в 2010 
році. Сейм Польщі ухвалив поправки 
до Закону «Про охорону здоров’я від 
наслідків вживання тютюну та тютю-
нових виробів» у квітні 2010 року, а 
переважна частина статей цього доку-
мента ввійшла в життя в листопаді 2010 
року.

Штрафом до 500 злотих будуть по-
карані ті, кого правоохоронці спійма-
ють на палінні тютюнових виробів у 
недозволених місцях. Де ж не можна 
цього робити? 16
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ередусім слід звернути 
увагу на обмеження щодо шкідливих 
звичок. Споживання алкоголю й тю-
тюнопаління в громадському просторі 
Польщі суворо заборонене! І якщо «ан-
тиалкогольне законодавство» в країні з 
невеликими змінами діє ще з початку 
80-х років минулого століття, то «анти-
тютюновий закон» – вимога для поля-
ків зовсім нова. 

Споживання алкогольних напоїв 
у недозволених місцях 
Закон «Про виховання в тверезості 

та протидію алкоголізму» ухвалено в 
Польщі, а точніше в Польській Народній 
Республіці, ще 1982 року. Але поправки 
до цього документа, які ввійшли в дію в 
2001 році, більш конкретно визначають 
місця, де оковиту та менш міцні напої 
споживати заборонено. У цьому пере-
ліку: вулиці, парки, майданчики (крім 
місць, призначених для споживання 
алкоголю «на місці»), школи та інші 
освітньо-виховавчі осередки, об’єкти 
праці та харчування працівників, вій-
ськові об’єкти та публічний транспорт 
(за винятком вагонів-ресторанів). Не 
можна пити алкогольні напої під час і в 
місці проведення громадських зібрань. 

І хоча в законі немає ані слова про 
«громадські місця», поліція та міська 
варта (Straż Miejska) найчастіше штра-
фують за споживання саме в них. Та є 
одне «але»: цим законом органи місце-
вого самоврядування (ґміни) можуть 
визначати додаткові терени, про які не-
має згадки в документі, де споживати 
алкоголь заборонено. Наприклад, місь-
ка рада Вроцлава декілька років тому 
ввела заборону на продаж і споживання 
горілчаних виробів на терені Старого 
міста між 21:00 та 06:00, однак нововве-
дення було оскаржене воєводою Ниж-
ньосілезького воєводства. 

У законі читаємо: палити заборо-
няється на території об’єктів охорони 
здоров’я та інших об’єктів, де нада-
ються медичні послуги, на території 
об’єктів системи освіти й соціальної до-
помоги, на теренах вишів, у приміщен-
нях об’єктів праці, культури та громад-
ського призначення, в гастрономічно-
розважальних приміщеннях, громад-
ському транспорті та на його зупинках, 
у приміщеннях спортивних об’єктів та 
в місцях, призначених для дитячих за-
бав, а також в інших приміщеннях, до-
ступних для публічного вжитку.

Як бачимо, в законі немає ані слова 
про заборону паління на балконах чи в 
під’їздах будинків. Поліція не трактує 
це як злочин чи правопорушення і не 
виписує штрафів. Натомість, заборо-
нити курити на балконах може хіба що 
спільнота мешканців будинку шляхом 
прийняття відповідного регламенту, 
згідно з яким визначатимуться і санкції 
за його порушення.

Власник чи менеджер може орга-
нізувати в приміщенні своєї установи 
місце для паління за умови, якщо воно 
буде відокремлене від інших примі-
щень та обладнане системою вентиля-
ції і фільтрів. Такі місця можуть діяти 
в домах суспільної допомоги та будин-
ках пристарілих, готелях, об’єктах 
для обслуговування подорожуючих 
(вокзали, аеропорти), на території ви-
шів, у приміщеннях об’єктів праці та 
в гастрономічно-розважальних при-
міщеннях. Власник останніх може ви-
окремити для курців один зі щонаймен-
ше двох залів, якщо тютюновий дим не 
заважатиме тим, хто не курить.

