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Події 

Український дім
у Варшаві 

січень 2017
► Театральний конкурс для родин 
«ZIMArt»
15 січня o 1600.

► Зустріч із Ярославом Юрчишиним, 
виконавчим директором «Transparency 
International Ukraine», головним екс-
пертом групи «Реанімаційний Пакет 
Реформ – Антикорупційна реформа».
23 січня o 1800.

► Психологічний тренінг для жінок
29 січня o 1100.

ЦиКЛічні ПодіЇ

● Консультаційний пункт для мі-
грантів.
Години праці: 1–8 січня пункт закри-
тий.
Від 9 січня щоденно 1000–2000.
Консультаційний пункт діє в рамках 
проекту «CPC 2.0», що фінансується 
Фондом притулку, міграції та інтегра-
ції і з бюджету держави.

● Клуб українських жінок.
В Українському домі збирається Клуб 
українських жінок (KUK). У рамках 
клубу відбуваються майстер-класи, 
інформаційні зустрічі, тренінги тощо. 
Запрошуємо стежити за найближчими 
подіями клубу на Фейсбуці – 
www.facebook.com/KlubUkrainok.
Додаткова інформація – 
klubukrainok@gmail.com.

● Дитячий клуб «Рукавичка».
У програмі українською мовою: інте-
граційні 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 абоне-
мента) – 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.
У суботу o 1600 – група A1 (середній рі-
вень).
У суботу o 1800 – група B2 (вищий рі-
вень)
У неділю o 1030 – початкова група.

Запис за адресою: 
biuro@ukrainskidom.pl 
або за тел.: +48 22 258 40 18.

● Курси англійської мови.
Індивідуальні та групові заняття.
Запис: Алміра Аметова,
busyteacher.everbest@gmail.com.

● Заняття з йоги.
Участь безкоштовна. 
Понеділок о 1830.
Запис: joga.dom.ukr@gmail.com.

● Студія вокалу.
Робота з різними формами: хор, ан-
самбль, дует, сольне виконання. Дета-
лі та попередні записи за телефоном:  
+48 512 771 968.

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 
Українського дому на Фейсбуці: 
www.facebook.com/UkrainskiDom.
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Тема номера

Продовження на 4-й сторінці.

м Олена БАБАКОВА

инулий рік для україн-
ців у Польщі виявився насиченим: про 
мігрантів зі Сходу згадували і прем’єр, 
і її заступники; українські робітники 
створили свою першу профспілку, а 
студенти – асоціацію. Хоч у ставленні 
поляків до приїжджих можна побачи-
ти суперечливі тенденції, економісти 
й демографи одностайно нотують по-
зитивний вплив українців на поль-
ську економіку та закликають владу: 
Польща потребує більше українських 
мігрантів.

Заручники політичної гри 
Якщо протягом 2016 року зацікав-

лення Україною серед польських жур-
налістів та політиків радше зменшу-
валося: далися взнаки і покращення 
ситуації на Сході, і політична криза 
у самій Варшаві, і банальна втома від 
теми, то українські мігранти в Польщі 
не сходили зі шпальт провідних ви-
дань та часто згадувалися під куполом 
Сейму. Поляки, здається, усвідомили: 
у їхній країні живе чимало громадян 
України, які також є учасниками сус-
пільного життя. Проте без відповіді 
залишилися питання: чимало – це 
скільки і чи українці в це суспільне 
життя інтегровані?

Ще в січні 2016 року тему україн-
ських мігрантів на найвищому рівні 
підняла прем’єр Беата Шидло. Очіль-
ниця польського Кабміну виступила 
перед Європарламентом, аби пояс-
нити, чому її країна не поспішає роз-
міщувати у себе втікачів із Сирії. За 
словами Б. Шидло, поляки і так уже 
доклалися до шляхетної справи по-
рятунку знедолених, бо прийняли аж 
мільйон українських біженців. 

Від біженців до рятівників пенсійної системи

Скільки українців тепер прожи-
ває в Польщі? Чи багато серед 
них тих, хто шукає міжнарод-
ної охорони? Як про мігрантів 
зі Сходу відгукуються польські 
ЗмІ та політики? Підбиваємо 
підсумки 2016 року.

Мільйон – це приблизна кількість 
власників усіх польських віз та до-
зволів на проживання, виданих про-
тягом 2015 року. Частина цих людей 
могла приїхати до Польщі всього на 
день-два. Це не перешкодило очіль-
ниці польського Кабміну спробувати 
розіграти українську карту, аби не 
підпорядковуватися брюссельському 
сценарію вирішення міграційної кри-
зи ЄС. Б. Шидло була не першою, хто 
розповідав про наплив українців: по-
літики та коментатори протягом року 
підбили «ставку» з десятків тисяч до 
півмільйона. Але саме слова прем’єра 
викликали реакцію посла Андрія Де-
щиці. Польська правиця була мало 
задоволена, але принаймні на деякий 
час спекуляції припинила. 

Натомість уже восени посприяти 
зростанню кількості українських мі-
грантів обіцяв віце-прем’єр Польщі 
Матеуш Моравецький. Під час Еко-
номічного форуму в Криниці він ви-
слухав звернення Польської спілки 
працедавців, яка наголошувала – рин-
ку бракує працівників, і єдиний спосіб 
збільшити їх кількість – це заохочува-
ти міграцію з України. Віце-прем’єр з 
аргументами бізнесменів погодився і 
навіть обіцяв попрацювати над спро-
щенням процедури працевлаштуван-
ня та легалізації перебування україн-
ців. Проте слова політика наразі зали-
шаються лише обіцянкою. 

Трохи статистики  
Висловлювання Б. Шидло мало 

принаймні один позитивний наслі- 
док – поляки стали цікавитися, скіль-
ки українців дійсно перебуває в Поль-
щі та чи є серед них біженці.

Біженців порахувати найпростіше. 
Протягом останніх чотирьох років 
про статус біженця в Польщі просили 
близько 6 тис. громадян України. На-
томість отримали його... 23 особи, з 
яких тільки 5 – за першим поданням, 
18 – внаслідок апеляції. Також 70 осіб 
мають у Польщі додаткову охорону, а 
менше 30 українців тішаться згодою 
на толероване перебування. 

Як показує статистика, апогей по-
дань про статус біженця від українців 
припав на 2014 і 2015 роки, відтоді їх 

кількість знижується. За інформаці-
єю Управління у справах іноземців, 
більшість аплікантів – це мешканці 
Донецької та Луганської областей і АР 
Крим. Серед тих, хто складав клопо-
тання, переважали чоловіки, люди з 
середньою освітою, українці за похо-
дженням, віковий розподіл – від 19 до 
75 років. 

Порахувати мігрантів складніше. 
Українці, котрі перебувають у Поль-
щі, мусять мати або візу, або дозвіл 
на проживання. У 2015 році польські 
консульства видали українцям майже  
930 тис. віз, з яких близько 60% ста-
новили візи національні. У 2016 році 
рекорд буде побитий – тільки Львів-
ське консульство у грудні видало 
500-тисячну візу. Як показують дані 
за перші 6 місяців минулого року, 
динаміка зберігається: українці час-
тіше аплікують на національні візи – 
тобто ті, які дозволяють знаходитися  
у Польщі понад 90 днів, а візи катего-
рії D – ще й працювати. 

Навіть якщо всі отримувачі віз ско-
ристалися документами для поїздки, 
не всі вони в країні працювали, і тим 
більше не всі залишалися на її тери-
торії протягом довшого періоду часу. 
Тому теза про мільйон українців у 
Польщі не витримує перевірки. Укра-
їнська міграція до Польщі досі носить 
сезонний характер. Хоча є тенденція, 
що ті, хто приїжджає працювати на 
підставі декларації працедавця на пів-
року, потім схильні до повернення. 

Про це свідчить зростання кілько-
сті подань на дозволи на проживання. 
На початку 2016 року 83 тис. українців 
мали в Польщі дозволи на тимчасове 
або постійне проживання, а також 
карти довготермінових резидентів 
ЄС. Тільки протягом минулого року 
таких дозволів було видано понад  
55 тис., частина отримувачів напевно 
продовжувала старі документи, про-
те значним є і відсоток нових мігран-
тів. Понад 60% українців легалізують 
своє перебування в країні у зв’язку з 
виконанням праці. При цьому укра-
їнці у 11 разів частіше оформлюють 
тимчасовий, ніж постійний дозвіл на 
проживання. 
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Продовження з 3-ї сторінки.

Як і в попередні роки, стабільно 
зростає кількість українських сту-
дентів у Польщі. З-понад 60 тис. іно-
земців у польських вишах громадяни 
України становлять найчисленнішу 
групу – майже 40 тис. осіб. І польські 
виші хотіли б ще – останніми роками 
кількість студентів-поляків маліє, а це 
змушує особливо приватні універси-
тети активно шукати абітурієнтів уже 
не тільки в Луцьку, Львові чи Ужгоро-
ді, а також у Харкові та Дніпрі. 

Що з грошима?
Майже рік тому міністр закордонних 

справ Польщі Вітольд Ващиковський 
під час Форуму Європа – Україна в 
Лодзі повідомив, що українські мігран-
ти щороку висилають до своїх родин 
близько 5 мільярдів євро (20 мільярдів 
злотих). Дані, озвучені урядовцем, важ-
ко назвати адекватними – тоді б вихо-
дило, що мігранти заробляють у Поль-
щі більше за місцеве населення. Однак 
не можна не зауважити, що українців 
у країні стало не просто більше – вони 
ще й почали більше заробляти.

Як стверджує Національний банк 
Польщі, українці протягом року пе-
реказують додому все-таки не 5 міль-
ярдів євро, а 5 мільярдів злотих, що є 
більш реальною цифрою. Хоча близько 
70% українців виконує прості, фізичні 
види робіт, їхня середня винагорода 
перевищила 2100 злотих нетто, отже 
поволі, але наближається до середньої 
зарплатні в Польщі – близько 2800 
злотих нетто. Натомість, працюють 
українці все-таки більше за поляків – 
аж 54 години на тиждень.

Загальнопольське порозуміння 
профспілок вважає, що нижча винаго-
рода є головною причиною, чому поль-
ські працедавці приймають до праці 
українців. Однак соціологи стверджу-
ють дещо інше. Згідно з опитуванням 
Інституту Рандштадт з червня 2016 
року, вже 15% польських працедавців 
мають принаймні одного працівника 
з України, а 40% розглядає працевла-
штування українців. Головна причина, 
чому саме їх: третина працедавців ви-
знає, що їм бракує відповідних поль-
ських кадрів на ринку, для 25% вирі-
шальним аргументом є компетенції, 
лише для 20% принциповою є можли-
вість платити нижчу зарплатню. 

Українці мають усе більше значен-
ня для польської пенсійної системи: за 
інформацією Пенсійного фонду, вже 
172 тис. громадян України минулого 
року сплачували внески. Це на 70% 
більше, ніж у 2015 році. Тенденція має 
важливе значення, оскільки в листопа-
ді польський Сейм вирішив скасувати 
пенсійну реформу, і тепер жінки знову 
виходитимуть на пенсію у 62 роки, а 
чоловіки – у 65. Ці кілька років у пер-
спективі стануть обтяженням для всіх 
польських працівників, а іноземці на 
ринку праці хоч трохи, проте допомо-
жуть уряду з цим тягарем. 

Цікаві дані представляє грудневе 
опитування Центру дослідження гро-
мадської думки (CBOS): 85% поляків 
схвалюють, що на домашньому ринку 
є іноземні працівники, 55% готові ба-
чити іноземців на будь-яких роботах. 
Водночас, 60% опитаних очікують від 
уряду обмеження кількості працівни-
ків зі Сходу. 

українець полякові...
Картина ставлення поляків до укра-

їнців виглядає неоднозначно. 
З одного боку, щорічне опитування 

вже згаданого CBOS щодо ставлення 
поляків до інших народів показало, 
що вперше за десятиріччя симпатія 
до українців зменшилася. Так, згідно 
з опублікованими у квітні даними, в 
позитивному ставленні до українців 
призналися 27% опитаних, у негатив-
ному – 34%, тоді як у 2015 році це було 
відповідно 36 і 32%. 

Загалом це опитування показало 
погіршення ставлення поляків майже 
до всіх народів, причиною дослідники 

називають вплив міграційної кризи 
ЄС на масову свідомість, найбільше 
негативу дісталося арабам, українці ж 
отримали рикошетом.

З другого боку, в жовтні з’явився ра-
порт Міжнародної організації у спра-
вах міграції. Під час його укладення 
респондентам уже ставили більше 
питань, ніж просто «як ви ставите-
ся до?». З нього випливає, що понад 
половина поляків вважає українців 
культурно близьким народом, понад 
40% українцям довіряють та відчува-
ють до них повагу. Показово, що не-
зважаючи на побоювання експертів 
ані Волинська резолюція Сейму, ані 
відомий фільм Войцеха Смажовського 
не мали кардинального впливу на ві-
зерунок українців у Польщі. Проте все 
ті ж 60% поляків бачать в українцях 
загрозу, в першу чергу – для ринку 
праці. 48% опитаних воліли б, аби для 
мігрантів були зарезервовані виключ-
но низькокваліфіковані посади.

Українські мігранти натомість де-
монструють, що хочуть більшого. Не 
просто заробити грошей, вислати їх 
додому та повернутися. У 2016 році 
були створені і Профспілка україн-
ських працівників із центром у Ка-
товицях, і Асоціація українських 
студентів Польщі. Українці активно 
долучаються до польських благодій-
них акцій, інформаційних кампаній, 
фестивалів, НУО. Вони бачать своє 
майбутнє в цій країні, отже хочуть 
зробити його більш комфортним. По-
дивимося, чи в новому році польська 
влада піде їм назустріч. ■
На обкладинці Інна та Олег Ярові, власники 
кав'ярні «Dobro & Dobro» у Варшаві.

▲ дані Головного статистичного бюро.
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Тема номера

Грудень 2016 року

2 грудня 
Петро Порошенко відвідав Польщу з 
офіційним візитом.

2 грудня
Польща та Україна підписали Гене-
ральну угоду про співробітництво в 
оборонній сфері.

Рапорт SIPRI: Україна ввійшла 
до топ-10 найбільших експортерів 
озброєнь у світі.

7 грудня
Європейська рахункова палата: Укра-
їна досі сприймається як найбільш 
корумпована країна в Європі.

11 грудня
Надія Савченко в Мінську таємно 
зустрілася з ватажками «ДНР» та 
«ЛНР».

12 грудня
Європарламент переніс розгляд без-
візового режиму з Україною на лю-
тий 2017 року.

14 грудня
Суд Амстердама вирішив поверну-
ти скіфське золото з музеїв Криму в 
Україну.

18 грудня
Україна націоналізувала найбільший 
комерційний банк «Приватбанк».

19 грудня
У Брюсселі відбулося засідання Ради 
асоціації Україна – ЄС.

20 грудня
Україна представила новий багато-
цільовий вантажний літак АН-132D, 
виконаний ДП «Антонов» без росій-
ських складових.

20 грудня 
Надію Савченко виключили зі скла-
ду фракції «Батьківщина» у Верхов-
ній Раді.

21 грудня
Парламент України ухвалив держав-
ний бюджет на 2017 рік.

23 грудня
Збройні сили України взяли під свій 
контроль селище Новолуганське До-
нецької області.

23 грудня
МЗС: Унаслідок теракту в Берліні за-
гинув громадянин України.

Попри російські погрози україна провела ракетні навчання 
поблизу анексованого Криму
Повітряні сили Збройних сил України 2 грудня завершили навчальні ракетні випро-

бування на півдні країни. «Успішно завершені контрольно-льотні випробування зеніт-
них керованих ракет. Збройні сили зробили потужний крок у плані підвищення своєї 
боєздатності й набуття спроможностей для захисту своєї держави. Повітряний кордон 
України – недоторканний», – заявив після навчань начальник Генерального штабу ЗСУ 
Віктор Муженко. 

Проти проведення маневрів неподалік окупованого Криму гостро виступала Росія, по-
грожуючи навіть ракетним ударом. Проте випробування ракет відбулися й закінчилися 
успіхом. За словами речника Президента України Святослава Цеголка, здійснено 16 за-
пусків ракет, усі з яких досягли цілей. 

Петро Порошенко відвідав Польщу з офіційним візитом
У день 25-ї річниці визнання Польщею незалежності України  – 2 грудня – Варшаву з 

офіційним візитом відвідав Петро Порошенко. Він зустрівся, зокрема, з главою польської 
держави Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Беатою Шидло та лідером правлячої партії 
«Право і справедливість» Ярославом Качинським. Однією з головних тем переговорів 
були трагічні питання спільної історії. Сторони, зокрема, домовилися про створення в 
майбутньому Інституту добросусідства, метою якого буде пошук та нагородження укра-
їнців і поляків, які в середині минулого століття рятували своїх сусідів. 

Окрім того, міністри оборони обох країн Степан Полторак і Антоні Мацеревич підпи-
сали 2 грудня у Варшаві генеральну угоду про співробітництво в оборонній сфері. «Візит 
Президента України до Польщі підтвердив стратегічний характер відносин між Києвом і 
Варшавою», – підсумував грудневу зустріч посол України в Варшаві Андрій Дещиця.

Сумнівна ініціатива Надії Савченко «за сценарієм Кремля»
Народний депутат України Надія Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зу-

стрілася з ватажками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» – Олександром За-
харченком та Ігорем Плотницьким. Розмови, про які не знали офіційні переговірники  
з Тристоронньої контактної групи, відбулися за посередництвом ФСБ Росії. За словами 
Н. Савченко, з сепаратистами вона як народний депутат домовлялася про обмін поло-
неними. «Я намагалася посилити переговори в рамках мінського процесу, які зайшли в 
глухий кут», – пояснила колишня українська льотчиця. Від ініціативи Н. Савченко від-
хрестилися Тристороння контактна група, офіційна влада в Києві, СБУ та партія «Бать-
ківщина». «Ми вважаємо, що будь-які переговори з терористами є недопустимими. І це 
наша позиція протягом усього часу, поки йде війна», – заявила глава партії Юлія Тимо-
шенко, а в третій декаді грудня Н. Савченко виключили зі складу фракції «Батьківщина» 
у Верховній Раді та з делегації українського парламенту до ПАРЄ.

«Приватбанк» став власністю української держави
На недільному засіданні 18 грудня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про 

перехід у державну власність найбільшого комерційного банку України – «Приватбанку». 
Власником 100% акцій стало Міністерство фінансів України. За словами очільника цьо-
го відомства Олександра Данилюка, націоналізація «Приватбанку» була однією з умов 
надання Україні чергового траншу МВФ у рамках програми макрофінансової допомоги. 
Рішення українського уряду привітали, зокрема, віце-президент США Джо Байден та 
глава євросоюзної дипломатії Федеріка Могеріні. В Кабміні також повідомили, що новим 
главою правління банку стане екс-міністр фінансів та економіки Олександр Шлапак.

україна – єС – #колибезвіз? може, у 2017-му... 
Попри багаторазові запевнення українських очільників, Києву в 2016 році не вдалося 

отримати безвізового режиму з країнами ЄС. Європейський парламент у грудні декіль-
ка разів переносив дату розгляду відповідного питання – з 18 січня на 1 лютого, а по-
тім на 3 квітня, аж врешті взагалі прибрав дату розгляду питання про безвізовий режим  
для України. Як повідомляють ЗМІ, в Європарламенті вирішили її прибрати, оскільки 
«неможливо спрогнозувати, коли насправді відбудеться голосування». 

У свою чергу глава Європейського парламенту Мартін Шульц 15 грудня заявив, що 
Європарламент може досягти угоди з Радою Європейського Союзу щодо надання Україні 
безвізового режиму в січні наступного року.

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталу «Українська правда», газети «Дзеркало тижня», радіо «Свобода» та агентства «Укрінформ».
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Е
кономіка почала зростати, у 

владі з’явилися нові обличчя, хоча в де-
яких випадках більш доречно вживати 
прикметник «старі», іноземців у влад-
них кабінетах поменшало (поляків ви-
щезгаданий факт не стосується). Грома-
дяни продовжили збирати документи на 
«газові субсидії», водночас «радіючи» 
за своїх керманичів після звістки про 
їхні статки (після оголошення резуль-
татів е-декларування) та офшори свого 
президента (внаслідок журналістського 
розслідування). Росія не вивела війська 
з Донбасу, а проросійські терористи тра-
диційно ігнорували режим тиші на лінії 
розмежування. Київ так і не отримав 
довгоочікуваного та заслуженого без-
візового режиму з ЄС, але продовжив 
боротьбу за «безвіз». Українські спортс-
мени зганьбилися під час футбольного 
Чемпіонату Європи, не порадували під 
час Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, проте 
прославилися на Паралімпійських іграх. 
А ще була Джамала – наша відповідь на 
російську окупацію Криму та євроскеп-
тицизм Старого континенту. 