Особам, які намагаються кинути 
палити тютюн, заміняючи його елек-
тронними цигаркам, нагадаю, що згід-
но з директивами Євросоюзу, які на-
брали чинності 20 травня цього року, 
куріння е-цигарок у тих самих місцях, 
що й цигарок традиційних, також за-
боронене. 

За даними соцопитувань, заборона 
тютюнопаління в публічному просторі 
подобається більшості польських гро-
мадян. А особи, які кинули цю згубну 
звичку, можуть похвалитися не лише 
силою волі та міцнішим здоров’ям, а й 
фінансовими заощадженнями – навіть 
до 5 тисяч злотих на рік (із розрахунку 
одна пачка цигарок на день). Тож перед 
тим як замислитися – де можна, а де ні, 
слід подумати – варто чи не варто. ■

Де в польщі (не)можна палити та споживати алкогольні напої?
«Незнання законів не звільняє 
від відповідальності за їхнє по-
рушення» – ця норма діє також 
і в Польщі. Що слід знати укра-
їнцям, які вперше приїжджають 
сюди, аби не ламати громад-
ський порядок та не наразитися 
на високі штрафи? 

П анатолій ЗИмНіН
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Щ
е в XIV столітті король 

Польщі Казимир ІІІ Великий вирішив 
захистити південні кордони країни та 
торговельні шляхи зі столичного Кра-
кова до Великопольщі мережею фор-
тифікаційних споруд. Саме відтоді на 
Краківсько-Ченстоховській височині по-
чали з’являтися замки та фортеці, части-
на з яких уціліла до наших днів. Кам’яні 
бастіони будували на важкодоступних 
вапнякових скелях висотою до 30 метрів, 
а отже в народі їх почали називати «орли-
ними гніздами», звідси взялася й сучасна 
назва цього туристичного маршруту – 
«Шлях орлиних гнізд».

Щороку «шлях орлиних гнізд», який 
простягається від Ченстохови (Сілезьке 
воєводство) до Кракова (Малопольське 
воєводство), відвідують тисячі туристів 
не лише з Польщі, а й із сусідніх країн: 
Німеччини, Чехії та Словаччини. Попу-
лярність цього туристичного маршруту 
полягає в поєднанні унікальних при-
родних елементів (гордовитих останців, 
білих вапнякових скель, таємничих пе-
чер та чистих джерел) із перлинами обо-
ронної архітектури (відреставрованими 
замками, руїнами колись неприступних 
фортець і середньовічними мурами).

Аби побачити всі найцікавіші міс-
ця 170-кілометрового «шляху орлиних 
гнізд», пересуваючись на автомобілі, ви-
стачить 2 днів. Автор цієї статті, однак, 
не кваплячись проїхав всю трасу на вело-
сипеді за 4 дні. Проте і піших мандрів-
ників із рюкзаками за плечима на трасі 
не бракує (такий марш триватиме від 7 
до 10 днів). З нічлігами проблем не буде, 
адже на «шляху орлиних гнізд» вистачає 
готелів, пансіонатів та агротуристичних 
господарств. 

Традиційно подорож розпочинається 
в Ченстохові (Częstochowa) – сакрально-
му місті для всіх поляків. Перед почат-
ком подорожі варто відвідати Ясну Гору 
(Санктуарій Пресвятої Діви Марії Ясно-
горської), аби побачити найголовнішу ду-
ховну реліквію Польщі – чудотворну іко-
ну Ченстоховської Божої Матері (Чорна 
Мадонна), яка до середини XIV століття 
була іконою Руського королівства.

З Ченстохови вирушаємо на південний 
захід. За нецілих 20 км вам відкриються 
руїни замку в Ольштині (Olsztyn). І хоча 
від середньовічної фортеці залишилися 
лише зовнішні мури, стіни будинків та дві 
вежі (з яких видно монастир на Ясній Горі), 
споруда вражає своїм розмахом. Відвідати 
рештки замку можна за невеличку плату.

За 30 км від Ольштина (шлях пролягає 
через мальовничий ландшафтний парк 
«Орлині гнізда») розташувався черговий 
об’єкт – замок у Мирові (Mirów). Нині 
тут тривають реставраційні роботи, які 
закінчаться відкриттям музею та турис-
тичного центру, а поки що вхід усередину 
руїн фортеці заборонено. 