Новий уряд 
Головна внутрішньополітична подія 

2016 року – це зміна українського уря-
ду. Після кількох спроб Верховної Ради 
відправити Кабмін у відставку Арсеній 
Яценюк у квітні сам склав із себе по-
вноваження. Протягом кількох тижнів 
політики та експерти прогнозували, 
що Верховна Рада проголосує за «уряд 
технократів» Наталії Яресько. Проте 
прем’єр-міністром у квітні став набли-
жений до Президента Порошенка спікер 
парламенту Володимир Гройсман. Така 
заміна розрядила політичну напругу в 
стінах Ради та практично зосередила 
виконавчу владу парламентської рес-
публіки Україна в руках президента. 
До цього можна ще додати призначення 
генеральним прокурором України Юрія 
Луценка, який представляє ту ж полі-
тичну силу, що й президент і прем’єр. 

Щодо дій нового Кабміну, то за не-
популярними серед населення кроками, 
зокрема черговим підвищенням тарифів 
на газ (на 80%), послідував «бальзам на 
рани» у вигляді скасування податків 
на пенсії, на ремонт доріг та, звичайно, 
заяви про підвищення з 2017 року міні-
мальної заробітної платні на 100% (до 
3,2 тисяч гривень).

«Деварягізація» 
української політики
«Кабінет реформаторів» А. Яценюка 

почав розсипатися ще в лютому, коли у 
відставку подав міністр економічного 
розвитку та торгівлі, литовець Айварас 
Абромавичус. Його прощальні слова «у 
мене і моєї команди немає бажання бути 
ширмою для відвертої корупції» стали 
першим тривожним сигналом того, що 
українська виконавча вертикаль після 
Євромайдану не дуже й відрізняється від 
тієї з часів «режиму». Наприкінці березня 
було відправлено у відставку ще одного 
реформатора – заступника генерального 
прокурора України та прокурора Одесь-
кої області грузина Давіда Сакварелідзе. 

Після переформатування уряду та 
набуття чинності в травні закону про 
держслужбу, який заборонив чиновни-
кам мати ще якесь громадянство, крім 
українського, «варягів» значно помен-
шало на всіх рівнях державної влади: у 
травні з посади віце-міністра внутріш-
ніх справ пішла Ека Зґуладзе, в Кабмі-
ні не знайшлося місця ані для власниці 
американського паспорта Наталії Яресь-
ко (міністр фінансів), ані для грузина 
Олександра Квіташвілі (міністр охоро-
ни здоров’я). Звільнилися також заступ-
ники голови Одеської ОДА Олександр 
Боровик (громадянин Німеччини) та ро-
сіянка Марія Гайдар, а восени у відстав-
ку подав і їхній шеф – Міхеіл Саакаш-
вілі, звинувачуючи президента України 
в підтримці корупційних кланів на Оде-
щині. Невдовзі після колишнього прези-
дента Грузії свої повноваження склала 
«союзниця Саакашвілі» голова Націо-
нальної поліції України Хатія Деканоі-
дзе, заявивши, що «політики не повинні 
використовувати сили правопорядку 
для захисту своїх політичних інтересів». 
Так завершилася «варязька сторінка» в 
українській політиці ХХІ століття. Хоча 
після заснування екс-президентом Гру-
зії «Руху нових сил» не виключено, що, 
зокрема, «грузинські варяги» в Києві ще 
про себе заявлять.

мода на поляків? 
Після «моди на грузинів» в Україні 

розпочалася «мода на поляків». Петро 
Порошенко у квітні призначив автора 
польських ліберальних реформ, екс-
віцепрем’єра Польщі Лєшека Бальцеро-
вича представником Президента Украї-
ни в уряді, а також співголовою Групи 
стратегічних радників із підтримки 
реформ в Україні. До Групи страте-
гічних радників увійшли ще двоє по-
ляків: екс-міністр внутрішніх справ 
Єжи Міллєр і польський публіцист, 
екс-депутат Сейму Мирослав Чех. На 
думку частини експертів, призначення  
Л. Бальцеровича мало на меті покра-
щення іміджу української влади перед 
західними партнерами. У 2016 році 
група радників на чолі з автором поль-
ської шокової терапії підготувала пакет 
реформ, який складається з 13 частин, 
а її польський співголова заявив, що 
2016-й – це останній рік, «коли на ре-
форми ще є час». Окрім того, Лєшек 
Бальцерович критично висловився на 
тему продовження Верховною Радою 
мораторію на продаж сільгоспземель 
та про підвищення урядом мінімальної 
заробітної платні. Виявилося, що укра-
їнська влада в цих питаннях із закор-
донними стратегічними радниками не 
порадилася. «Здається, що це змагання 
в популізмі всередині самого уряду», – 
підсумував Л. Бальцерович.

Проте, Бальцерович, Міллер та Чех –  
це не єдині відомі поляки, які пере-
їхали до України в 2016 році. У квітні 
Кабінет Міністрів України призначив 
обраного за результатами конкурсу ві-
домого менеджера з Польщі Войцеха 
Бальчуна на посаду голови правління 
ПАТ «Укрзалізниця». На батьківщи-
ні Бальчун прославився тим, що вивів 
польську залізничну компанію «PKP 
Cargo» зі збитків у 100 млн злотих до 
прибутку 500 млн, отримавши реноме 
успішного менеджера.  В «Укрзалізни-
ці» польський менеджер розпочав бо-
ротьбу із корупцією, тіньовими схемами 
та анонсував залучення 1 млрд доларів 
інвестицій в оновлення рухомого скла-
ду й інфраструктури. Ще один відомий 
поляк, який у жовтні цього року пере-
брався в Україну, аби очолити «Украв-
тодор», – колишній міністр транспорту 
та будівництва Польщі Славомір Новак. 
За «часів Новака» у Польщі було відда-
но до вжитку декілька ключових об’єк-
тів, зокрема частину автостради А2.  

Рік 2016 – яким він був для України?
Так співпало, що ювілейний 
25-й рік для україни припав на 
високосний 2016 рік. Цей період 
був для нашої держави нелег-
ким, проте таким, що закладає 
підстави для оптимізму. 

Анатолій зимнін
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Але не цим прославився екс-міністр на 
батьківщині, а скандалом із прихован-
ням в майновій декларації коштовного 
годинника (ціною понад 5 тис. доларів), 
за що суд покарав його штрафом.  

Реформи та економіка
Найголовніші реформи, які були 

запущені 2016 року, стосувалися бо-
ротьби з корупцією та змін у судовій 
системі. Ще на початку року Верховна 
Рада внесла зміни до Кримінального 
та Кримінально-процесуального ко-
дексів щодо процедури арешту майна 
та інституту спеціальної конфіскації. 
Окрім того, депутати прийняли закон 
про прокуратуру, а також погодилися на 
внесення змін до закону про Агенцію з 
повернення та управління незаконно ви-
веденим майном. Усі три законопроекти 
ухвалені в редакції, якої вимагав Євро-
союз для надання Україні так званого 
«безвізу». Після цього парламент ввів 
електронне декларування чиновників, 
починаючи вже з цього року, та запус-
тив роботу Національної агенції із запо-
бігання корупції. 

Судова реформа вимагала вне-
сення змін до Конституції України. 
У червні конституційна більшість у 
Верховній Раді внесла поправки до 
Основного закону, які мають започат-
кувати «деполітизацію й забезпечення 
незалежності судової влади». Зміни, 
зокрема, передбачають створення но-
вого Верховного Суду та скасування 
права Президента утворювати суди. 
Питання призначення та переведення 
суддів віддано Вищій раді правосуддя, 
яка має бути створена замість Вищої 
ради юстиції не пізніше 30 квітня 2019 
року. Нововведення також обмежують 
суддівський імунітет.

У 2016 році економіка України на-
решті вийшла з рецесії, яка тривала з 
другого півріччя 2012 року. У першому 
кварталі 2016 року ВВП України зріс на 
0,1%, в другому – на 1,4%, а в третьому –  
на 2%. Окрім того, Кабінет Міністрів 
України прийняв рішення про збіль-
шення в 2017 році мінімальної зарплатні 
вдвічі – до 3200 гривень на місяць. 

майно можновладців
Президент Петро Порошенко у квіт-

ні 2016 року опинився в епіцентрі «оф-
шорного скандалу», коли його прізвище 
було виявлено в документах панамської 
юридичної фірми «Mossack Fonseca» у 
списку впливових осіб, які мають фірми 
в офшорах (юрисдикціях із пільговим 
оподаткуванням, що може використо-
вуватися для ухиляння від сплати по-

датків чи приховування активів). І хоча 
українців «офшорами» українських по-
літиків не здивувати, варто додати, що 
компанія на ім’я українського очільника 
зареєстрована вже після того, як П. По-
рошенко став президентом, до того ж не 
була зазначена у фінансовій декларації 
глави держави. 

Українські чиновники всіх рівнів у 
2016 році вперше в наказовому поряд-
ку оприлюднили інформацію про свою 
зарплатню та майно, яка шокувала за-
кордонні ЗМІ, але – чомусь – не стала 
несподіванкою для українського сус-
пільства. Обов’язкове електронне де-
кларування, термін якого завершився 30 
жовтня, показало, що українські чинов-
ники володіють величезними сумами 
готівкової валюти, творами мистецтва, 
колекціями вишуканих вин, старовин-
них книг, дорогих автівок, годинників 
та діамантів, декількома, а інколи кіль-
канадцятьма об’єктами нерухомості та 
земельними ділянками тощо. Найціка-
вішим, однак, виявився факт, що україн-
ські державні діячі різних рівнів чомусь 
зберігають свої заощадження не в укра-
їнських банках, а в готівці «під ліжком», 
найчастіше в доларах. 

євроінтеграція
Попри чергові запевнення, що Київ 

виконав усі вимоги Брюсселя, Україні не 
вдалося в 2016 році отримати безвізовий 
режим з Євросоюзом. Причина – у внут-
рішній дискусії навколо цього питання 
на Старому континенті, яка однак завер-
шилася на користь Києва, та у тривалих 
євросоюзних процедурах, які не дозво-
лили Європейському парламенту роз-
глянути українське питання в 2016 році. 
Під кінець року глава Європарламенту 
Мартін Шульц заявив, що угоди з Ра-
дою Європейського Союзу щодо надан-
ня Україні безвізового режиму вдасться 
досягти не раніше січня 2017 року.

Чергова «європроблема» надійшла з 
Голландії, де питання ратифікації уго-
ди про асоціацію Україна – ЄС було по-
ставлено на референдум. Україна про-
грала голосування, а влада Нідерландів 
заявила, що не може ратифікувати угоди 
з Україною в такому вигляді. Сторони 
сіли за стіл переговорів та домовилися 
на компромісний варіант. Голландія по-
годилася в 2017 році ратифікувати асо-
ціацію з нашою державою після додання 
до неї пояснення, що Україна, згідно з 
цією угодою, «не отримає автоматично 
членства в ЄС, не матиме військового 
співробітництва з Євросоюзом, а укра-
їнці не отримають автоматичного права 
на роботу в ЄС». 

Протистояння з Росією
Окупаційний Верховний суд Криму 

у квітні визнав Меджліс кримськотатар-
ського народу «екстремістською орга-
нізацією» і заборонив його діяльність в 
Росії, що викликало критику та стурбо-
ваність з боку, зокрема, ООН, ЄС, США, 
Туреччини та України. На анексованому 
півострові продовжилося переслідуван-
ня кримськотатарських активістів та 
журналістів. Настороженість з боку Ки-
єва викликала інформація про буцім-то 
затримання в Криму групи українських 
диверсантів, які готували на півострові 
терористичні акти. 

Проросійські ж бойовики на Донбасі 
протягом року продовжували обстрі-
лювати українські позиції на всіх на-
прямках, всупереч домовленостям про 
режим припинення вогню. Петро Поро-
шенко в жовтні повідомив, що внаслідок 
збройного конфлікту на сході України 
загинули 2533 українські військово-
службовці. У 2016 році в «народних 
республіках» Донбасу сталося два гучні 
замахи: невдалий у Луганську – на голо-
ву бойовиків «ЛНР» Ігоря Плотницько-
го, та вдалий у Донецьку – на одного з 
найжорстокіших терористів «ДНР» Ар-
сена Павлова «Моторолу». Терористи 
звинуватили у вибухах українські спец-
служби, а Київ заявив, що замахи – це 
результат внутрішніх «розбірок» серед 
бойовиків.

Позитивним моментом 2016-го стало 
повернення в Україну льотчиці Надії 
Савченко, яка майже два роки утриму-
валася у в’язницях на терені Росії. У 
травні українську військову та депута-
та Верховної Ради вдалося обміняли на 
двох працівників російського ГРУ, за-
триманих в Україні. 

Джамала
Однією з найприємніших подій 2016 

року стала перемога Джамали на пісен-
ному конкурсі «Євробачення». Найви-
щі бали українській конкурсантці, яка 
представила композицію про депорта-
цію кримських татар у 1944 році, по-
ставили члени журі 11 країн та глядачі 
6 держав. Особливо приємно, що серед 
двох країн, які максимально оцінили 
Джамалу, опинилася також і Польща. 

Наступного року конкурс «Євроба-
чення» відбудеться в Києві – і це черго-
вий шанс іміджевого прориву України 
на європейській арені. Тисячі глядачів 
з усього континенту знову приїдуть на 
київські пагорби, аби вчергове після 
«Євробачення-2005» та Євро-2012 від-
крити для себе нашу державу. Тільки це 
вже буде абсолютна нова Україна. ■
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▲ 33-тє засідання сейму. Фото Кшиштофа Бялоскурського 

При чому там ЗмІ?
У п’ятницю, 16 грудня біля пар-

ламенту відбувається мітинг журна-
лістів. Частина польських видань ви-
ходить з пустими шпальтами. Медіа 
оголошують «день без політики». Вcе 
це – протест проти наміру обмежити 
присутність представників ЗМІ на за-
сіданнях Сейму. Це не перші зміни, 
які уряд пропонує у сфері ЗМІ. Рані-
ше, згідно з «Великим медійним за-
коном», суспільні (публічні) медіа в 
країні перетворюються на національ-
ні (народні) та змінюється процедура 
призначення керівництва їхніх редак-
цій. Тепер же, згідно із запропонова-
ними змінами, мас-медіа матимуть 
обмеження в кількості акредитова-
них на засідання осіб, у фото- і відео- 
зйомці, у вільному пересуванні примі-
щенням сейму: розташовуватимуться 
представники медіа в окремому при-
міщенні, брати інтерв’ю можуть лише 
у спеціально визначеній зоні. 

Водночас у Сеймі на порядку ден-
ному – розгляд державного бюджету 
на 2017 рік. Журналістів підтримує 
Міхал Щерба, депутат партії «Грома-
дянська платформа». Він виходить до 
трибуни із плакатом «Вільні медіа в 
Сеймі». У відповідь на це спікер вими-
кає депутатові мікрофон і позбавляє 
його права голосу, після чого оголо-
шує перерву в засіданні.

Представники опозиційних партій 
блокують трибуну.

«ухвалення» 
державного бюджету
Після кількагодинної перерви части-

на депутатів збирається в Колонній залі 
Сейму. Тут проходить зібрання пар-
тії «Право і Справедливість», а вже за 
якийсь час ухвалюється бюджет на 2017 
рік шляхом голосування руками.  Депу-
тати заявляють, що отримали кворум 
для проведення засідань без опозиції. 

Представники опозиційних пар-
тій переконані – ухвалення бюджету 
є нелегальним: у залі, де відбувалося 
голосування, кворуму не було. Вар-
то зазначити також, що Колонна зала 
розрахована на засідання близько 250 
осіб.  465 осіб (саме стільки депутатів 
були присутні в день засідання) не мо-
гли розміститися там, де проходило 
голосування.

Протести
У Варшаві спалахує кількатисячна 

акція протесту проти дій правлячої 
партії. Протестувальники прибувають 
до Сейму і знаходяться просто неба 
всю ніч. Відбуваються сутички: про-
тестувальники намагаються запобігти 
виїзду з території Сейму автомобілів 
із лідерами правлячої партії. Поліція 
у свою чергу чинить спротив тим, хто 
заважає пересуванню автомобілів.

Частина депутатів залишається у 
приміщенні Сейму. Мітинги-протести 
проходять і в інших містах Польщі.

Сутички, протести, голосування 
руками поза пленарною залою та нічні 
чергування в Сеймі – ніч з 16 на 17 стає 
безпрецедентною в історії Польщі.

Два мітинги
17 грудня перед Президентським 

палацом о 16:00 розпочинається аль-
тернативна демонстрація «на захист 
польської демократії», яка повинна 
водночас бути «виразом підтримки 
легально обраній владі». Тут переко-
нані, що ті хто вийшов на мітинг під 
Сейм, «хочуть конфронтації», «вла-
штувати нам Майдан», «дестабілізу-
вати суверенну державу».

Президент Польщі Анджей Дуда 
зустрічається з очільниками як прав-
лячої, так і опозиційних партій. Він 
також запросив експертний аналіз у 
справі «спірної» частини засідання 
Сейму, коли було ухвалено бюджет.

Що далі?
20 грудня у прес-службі Сейму 

Польщі повідомили, що будь-які зміни 
правил доступу журналістів не будуть 
запроваджені без консультацій з ними. 
На сьогоднішній день оголошені зміни 
щодо доступу представників медіа до 
будинків Сейму де-юре не діють. Ор-
ганізація роботи та пересування жур-
налістів у будинках Сейму та Сенату, 
згідно з повідомленням на сторінці 
Сейму, не повинна змінюватися. 

Перед будинком Сейму опозиціоне-
рів підтримують кілька десятків осіб із 
громадських рухів. Очікується, що про-
тести триватимуть до 11 січня, тобто до 
наступного засідання парламенту.  

Наразі конфлікт не вичерпано. Опо-
зиція рішуче налаштована довести, 
що голосування руками за державний 
кошторис в Колонній залі без кворуму 
було незаконним. І як розвиватимуться 
події – буде відомо, очевидно, вже після 
свят. ■

Вільні медіа, державний бюджет і два 
мітинги. Чому протестують поляки?
Оксана КУзЬмЕнКО

у Польщі в грудні спалахнули 
масштабні акції протесту. Що 
змусило громадян вийти взимку 
на вулиці міст з антиурядовими 
гаслами?
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Юлія ЛАЩУК

а ці та інші питання мож-
на було почути відповідь під час циклу 
зустрічей, організованих Фондом «Наш 
вибір» та прочитати в «Підручнику 
громадсько-активних мешканців».

Протягом листопада–грудня фонд 
провів зустрічі з локальними активіста-
ми та просто небайдужими мешканцями 
Варшави. Організатори розповіли, що 
робити та до кого звертатись, якщо маєш 
ідею щодо поліпшення своєї околиці, як 
знайти активних мешканців, які б долу-
чилися до твоєї ідеї, як можна вплинути 
на рішення міської влади стосовно твого 
місця проживання, як отримати «малі 
гранти» від міста Варшави на реалізацію 
ідей тощо.

Аби залучити якнайбільшу кількість 
активних українців, зустрічі відбували-
ся в різних районах Варшави, у місцях 
локальної активності, які готові безко-
штовно підтримати реалізацію цікавих 
ініціатив кожного мешканця району та 

промувати його ідею. Так, інформаційні 
зустрічі на тему локальної активності, 
громадського бюджету та громадських 
ініціатив відбулися:

26 листопада – в приміщенні Това-
риства друзів України (Towarzystwo 
Przyjaciół Ukrainy);

27 листопада – в Українському домі у 
Варшаві;

29 листопада – в Соціальному центрі 
Паца (Centrum Społeczne Paca);

2 грудня – в Бялоленському осеред-
ку культури (Białołęcki Ośrodek Kultury, 
Trzy pokoję z kuchnią).

18 грудня – у світлиці церкви Успіння 
Пресвятої Богородиці у Варшаві (Вечірні 
зустрічі на Мьодовій).

Під час інформаційних зустрічей учас-
ники спробували створити мапи своїх 
потреб та випрацювати ідеї щодо їх ви-
рішення. Серед проблем, які найчастіше 
зустрічалися, – погане очищення при-
будинкових територій від відходів, брак 
парків і лавок біля будинків, відсутність 
нічних магазинів та спортивних і дитя-
чих майданчиків поблизу помешкання, 
відсутність центрів особистого розвитку 
й організованих місць відпочинку над  
Віслою.

Повстало кілька цікавих проектів із 
вирішення цих проблем.

Усіх бажаючих було запрошено на два 
практичні майстер-класи з написання 
проектів на міські гранти, де можна було 
дізнатися про всі тонкощі заповнення 
аплікаційної форми та отримання дотації.

20 грудня в приміщенні Українського 
дому в Варшаві відбувся підсумковий 
форум, що зібрав представників варшав-
ських громадських організацій, які допо-

магають мігрантам, локальних активістів 
та небайдужих мешканців українського 
походження. Участь у заході була чудо-
вою можливістю для знайомства, обміну 
ідеями та пошуку партнерів для спільних 
проектів. Під час спід-дейтингу кожен 
учасник мав одну хвилину, аби розпові-
сти про себе та свою ініціативу. Деталь-
ніше обговорення можливості співпраці 
продовжувалося в кулуарних розмовах, 
що дало змогу учасникам знайти одно-
думців.

Друга частина форуму була присвяче-
на теорії та практиці локальної активнос-
ті. Гостями заходу стали представники 
Варшавського центру соціальної комуні-
кації та місцеві активісти, проекти яких 
уже активно втілюються в життя. Під час 
цієї сесії учасники мали змогу почути 
відповіді на свої питання.