А от до наступного пункту нашої подо-
рожі – королівського замку в с. Боболіце 
(Bobolice) – не треба довго їхати, адже він 
розташований лише в 7 км від Мирова. 
Тут все виглядає інакше, бо замок у 2011 
році відкрив свої брами для відвідувачів 
після тривалої реконструкції. Нині тут 
розташовані готель, ресторан і конферен-
ційний центр. 

Наступний об’єкт нашої подорожі – 
це справжня перлина «шляху орлиних 
гнізд» – замок Оґродзенець, що знахо-
диться в селі Подзамче (Podzamcze). Дис-
танція від с. Боболіце – 25 км. Це один із 
найстаріших бастіонів на нашому шляху, 
початки якого датовано ХІІІ століттям. 
Навіть у напівзруйнованому стані форте-
ця настільки вражає своїм виглядом, що 
послужила декораціями для декількох 

художніх фільмів, серед яких «Весілля» 
Анджея Вайди. 

Від Оґродзеньця рухаємося на південь 
17 км, аби побачити... пустелю. Блендов-
ська пустеля довжиною 10 і шириною  
4 км. З гори Чубатка (Czubatka) в місце-
вості Ключе (Klucze) відкривається непо-
вторна панорама летючих пісків, оточених 
лісом, які від початку ХХ століття викорис-
товуються як полігон. Окрім того, саме тут 
в 1960-х роках проходили зйомки відомого 
фільму «Фараон» Єжи Кавалеровича.

Долаємо ще 7 км у південному напрямку 
і потрапляємо до відреставрованого замку 
в Рабштині (Rabsztyn). Кам’яна фортеця 
з’явилася тут у ХІІ ст. П’ять століть пізніше 
замок знищили шведські війська, а частко-
ва реставрація фортеці завершилася в 2009 
році (можна побачити головну браму та 
піднятися на сторожову вежу).

Знову прямуємо на схід і через 10 км 
в’їжджаємо в одну з найдовших у Польщі 
одновуличних місцевостей Сулошова 
(Suloszowa), яка простягається на 9 км і 
знаходиться в мальовничому вапняково-
му каньйоні. З краю Сулошової розташо-
ваний черговий замок «Пєскова Скала» 
(Pieskowa Skała). Цього року, після дво-
річної реновації, фортеця в стилі рене-
санс знову відчинила свої брами для ту-
ристів. Безперечно, ця споруда – найкра-
ще збережений замок на «шляху орлиних 
гнізд». Під фортецею слід звернути ува-
гу на «Палицю Геркулеса» (Maczuga 
Herkulesa) – характерну 25-метрову вап-
някову скелю в кшталті булави.

Від замку «Пєскова Скала» розпо-
чинається мальовничий «Ойцовський 
національний парк» (Ojcowski Park 
Narodowy), який простягається на кіль-
ка кілометрів. У парку слід обов’язково 
відвідати замок в Ойцуві, скелю Краків-
ська брама та печеру Локетека (Jaskinia 
Łokietka), в якій, за легендою, деякий час 
переховувався король Польщі Владислав 
Локетек. Печера дійсно варта уваги: вона 
має свої коридори, галереї та сталактит-
ні зали. Зверніть увагу, що температура 
взимку та влітку становить тут близько 
7 градусів, отже пам’ятайте про теплий 
одяг. В Ойцуві також варто з’їсти місцеву 
копчену форель.

Їдемо кільканадцять кілометрів від 
«Ойцовського національного парку» і по-
трапляємо до фінального пункту нашої 
подорожі – на пагорбі Вавель (Wawel) у 
Кракові (Kraków) розташована резиденція 
польських королів. Замок веде свою істо-
рію від ХІ століття – саме тоді, коли місто 
стало столицею Польщі. Нині – це один із 
найбільш популярних музеїв країни. Вар-
то додати, що в Кафедральному соборі на 
Вавелі поховані видатні поляки. Ось і добі-
гла кінця наша подорож «шляхом орлиних 
гнізд» із Ченстохови до Кракова. ■

«шлях орлиних гнізд» – вище тільки зорі...

▲ ченстохова. Фото автора статті

анатолій ЗИмНіН
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► Перший фестиваль українського 
кіно у Варшаві
20–23 жовтня. 
Кінотеатр «KINO ILUZJON», 
вул. Narbutta 50A.
Окрім показу найпопулярніших 
фільмів з України останніх років, 
у програмі фестивалю передбаче-
ні зустрічі з гостями – акторами та 
режисерами, конкурс на найкращий 
фільм фестивалю, а також кулінар-
ні майстер-класи. Організатором 
події є фундація «Luna Plus». Кіно-
фестиваль створений не лише для 
українців, але й для поляків та всіх, 
хто хотів би ознайомитися ближче 
з українськими кінематографом і 
культурою. Подробиці в події фести-
валю на Фейсбуці: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/162359144202705/.

К о н Ц е Р т и

► 25-й ювілейний концерт музично-
го ансамблю «Верховина»
22 жовтня, 1930.
Варшава, «Kino Elektronik»,
вул. Generała Zajączka 7.
Фольковий ансамбль існує з 1991 року, 
виконує твори з теренів Лемківщини 
та України. В програмі концерту – ви-
брані пісні з репертуару за 25 років 
діяльності. Також ансамбль готує для 
гостей несподіванку – виступатимуть 
друзі гурту, будуть не лише співи, але 
й гра на музичних інструментах.
Квитки можна придбати безпосеред-
ньо в касі «Kino Elektronik» чи вірту-
ально за 20 злотих або в день концерту 
за 25 злотих.

► Концерт британського гурту 
«Placebo» у Варшаві
29 жовтня, 1800.
Варшава, Torwar, 

вул. Łazienkowska 6a.
Святкуючи 20-ту річницю видання 
свого платинового дебютного аль-
бому, легендарні британці «Placebo» 
вирушають у концертний тур. Музи-
канти обіцяють фанатам, що грати-
муть на концертах хіти з усіх своїх 
альбомів.
Квитки від 179 до 279 злотих.

К о Р и с н е

● 20-й Міжнародний книжковий яр-
марок у Кракові
27–30 жовтня.
Międzynarodowe Centrum Targowo-
Kongresowe EXPO,
вул. Galicyjska 9.
На відвідувачів чекають книжкові но-
винки з усього світу, зустрічі з автора-
ми, конкурси, виставки та різноманіт-
ні майстер-класи.
Вхід вільний.



№
 5

3

Поради

19

Partner projektu

Kolegium redakcyjne:
Myroslava Keryk, Tetyana 
Rodnyenkova, Olena Lytvynenko, 
Iwona Trochimczyk-Sawczuk, Jarosław 
Prystasz, Igor Isayev, Olga Popovych, 
Paweł Łoza, Grzegorz Spodarek, 
Ivan Kozlovskyi, Olena Babakova, 
Taras Shumeyko, Daryna Popil, Yulia 
Lashchuk. 

Zespół redakcyjny: 
Redaktor naczelnа – Myroslava Keryk, 
dziennikarze – Olena Babakova, Igor 
Isayev, Olga Popovych, Paweł Łoza, 
Grzegorz Spodarek, Yulia Lashchuk, 
Taras Shumejko, Taras Andrukhovych, 
Volodymyr Priadko, Alla Maievska, 
Anatoliy Zymnin; tłumaczenia – 
Sławomir Sawczuk, Yuriy Taran; 
korektor – Liudmyla Goncharuk, 
redaktor techniczny – Olga Michaluk, 
opracowanie graficzne – Czarli 
Bajka, wydanie internetowe – Oksana 
Kuzmenko. 

Adres redakcji:
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
tel: +48 727 805 764
e-mail: redakcja@naszwybir.pl
Internet: www.naszwybir.pl

Portal:
e-mail: portal.nashvybir@gmail.com 

Wydawca:
Fundacja «Nasz Wybór»
Adres: ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa

Druk: 
Przedsiębiorstwo Poligraficzno- 
Usługowe «Multigraf» s.c. R. Ellert, 
J. Tomczuk
Nakład 3000 egz.