Метою третьої сесії було визначення 
планів та стратегій дій на 2017 рік. Під час 
неї учасники мали можливість працюва-
ти в робочих групах і поділитися своїми 
спостереженнями та ідеями. Важливим 
підсумком цього форуму стало переко-
нання серед учасників, що такі зустрічі та 
покращення комунікації між активними 
українцями у Варшаві потрібні.

Юрій Таран, координатор проекту:
«Українці дуже часто очікують, що 

влада повинна сама здогадатися про іс-
нуючі проблеми і наперед їх вирішувати, 
хоча навіть на Заході це стає дуже про-
блематичним в міру розростання населе-
них пунктів. І тут ми можемо повчитися 
в Польщі, як має розвиватися громадська 
активність, принаймні на рівні органів 
самоврядування. Активна участь меш-
канців – це секрет успішного розвитку, 
і українцям варто теж себе показати в 
цьому, незалежно від того, де вони меш-
кають – в Україні чи Польщі. Якщо ж 
влада міста Варшави дає такі можливості 
для українців, то варто цим скористати-
ся – цей досвід знадобиться як у Польщі, 
так і в Україні. Дуже приємно, що влада 
столичного міста є настільки відкритою, 
що готова прислухатися до думки інозем-
ців, і зокрема українців. Варто пам’ятати, 
що до Варшави і до інших польських міст 
приїздять останнім часом люди з вищою 
освітою, з активною громадською пози- 
цією, з великим творчим і організацій-
ним потенціалом. Дуже добре, що вони 
можуть його розвивати – це тільки зміц-
нить позитивні стосунки між двома на-
родами».

Проект «Українці – активні мешканці 
Варшави» реалізував Фонд «Наш вибір» 
при фінансуванні міста Варшави. Партне-
рами проекту були: TPU, Український дім, 
Trzy Pokoje z Kuchnią, Centrum Społeczne 
Paca, Związek Ukraińców w Polsce, SUP, 
Białoruski Dom w Warszawie. ■

Варшава хоче, щоб українці 
були активними її мешканцями
Що значить «бути активним» у 
місті, у якому ти живеш? Чому 
лише від нас залежить наше по-
вноцінне та комфортне функці-
онування в Варшаві? Чому ми 
повинні дбати про свій район, 
вулицю, будинок, навіть якщо 
мешкаємо там тимчасово? Як 
українці можуть реалізувати 
свої ідеї в Польщі та чому мають 
право це робити?

Н

▲ міхал Кушевський, Центр суспільної комунікації у варшаві. Фото Юлії Лащук
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Ц
е й не дивно, бо Польща ство-

рює сприятливі умови для присутності 
тут українського мистецтва, фінансуючи 
різноманітні творчі програми та надаючи 
стипендії, а польські глядачі все більше 
цікавляться новою, сучасною і до цього 
часу практично незнаною їм «штукою» 
східного сусіда. Не дивно, що з кожним 
роком українські художники стають все 
частішими гостями на польських мис-
тецьких заходах, а співпраця з польськи-
ми інституціями культури відкриває для 
них нові можливості та горизонти.

Галерея Українського дому виникла 
як соціальний проект, що покликаний, з 

одного боку, промувати сучасних україн-
ських художників у Польщі, а з іншого – 
створити культурно-освітній майданчик 
для мігрантського середовища Варшави, 
де б знайшлося місце для кожного: неза-
лежно від походження, рівня освіти й до-
тичності до мистецтва.

Через зустрічі з художниками та кура-
торами, міні-лекції, майстер-класи та інші 
заходи організатори прагнуть наблизити 
одне до одного митців та глядачів, навчи-
ти їх говорити спільною мовою. Галерея 
Українського дому радо приймає у своїх 
стінах не лише українських художників, 
але й митців із Польщі та інших країн, 
праці яких пов’язані з українською тема-
тикою або ж темою міграції.

2016 рік мав особливо широкий як те-
матичний, так і географічний мистецький 
діапазон. Було представлено роботи ху-
дожників різного віку, досвіду, технік, від 
Львова до Донецька, від Києва до Криму, 
з Варшави та Познані, з України, Польщі, 
Швеції і навіть Лівану.

Виставковий рік розпочався з фотовис-
тавки, присвяченої пам’яті українсько-
польському діячеві Мирону Кертичаку, 
далі був живопис Олександра Михайлен-
ка, що відображав емоції художника про-
тягом першого року його життя в Польщі, 
а після того – «Exilium» Марти Богдан-
ської – фотоісторії про сирійських пере-
селенців у Лівані. Наступна виставка ку-
раторського дуету Лії та Андрія Достлє-
вих «Реконструкція пам’яті» у співпраці 
з українськими художниками з Донбасу і 
Криму однозначно була найемоційнішою 
подією цього року. Роботи, представлені 
в галереї, – спроба художників відтвори-
ти власні спогади, пов’язані з місцями, у 
яких пройшли їхнє дитинство та юність 
і які були окуповані Росією. Кожен з них 
показав те, що запам’яталося найбільше: 
кримське море, звуки Донецька, старі 
фото і навіть каміння з кримських пля-
жів. Художники зверталися до пам’яті: як 
історичної, так і особистої.

Наступна виставка кардинально від-
різнялася від попередньої і створила в 
Українському домі магічну атмосферу 
вирізаної з паперу казки. Львівська май-
стриня Дарія Альошкіна привезла до 
Варшави свої «Фіранки», а разом з ними і 
майстер-клас зі створення витинанок.

Скульптор Артем Дмитренко показав 
в галереї Українського дому свої роботи 
і довів, що скульптура – це не застигла 
форма, а плинна, змінна й легка матерія, 
створена руками майстра особлива ре-
альність.

Під час виставки «Послання» Романа 
Опалинського зі Львова галерея Україн-
ського дому наповнилася кольором і сон-
цем. Кожна робота художника  – складна 
комбінація кольорів, технік, символів.  
Р. Опалинський поєднав образи зі схід-
них православних ікон із західним сюр-
реалізмом.

Абсолютною протилежністю були ро-
боти Мартіна Пилипчука, молодого ху-
дожника з Криму, що вже два роки живе 
у Варшаві й шукає тут себе. Його робо- 
ти – глибокі та вдумливі, меланхолійні й 
поетичні. Варшава таки кардинально від-
різняється від улюбленого Криму і від-
найтися тут нелегко.

Остання виставка 2016 року – це соці-
альний фотопроект Наталки Довгої про 
жіночі проблеми, про які воліють не го-
ворити. Серія складається із 10 фотоісто-
рій жінок, що страждають на булемію та 
анорексію: про їх ставлення до власного 
тіла, про критику з боку оточення, про 
причини та наслідки.

Галерея Українського дому запрошує 
до співпраці у 2017 році. Більше інформа-
ції можна знайти на сторінці Українсько-
го дому на Фейсбуці. ■

Галерея Українського дому: 
мистецтво в еміграції

Юлія ЛАЩУК

Щороку до Польщі приїздять 
тисячі українців, серед яких 
все помітнішою групою стають 
українські митці.

▲ виставка дарії 
      альошкіної.▲ виставка мартіна Пилипчука.

▲ виставка «Голоси» наталки довгої.
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▲ Фото Тетяни Огневюк

а ярмарку українські май-
стри й майстрині представили свої 
речі ручної роботи: ювелірні вироби, 
біжутерію, в’язані зимові аксесуа-
ри, косметику, ялинкові прикраси 

Другий різдвяний ярмарок в Українському домі у Варшаві
Другий різдвяний ярмарок 
пройшов в українському домі у 
Варшаві 18 грудня. Як і минуло-
го року, було дуже гамірно, свят-
ково та смачно! Варениками з 
картоплею, капустою і грибами 
частувала присутніх пані ма-
рія Попко з Клубу українських 
жінок. На ярмарку можна було 
також спробувати пампушки, 
медівник та сирник, традицій-
ні різдвяні пряники, пиріжки з 
різною начинкою, запашні хліб-
ці, торт «Наполеон», які чудово 
пасували до запашної кави від 
«Dobro & Dobro».

цей святковий час варто пам’ятати про 
потребуючих, про тих, хто очікує на-
шої з вами підтримки і справжнього 
різдвяного дива!

Ярмарок в Українському домі за-
кінчився, але збірка для сімей, які по-
терпіли внаслідок війни, триває. Якщо 
ви можете стати для дітей, які втрати-
ли батьків (або одного з батьків), по-
сланцем різдвяного дива, допоможіть 
створити для них справжнє свято, пе-
реказуючи до 6 січня 2017 року кошти 
на рахунок: 

65 1050 1025 1000 0092 2379 3424
Власник рахунку: Viktoria Batryn
Назва переказу: Swieta bez taty
або жертвуючи на порталі: 
https://zrzutka.pl/swieta-bez-taty.
Потрібно тільки натиснути напис 

«wpłać», вписати суму, яку ви хочете 
вплатити, та вибрати спосіб оплати. 

Організатором акції є ініціатива 
«Героям Майдану». Збірка зареєстро-
вана в Міністерстві внутрішніх справ 
під № 2016/3973/KS. 

з фетру та вовни, а також ялинкові 
оздоби, виконані в техніці декупаж. 
Окремою програмою потішив та-
кож дитячий ярмарок та проведені 
майстер-класи. 

Ледь не кожна така подія покли-
кана привернути увагу до так званих 
handmade-виробів, тобто зроблених 
своїми руками. Майстри та аматори 
пропонували охочим придбати уні-
кальні, зроблені власноруч, а не «ма-
сові» подарунки. На жаль, часто на 
подібних ярмарках трапляються всім 
відомі «китайські» сувеніри, але це 
не має нічого спільного з Різдвяним 
ярмарком в Українському домі! Пред-
ставлені тут речі були зроблені рука-
ми українських майстрів і майстринь, 
які проживають і творять у Поль- 
щі, – для когось із них це звичайне 
хобі, а для когось можливість власно-
го маленького стартапу.

Під час ярмарку всі бажаючі мали 
можливість підтримати різдвяну збір-
ку для дітей захисників України, при-
носячи солодощі або іграшки. Адже в 

Тетяна РОДнЄнКОВА
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ерший раз про Перемишль 
почали говорити 26 червня. Цього дня 
в місті відбулася вже традиційна релі-
гійна хода, яку організовувала Греко-
католицька церква у співпраці з громад-
ськими організаціями. Ця традиція була 
започаткована ще в міжвоєнні роки й від-
новлена в 90-х роках минулого століття. 
Основна мета такої процесії – вшануван-
ня союзників Юзефа Пілсудського – вої-
нів армії УНР, могили яких знаходяться 
на українському військовому цвинтарі 
в околицях Перемишля. Маршрут ходи 
розпочинається від місцевої греко-
католицької церкви, проходить містом 
та завершується на військовому цвинта-
рі. Цього року так звані «перемишльські 
патріоти» вирішили заблокувати цю про-
цесію й організували свою акцію, яка 
завершилася нападом на учасників релі-
гійної ходи. Прихильників до цієї акції 
мобілізовувала сторінка в соціальній ме-
режі, яка називалася «Перемишль проти 
бандерівців». В якості основної причини 
виступити проти релігійної процесії «па-
тріоти» вказали бажання не допустити 
«поширення бандеризму в Польщі». На 
військовому цвинтарі в Пикуличах пере-
поховані також останки вояків УПА, які 
загинули в Бірчі в 1946 році, – саме це, 
на думку «перемишльських патріотів», і 
підпадає під «поширення бандеризму та 
становить загрозу для Польщі». Події за-

вершилися затриманням кільканадцяти 
радикалів, які атакували релігійну про-
цесію. Однак схоже, що можливі органі-
затори антиукраїнської акції залишилися 
поза увагою правоохоронних органів. 
Громадська ініціатива «Російська п’ята 
колона в Польщі», адміністратором якої 
є відомий у Польщі блогер Марцін Рей, 
описувала середовище можливих органі-
заторів та вказувала на їхні проросійські 
контакти і впливи на своїй сторінці на 
Фейсбуці. 

Удруге про Перемишль у ключі 
українсько-польських стосунків у меді-
ах заговорили голосно після 10 грудня. В 
основному про це писали українські медіа. 
Цього дня в Перемишлі пройшов захід, 
який називався «Марш перемишльських 
та львівських орлят», приурочений вша-
нуванню молодих поляків, які в 1918 році 
воювали проти вояків ЗУНРу за Львів та 
Перемишль. Його організували кілька на-
ціоналістичних організацій, серед яких 
були й ті, що брали участь у червневих 
заворушеннях під час релігійної процесії 
в Перемишлі. Цьогорічний марш (перший 
такий відбувся ще в 2013 році) отримав 
патронат офіційних інституцій, зокрема 
жешувського відділення ІНП, мера міс-
та Перемишля Роберта Хоми та депутата 
Сейму від руху «Кукіз’15» Войцеха Баку-
на. Увага до маршу з боку українських се-
редовищ була прикута з тої простої при-
чини, що ініціаторами виступали органі-
зації, які останнім часом доволі активно 
намагаються спровокувати агресію про-

ти українців та беруть участь у різного 
роду антиукраїнських заходах у Польщі. 
А дехто з них навіть підтримує проросій-
ських бойовиків у самозванчих республі-
ках на Донбасі. Тож те, що під час цьо-
го маршу пролунав поодинокий викрик 
«Смерть українцям», а також чути було 
скандування «польський Львів», на жаль, 
не стало чимось несподіваним. Україн-
ські медіа одразу наголосили на цьому ін-
циденті у своїх матеріалах,  відреагувало 
теж на цю справу українське посольство. 
Помітна була і реакція російських змі, які 
у свій звичний маніпулятивний спосіб 
спробували подати цей інцидент як при-
клад повсюдних антиукраїнських акцій 
у Польщі. Один з організаторів маршу, 
президент Перемишльського товари-
ства історичної реконструкції Мирослав 
Майковський, знаний як організатор ре-
конструкції Волині’43 у Радимно в 2013 
році та учасник військових історичних 
реконструкцій у Росії, патронатами яких 
виступає МО РФ, спочатку навіть заявив, 
що окрик було змонтовано і це маніпу-
ляція самих українців. Діячі одного з 
націоналістичних рухів в Україні теж 
поспішили припустити, що відео було 
змонтоване. Однак поліція доволі швидко 
затримала автора окрику «Смерть укра-
їнцям», і зараз проводиться слідство. Хоч 
і мало місце звернення депутата Сейму 
Міхала Дворчика та мера Перемишля Ро-
берта Хоми провести ретельне слідство 
цього інциденту, однак забракло чіткої 
політичної реакції, яка б однозначно за-
суджувала подібні дії маргіналів і була 
сигналом до неприпустимості такого в 
майбутньому. 

Те, що в обох антиукраїнських інци-
дентах у Перемишлі можна знайти росій-
ські сліди, на жаль, повинно непокоїти як 
польську офіційну владу, так і українську 
сторону. І тема історії – це саме та складо-
ва польсько-українських стосунків, яку 
активно використовує російська пропа-
ганда. Перемишль – місто прикордонне, 
і розпалювання конфлікту між поляками 
та українцями приноситиме шкоду обом 
державам. Не варто легковажити такими 
поки маргінальними проявами, бо без 
чітких політичних заяв про осудження 
таких дій маргінали можуть користува-
тися правом розкручувати свої дії і таке 
«мовчання» офіційної влади сприймати 
як заохочення до ескалації. Натомість ме-
діа варто такі події подавати в широкому 
контексті, щоб читач чи слухач не сприй-
мав їх емоційно, а зумів зрозуміти склад-
ність ситуації та всі механізми, задіяні в 
нарощуванні антагонізмів між поляками 
та українцями.  ■

Перемишль у польсько-українських стосунках
останній рік відзначився на-
сиченими подіями в польсько-
українських стосунках. Перева-
жала тематика історична, яка на 
якийсь час відтіснила на другий 
план реальність та здомінувала 
дискусію між обома країнами. 
активно в цю дискусію почали 
включатися радикальні середо-
вища, які радше апелюють емо-
ційними гаслами, а тим самим 
сприяють розпалюванню нена-
висті між українцями та поляка-
ми. одним із польських міст, де 
такі прояви знаходять своїх при-
хильників, є Перемишль, який 
за останні півроку вже двічі був у 
центрі уваги, коли мова йде про 
польсько-українські відносини. 

Ольга ПОПОВиЧ

▲ народний дім у Перемишлі. 
      Фото з Вікіпедії
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В к.ю.н. Алла мАЄВСЬКА

изнанням дипломів про 
вищу освіту займається Департамент 
міжнародної співпраці міністерства 
науки і вищої освіти Республіки 
Польща (http://www.nauka.gov.pl/).

Ця процедура має на меті забезпе-
чити права громадян та іноземців, які 
здобули освіту в інших державах, на 
продовження освіти і професійну ді-
яльність у Польщі і здійснюється в ін-
дивідуальному порядку. Для визнання 
диплома про вищу освіту заявник по-
винен подати до Департаменту міжна-
родної співпраці наступні документи:

► заяву про визнання диплома про 
вищу освіту;

► оригінал диплома та додатка до 
диплома, про визнання якого клопо-
четься іноземець.

Процедура розгляду безкоштов-
на і триває до трьох тижнів, вклю-
чає: перевірку автентичності доку-
ментів і встановлення відповідності 
кваліфікації в дипломі освітньо-
кваліфікаційному рівню в Польщі. 
На підставі результатів перевірки та 
порівняльного аналізу навчальної 
програми (плану), за якою (яким) ви-
дано іноземний документ про освіту, 
зі змістом навчальної програми (пла-
ну) відповідного суміжного напряму 
(спеціальності) в Польщі приймаєть-
ся рішення про визнання диплома 
про вищу освіту й видається відпо-
відна довідка. Або буде запропонова-
но продовжити навчання чи пройти 
процедуру нострифікації, про що теж 
буде видана відповідна довідка.

Визнання дипломів про вищу осві-
ту шляхом нострифікації виконують 
ради організаційних одиниць (наукові 
ради) в польських вищих навчальних 
закладах. Для нострифікації потріб-
но звернутися до відповідного ви-
щого навчального закладу з заявою 
та додати наступні документи:

● оригінал диплома та додатка до 
диплома, про визнання якого клопо-
четься іноземець;

● переклад оригіналу диплома  та 
додатка до диплома заявника;

Визнання дипломів про вищу освіту

● оригінал шкільного атестата/ди-
плома про середню освіту, на підставі 
якого заявник був прийнятий до ви-
щого навчального закладу;

● переклад шкільного атестата/
диплома про середню освіту заяв-
ника;

● довідку з Департаменту міжна-
родної співпраці Міністерства науки і 
вищої освіти Республіки Польща про 
необхідність нострифікації;

● автобіографію;
● заяву про те, що диплом, отри-

маний за кордоном, не знаходився до 
цього часу в процедурі визнання в 
жодному польському виші.

Під час розгляду заяви, в залеж-
ності від конкретної ситуації заявни-
ка, може бути прийняте рішення про 
необхідність зарахувати відповідні 
дидактичні заняття, пройти практику 
або скласти іспити.

Варто зазначити, що за процедуру 
нострифікації передбачена оплата, 
яка в залежності від вищого навчаль-
ного закладу коливається в межах 
2000–6000 злотих і  вноситься неза-
лежно від результату процедури ви-
знання.

У разі важкого фінансового поло-
ження заявника голова Ради, що про-
водить нострифікацію, може на його 
прохання зменшити суму оплати або 
скасувати її.

Нострифікаційний розгляд має бути 
завершено впродовж трьох місяців від 
дати подання всіх необхідних доку-
ментів або місяць після завершення 
необхідних дидактичних занять та 
здачі іспитів.

У разі відхилення науковою ра-
дою визнання диплома заявник може 
оскаржити таке рішення до ректора. 
Граничних термінів подання такої 
скарги не визначено.

Після успішної нострифікації за-
явник отримує сертифікат еквівалент-
ності диплома, отриманого за кордо-
ном, із відповідним ступенем вищої 
освіти в Польщі. Цей сертифікат по-
винен бути представлений разом із 
оригіналом диплома, отриманого за 
кордоном.

Процедура нострифікації дипломів 
лікарів, фармацевтів, ветеринарів, ар-
хітекторів, юристів може відрізнятися, 
наприклад, передбачати проходжен-
ня стажування, додаткові іспити на  
знання мови. ■

Визнання іноземних документів 
про вищу освіту здійснюється 
шляхом встановлення відповід-
ності академічних, професій-
них та освітніх прав, освітньо-
кваліфікаційних рівнів інозем-
них документів про освіту (ква-
ліфікацій) державним стандар-
там освіти Польщі. 

▲ Фото із www.segodnya.ua



ку маєте візу – «C» чи «D»? 
Найчастіше консульські представни-
цтва видають саме ці два типи віз: Шен-
генські (C) i національні (D). Шенген-
ська віза видається на строк до 90 днів 
перебування, натомість національна – 
на довше: від 90 до 360 днів. Пам’ятайте, 
що вказана у візі допустима кількість 
днів перебування не завжди відповідає 
термінові дії візи! У випадку шенген-
ської візи термін дії візи може становити 
навіть 5 років, натомість допустимий 
строк перебування завжди буде корот-
ший – наприклад, лише 20 днів.

Як національна, так і шенгенська 
візи дають можливість подорожувати 
по території інших країн Шенгенської 
зони. Інколи шенгенська віза може 
мати територіальні обмеження діапазо-
ну своєї дії, тоді вона дійсна лише на 
території конкретної держави – члена 
Шенгену.