Konto bankowe:
Fundacja «Nasz Wybór»
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Swift: NDEAPLP2

Wydawca

Projekt „Nasz Wybir – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV" finansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

Анонс подій

Юрій ГераСИмчуК

Я особисто найбільше люблю польові 
сливки (pomidory polne) з огляду на смако-
ві якості, до того ж вони менше коштують, 
аніж тепличні. Це наштовхнуло мене на 
ідею приготування повноцінного обіду в 
типово польському стилі, хоча помідори і 
з’явилися на столах поляків тільки у XVIII 
сторіччі. Після завезення до Європи помі-
дори довгий час вважали отруйними і ви-
рощували як декоративну рослину. 

То ж із чого почнемо? Звичайно ж, із 
відомого всім томатного супу (zupa pomi-
dorowa).

0,5 кг свинячих реберець промити, 
залити холодною водою, закип’ятити, 
накрити кришкою та варити на повільно-
му вогні 30 хв. Набір овочів до бульйону 
(włoszczyzna) почистити, промити та по-
різати. Цибулю порізати на половинки 
та зрізом вниз трошки припалити на су-
хій сковорідці. Додати овочі до м’ясного 
бульйону, посолити (2 ч. л.). Варити до 
моменту, коли овочі стануть м’якими, а 
м’ясо легко відділятиметься від кісток. 
Вийняти м’ясо й овочі з бульйону. 5–7 се-
редніх помідорів ошпарити, зняти шкір-
ки, порізати та смажити на ложці масла, 
поки вони не розпадуться. Протерти по-
мідори через сито або подрібнити бленде-
ром у пюре та додати до бульйону. 200 мл 
сметани змішати з 1 ч. л. муки та кілько-
ма ложками бульйону. Влити до каструлі, 
підігріти, але не кип’ятити. Додати щіпку 
цукру, перемішати, покласти в тарілки 
відварені рис або макарони, залити супом 
та посипати чорним перцем. 

Лечо з ковбасою 
Це популярний польський варіант 

угорської страви – як то кажуть, «polak, 
węgier – dwa bratanki». У великій тов-
стостінній каструлі підсмажити 3 дрібно 
порізані цибулі на 5 ложках смальцю до 
прозорості. Додати 3 почищені та грубо 
порізані солодкі перці та смажити, поки 
вони не стануть м’якими. До овочів до-
дати 500 г порізаної кільцями ковбаси та 
смажити 10 хв. Чотири середні помідори 
порізати кубиками, додати до каструль-
ки, смажити, поки вони не розпадуться. 
Приправити 0,5 ст. л. червоного гостро-
го перцю (чілі), сіллю і щіпкою чорно-
го перцю й цукру. Подавати гарячим із 
хлібом.

Старопольський салат 
2 ст. л. оцту, 2 ст. л. води, щіпку чорно-

го перцю, 1 ч. л. солі та 1 ч. л. цукру за-
кип’ятити, охолодити. Почистити 2 огір- 
ки, порізати кільцями та вкласти до мис-
ки, 6 малинових помідорів ошпарити, по-
чистити від шкірки, порізати смужками, 
додати до огірків. Залити овочі марина-
дом і залишити на 10–20 хв. Перед по-
дачею полити легко спіненою сметаною 
(півсклянки). 

Цукати з зелених помідорів
1 кг зелених помідорів помити, порі-

зати пластинками (0,5–1 см) і видалити 
насіння. Окремо приготувати маринад з  
400 г цукру, 0,5 склянки теплої води та 
соку з половини лимона. Залити помідо-
ри сиропом і залишити на добу. Наступ-
ного дня злити сироп, закип’ятити його, 
покласти помідори в сироп та варити  
5 хв., поки помідори не стануть прозо-
рими. Подавати з морозивом, збитими 
вершками та вафелькою. ■

обід із помідорів від а до Я

У цьому випуску нашої рубрики 
ми поговоримо про один зі скар-
бів осені – про помідори. 

▲ Фото: pixabay.com
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