Національна віза дає право перебу-
вання на території інших країн Шен-
генської зони в період терміну її дії 
до 90 днів протягом кожних 180 днів. 
Шенгенська віза також дозволяє пере-
бувати в Шенгенській зоні впродовж 
зазначеної в ній кількості днів (до 90) 
протягом кожного 180-денного періоду, 
якщо дає право двох або більшої кіль-
кості в’їздів, а термін її дії становить 
щонайменше рік. 

Існує аплікація, що полегшує визна-
чення кількості днів, які можна викорис-
тати в рамках наявної шенгенської ві- 
зи, – це так званий шенгенський кальку-
лятор короткострокового перебування. 

УВАГА! Аплікація перевіряє виключ-
но принцип «90 днів протягом 180-
денного періоду», а це означає, що 
вона придатна для використання лише 
в тому випадку, коли ви отримали візу 
на 90 днів!

Калькулятор доступний на сайті 
http://ec.europa.eu. До Шенгенської зони 
входять країни – члени Європейсько-
го Союзу за винятком Великої Брита-
нії, Ірландії, Кіпру, Болгарії, Румунії 
i Хорватії, Норвегії, Ісландії, Ліхтен-
штейну i Швейцарії.

Деякі з вищезгаданих країн (Бол-
гарія, Хорватія, Кіпр і Румунія) ввели 

Легалізація
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спрощену систему контролю осіб на 
своїх зовнішніх кордонах. Це означає, 
що якщо ви маєте шенгенську візу, на-
ціональну візу або карту перебування, 
видані країною – членом Європейсько-
го Союзу, то можете в’їхати до цих 
країн і перебувати на їхній території 
на тих самих засадах, що й у випадку 
перебування в країнах Шенгенської 
зони. 

Чи можна працювати, якщо віза 
була видана з іншою, ніж виконання 
роботи, метою?

На візовій наклейці вказується мета 
видавання візи, позначена номером. 
Ви не можете працевлаштовуватись і 
працювати в Польщі, якщо маєте візу, 
видану з туристичною метою (01), з 
метою надання тимчасового захисту 
(22) або візу, отриману з гуманітарних 
причин (23) (цілі видавання віз подаємо 
згідно зі ст. 60 Закону «Про іноземців»). 
У випадку решти типів віз – наприклад, 
візи з метою здобуття стаціонарної ви-
щої освіти або заочного навчання, від-
відання родичів чи друзів – ви маєте 
право виконувати роботу після дотри-
мання певних вимог. Йдеться про те, 
що в більшості випадків доведеться 
додатково отримати дозвіл на роботу 
або декларацію про намір надати ро-
боту іноземцеві, а також договір, що у 
своїх положеннях містить ті самі умови 
роботи, що були вказані в дозволі або 
декларації. 

Чи можна продовжити легальне пе-
ребування, якщо особа знаходиться в 
Польщі на підставі візи?

Якщо ви перебуваєте в Польщі на 
підставі візи, тоді, не дивлячись на 
мету її видавання, маєте можливість 
продовжити своє легальне перебуван-
ня на території країни. Але тоді це не 
буде продовження візи, оскільки така 
можливість передбачена виключно 
для особливих ситуацій i практич-
но не застосовується. Ви маєте право 
клопотати про надання вам дозволу на 
тимчасове або постійне перебування в 
Польщі.

Дозвіл на перебування в Польщі 
називають «картою перебування» 
(часто можна почути суржиковий ва-
ріант «карта побиту», що є калькою з 
польської мови). Насправді карта пере-
бування – це документ, що видається 
на підставі надання дозволу на пере-
бування. Вона в певному сенсі заміняє 
візу, оскільки разом із дійсним подо-
рожнім документом надає вам право 
багаторазового перетину кордону. 
Крім того, карта перебування є для вас 
документом, на підставі якого можна 
встановити вашу особу. У деяких ви-
падках карта перебування дає її влас-
никові набагато більше можливостей, 
ніж віза, – наприклад, право на роботу 
без необхідності оформлення відпо-
відного дозволу, а також право на реє-
страцію індивідуальної господарської 
діяльності в Польщі. ■

Що варто знати, коли ви перебуваєте в Польщі на підставі візи?

Евеліна ВЕГнЕР

▲ Фото із сторінки forbes.net.ua



► медичну довідку, що підтвер-
джує відсутність у особи протипока-
зань до керування транспортним засо-
бом, видану лікарем, уповноваженим 
для проведення обстежень водіїв, у 
тому випадку, коли видане за кордо-
ном водійське посвідчення є докумен-
том із визначеним строком дії, який 
невдовзі закінчується;

► декларацію про ознайомлення 
з положенням ст. 233 КК РП (можна 
роздрукувати безпосередньо з сайту: 
http://www.um.warszawa.pl);

► декларацію, зроблену на підста-
ві ст. 11 абз. 1 пункту 5 Закону «Про 
водіїв транспортних засобів» (можна 
роздрукувати безпосередньо з сайту: 
http://www.um.warszawa.pl);

► підтвердження здійснення 
оплати комунікаційного (100 зло-
тих) i реєстраційного (0,50 грошів) 
зборів.

УВАГА! Польське посвідчення водія 
буде видане за умови здачі закор-
донного документа, який засвідчує 
право керування транспортними 
засобами.

Для реєстрації вживаного тран-
спортного засобу, ввезеного з-за 
кордону, необхідно заповнити фор-
муляр заяви (можна роздрукувати з 
сайту: http://www.um.warszawa.pl) та 
подати його, додавши до заяви зібра-
ні відповідно до нижче наведеного 
переліку документи:

● копія паспорта та документа, 
що дає підстави для перебування в 
Польщі (наприклад, карти перебу-
вання);

● документ, що підтверджує пра-
во власності на транспортний засіб 
(наприклад, договір купівлі-продажу 
транспортного засобу); 

● реєстраційне свідоцтво тран-
спортного засобу;

● номерні знаки транспортного за-
собу;

● документ про проходження мит-
ного контролю;

● довідка про позитивні висновки 
за результатами технічного контролю, 
в разі, коли це вимагається. Періо-
дичний технічний огляд проводить-
ся перед першою реєстрацією тран-
спортного засобу на території Польщі. 
Проведення періодичного технічного 
контролю не вимагається, наприклад, 

Водійські права
та реєстрація 
автомобіля
Україна є стороною Конвенції про 

дорожній рух. Це означає, що грома-
дяни україни, котрі мають водій-
ські посвідчення, видані відповід-
ними органами влади своєї країни, 
можуть керувати транспортними 
засобами на території Республіки 
Польща, звичайно, згідно з отрима-
ними допусками до відповідних кате-
горій транспортних засобів та лише в 
період (до закінчення) терміну дії їх-
ніх посвідчень водія.

ВАЖЛИВО! Після шестимісячного 
перебування в Польщі слід обміня-
ти закордонне посвідчення водія 
на польське посвідчення водія на 
право керування транспортними 
засобами.

З клопотанням про обмін водій-
ського посвідчення, виданого за кор-
доном, може звертатися особа, котра 
перебуває в Польщі впродовж щонай-
менше 185 днів протягом календарно-
го року у зв’язку зі своїми родинними 
чи професійними потребами або має 
намір залишитися на постійне пере-
бування виключно з причин особис-
того характеру. Щоб обміняти водій-
ське посвідчення, слід подати такі 
документи:

► заповнену заяву (формуляр за-
яви доступний на сайті: 
http://www.um.warszawa.pl);

► актуальну кольорову фотогра-
фію розміром 3,5x4,5 см, зроблену на 
однорідному світлому фоні, на якому 
особа зображена в профіль, без голов-
ного убору та окулярів із затемненими 
лінзами, від верхівки голови до верх-
ньої частини плечей, 

► ксерокопію закордонного водій-
ського посвідчення;

► переклад водійського посвід-
чення, зроблений або завірений при-
сяжним перекладачем чи відповідним 
консулом Республіки Польща;

► ксерокопію карти перебування, 
візи або іншого документа, що під-
тверджує право перебування на тери-
торії Польщі, або довідку, яка підтвер-
джує щонайменше шість місяців уже 
пройденого навчання в Польщі;
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у випадку транспортного засобу, для 
якого видано сертифікат відповідності 
Європейських Спільнот, або у випад-
ку зареєстрованого транспортного за-
собу, в реєстраційному свідоцтві яко-
го або в іншому документі, виданому 
відповідним компетентним органом 
країни – члена Спільноти, міститься 
інформація про проведення технічно-
го контролю та зазначається термін 
чергового проходження технічного 
контролю;

● підтвердження здійснення опла-
ти комунікаційного та реєстраційного 
зборів (всього 256 злотих).

Документи, виконані іноземною 
мовою, потрібно перекласти поль-
ською, причому переклад має бути 
виконаний польським присяжним пе-
рекладачем або відповідним консулом 
Республіки Польща.

Після подання заяви про реєстра-
цію автомобіль отримає тимчасову 
реєстрацію (тимчасовий реєстрацій-
ний талон на 30-денний термін), a ви 
отримаєте тимчасовий дозвіл (дій-
сний упродовж не більше 30 днів) та 
номерні знаки. Тимчасовий дозвіл слід 
здати під час отримання свідоцтва про 
реєстрацію. 

PIT – податок 
на доходи 
фізичних осіб 
Податок на доходи фізичних  

осіб – це податок, який сплачує 
кожна особа, яка отримує доходи. 
Особи, котрі проживають на тери-
торії Польщі, мають необмежені по-
даткові зобов’язання, а це означає, 
що вони повинні в обов’язковому по-
рядку сплатити в Польщі податок від 
суми всіх отриманих доходів неза-
лежно від місця їх отримання. Щоб 
бути визнаним особою з постійним 
місцем проживання в Польщі, слід 
мати тут центр своїх життєвих ін-
тересів або перебувати на території 
країни понад 183 дні на рік впродовж 
податкового року. Особи, котрі не 
мають постійного місця проживан-
ня в Польщі (у вищевказаному розу-
мінні цього визначення), зобов’язані 



● документ, що підтверджує пра-
во вашого легального перебування в 
Польщі (наприклад, віза; карта пере-
бування, видана у зв’язку з наданням: 
дозволу на тимчасове перебування, 
дозволу на постійне перебування, до-
зволу на перебування довгостроково-
го резидента Європейського Союзу; 
згода на перебування з гуманітарних 
причин; перебування на підставі отри-
мання додаткової охорони або статусу 
біженця). 

Здійснюючи реєстрацію на тим-
часове перебування (тимчасова про-
писка), ви зобов’язані чітко зазначити 
строк перебування/проживання за 
вказаною адресою. Цей строк не може 
перевищувати терміну дії документа, 
що підтверджує право вашого перебу-
вання в Польщі. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Ви зобов’язані за-
реєструватися/прописатися за 
місцем постійного чи тимчасового 
перебування не пізніше, ніж на чет-
вертий день вашого перебування 
(відлік часу починається з моменту 
прибуття в це місце).

На практиці часто можна почу-
ти, що власники квартир не хочуть 
реєструвати/прописувати іноземців 
або ж вимагають від них оплату за 
прописку. Така поведінка абсолютно 
не зрозуміла, адже прописка не дає 
іноземцеві жодних прав на це по-
мешкання, a виключно служить під-
твердженням перебування особи за 
даною адресою. В разі виникнення 
якихось сумнівів варто повідоми-
ти про це особу, в якої ви орендуєте 
квартиру. За прописку не стягується 
жодної оплати. Заплатити необхідно 
тільки за видачу довідки про реєстра-
цію/прописку – її вартість становить 
17 злотих.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Реєстрація/пропис-
ка на постійне чи тимчасове пере-
бування здійснюється виключно 
для потреб обліку і має на меті під-
твердження факту перебування 
особи в місці, де вона прописана. 
Реєстрація/прописка не дає жод-
них прав на помешкання, в якому 
ви будете зареєстровані/пропи-
сані.

Підготувала
Патриція міЦКЄВіЧ

ний податок, якщо б у результаті 
кінцевого підрахунку виявилося, 
що сума відрахувань із вашої вина-
городи на податок на доходи була 
меншою за податок, який ви маєте 
заплатити від загальної суми дохо-
дів.  

Реєстрація/
прописка
Іноземці, так само як і громадяни 

Польщі, що перебувають на території 
Республіки Польща, зобов’язані до-
тримуватися вимог правил реєстрації/
прописки, тобто  їхнім обов’язком є 
зареєструватися (прописатися) за пев-
ною адресою на постійне чи тимчасо-
ве перебування/проживання.

УВАГА! звільняються від обов’язку 
реєстрації/прописки іноземці, тер-
мін перебування яких на території 
Республіки Польща не перевищу-
ватиме 14 днів.

Реєстрація/прописка здійснюється 
в письмовій формі на формулярі, який 
слід подати  в орган адміністрації ґмі-
ни за територіальною приналежністю 
місцезнаходження нерухомості. Для 
здійснення реєстрації/прописки по-
трібно представити такі документи:

● паспорт;
● юридичну підставу на користу-

вання помешканням (наприклад, акт 
права власності, коли ви є власни-
ком помешкання, договору оренди 
або договору позички (передачі в 
безоплатне користування), випис-
ки з книги довічного користування, 
адміністративного рішення або рі-
шення суду). Якщо ви не є власни-
ком квартири і не маєте жодної іншої 
юридичної підстави на користуван-
ня помешканням, тоді особа, яка має 
таку підставу (наприклад, власник), 
повинна поставити свій підпис на 
формулярі заяви про реєстрацію пе-
ребування (прописку) й підтвердити 
ваше проживання за вказаною адре-
сою, a ви під час виконання проце-
дури реєстрації маєте пред’явити в 
органі адміністрації документ, що 
підтверджує юридичну підставу на 
користування помешканням особою, 
котра поставила свій підпис на фор-
мулярі;

в обов’язковому порядку сплатити 
тут податок від суми всіх доходів, 
які були отримані ними в Польщі, 
що в юридичній термінології на-
зивається «обмеженим податковим 
зобов’язанням».

Доходами платника податку на 
доходи фізичних осіб, отриманими 
на території Республіки Польща, 
вважаються доходи від:

► роботи виконаної в Польщі, при-
чому незалежно від місця виплати ви-
нагороди,

► діяльності, виконаної особисто в 
Польщі, причому незалежно від місця 
виплати винагороди,

► господарської діяльності, здій-
снюваної на території Республіки 
Польща,

► розташованої на території Рес-
публіки Польща нерухомості, в тому 
числі від продажу такої нерухомості.

Якщо впродовж податкового року 
ви отримували доходи з більш ніж 
одного джерела, предметом оподатку-
вання за цей податковий рік є сума до-
ходів, отриманих з усіх джерел.

Якщо ви працюєте в Польщі, то 
ваш роботодавець відраховує з вашої 
заробітної плати податок на доходи 
фізичних осіб. До кінця лютого ро-
ботодавець зобов’язаний надіслати 
вам форму PIT-11, тобто документ, в 
якому міститься інформація про ваші 
доходи, які ви отримали, працюючи в 
нього, в попередньому податковому 
році, та інформація про сплачені від-
рахування з заробітної плати на по-
даток на доходи. Якщо ви працювали 
в кількох місцях (у різних роботодав-
ців), отримаєте PIT-11 від кожного 
роботодавця. Якщо ви не здійсню-
єте господарської діяльності, то на 
підставі PIT-11, вам слід заповнити  
PIT-37 (декларація про рівень досяг-
нутих доходів/понесених витрат за 
даний податковий рік) й подати його 
у відповідне управління податкової 
адміністрації.

ВАЖЛИВО! Декларацію PIT-37 слід 
подати до 30 квітня наступного 
(після декларованого податкового) 
року (наприклад, декларація PIT-37 
за 2015 рік подавалася до 30 квіт-
ня 2016 року). У той самий строк 
ви зобов’язані сплатити відповід-16
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Юрій ГЕРАСимЧУКП
очати цю статтю я б хо-

тів словами відомого українського 
письменника й мого університетсько-
го приятеля Андрія Бондара: «Алко-
голь можна купувати з вісімнадцяти, 
майонез можна їсти з трьох. Цілих  
15 років людина в нашій країні не 
може запити олів’є горілкою, а ми хо-
чемо щоб наші діти росли щасливими, 
без травм і фрустрацій». Тож після 
святкових, густо приправлених майо-
незом, засмачених шкварками, забіле-
них сметаною та посипаних цукровою 
пудрою смаколиків повертаємося до 
звичайного життя. І я б хотів продо-
вжити далі тему швидких закусок та 
поділитися з вами своїми власними на-
працюваннями, які й до свят у нагоді 
стануть, і буде чим намастити враніш-
ні канапки, щоб без масла, смальцю, 
майонезу, а тим більше спредів. Стра-
ви будуть скоріше не польські, але в 
типово польському виконанні з типо-
во польських продуктів, а ще – смачні, 
не дуже калорійні, та голод тамують, і 
на стіл їх поставити не соромно.

а-la Pesto
Маю дві опції: або з браунколю 

(польськ. jarmuż) – шалено попу-
лярного серед любителів здорового 
способу життя різновиду капусти, 
або зі шпинату. Свіжий браунколь 
треба змолоти в комбайні на пюре та 
заморозити. І одне, і друге (близько 

500 г) розморожую та легенько ви-
тискаю через капронове ситечко. До 
ронделька (пол. rondelek, рос. сотей-
ник) додаю неповну склянку очище-
них грецьких горіхів (з очищеним 
насінням соняшника теж непогано) 
та обсмажую їх на сильному вогні. 
Зменшую вогонь, вливаю 100 мл 
оливи або олії (без запаху, 2–3 очи-
щені зубці часнику, 1 ст. л. сухого 
базиліку, 1–2 хв. підсмажую, інтен-
сивно помішуючи, додаю витиснуту 
зелень і, далі помішуючи, тримаю на 
середньому вогні ще 5–7 хв. Охоло-
джую, перекидаю все в блендер, до-
даю порізаний кусочками гострий 
жовтий сир (чеддер) або бринзу, сік 
половинки лимона та мелю все ра-
зом до однорідної маси. 

а-la Hummus 
Замочити на ніч 1,5 склянки білої 

квасолі, наступного дня злити воду, за-
лити нову та варити близько 1–1,5 годи-
ни, щоб квасоля була геть м’якенькою 
(або взяти 2 банки консервованої). До-
дати спеції (дрібка сухої звичайної (не 
перцевої!) м’яти, розмарину, базиліку, 
меленої солодкої паприки) – як тільки 
зіллю окріп із квасолі (до окремого 
посуду), поки гаряча, щоб вони розпа-
рилися, а товчений часник (2–3 зубки) 
разом з оливою (2–3 ст. л.) – уже в охо-
лоджену, щоб зберегти запах. Жменю 
смаженого кунжуту (можна замінити 
або підсмаженими на сухій сковороді 
та змеленими в кавомолці грецькими 
горіхами або очищеним насінням со-

няшника) з соком половини лимона 
розтираю в ступці до консистенції 
пасти (можна це робити разом із час-
ником та оливою), іноді додаю підсма-
жені гострий та солодкий червоний 
перець (в сенсі паприку, не зернята). 
Часом під настрій до хумусу, перед 
тим як змолоти, додаю консервований 
зелений перець, оливки або каперси, 
але завжди – 100 г бринзи або іншого 
солоного білого сиру, теж можна дода-
ти густого йогурту. Сіль–перець – за 
смаком, але як із бринзою, то без солі. 
Грубо мелю в комбайні чи блендером 
до однорідності (підливаючи трохи 
відвару). До речі, якщо наробили бага-
то хумусу, то можна 0,5 кг розбавити 
0,5 л бульйону – і маєте суп-пюре. Або 
помішати з іншими овочевими пюре. 
За смаком можна додавати шкварки, 
бальзамічний крем, олію з гарбуза або 
сметану. Влітку хумус я іноді мішаю 
з кисляком (квашене молоко) і їм як 
холодний суп. Ну і гріночки до того 
всього. 

а-la шведські рибні 
пасти Abba в тюбиках 
Від них, до речі, взяла назву попу-

лярна група, а не навпаки. І я сильно 
підозрюю, що так їх і роблять в ори-
гіналі.

У рондельку змішати склянку то-
матного соку (я ще даю 1 ч. л. цукру, 
дрібку меленого коріандру та мелено-
го мускатного горіха) і склянку оли-
ви або олії без запаху та нагріти до 
кипіння. Як тільки суміш закипить, 
зменшити вогонь та при інтенсив-
ному помішуванні повільно всипати 
склянку манної крупи. Мішати, поки 
маса не загусне і не почне відходити 
від стінок (мій брат, поки гаряче, шви-
денько вмішує плавлений сирок, але 
мені не дуже така версія смакує). 500 г 
філе соленого оселедця та 1 цибулину 
два рази пропустити через м’ясорубку 
(я мелю довго в комбайні). Потім до-
бре вимішати охолоджену манну масу 
з меленими оселедцями та поставити 
в холодильник на кілька годин, щоб 
настоялося. 

На святковий стіл пасту можна ви-
давлювати з кондитерського шприца 
на крекери чи крутони та прикрасити 
лимоном, гілочкою свіжої петрушки, 
кропу або підсмаженою половинкою 
ядра грецького горішка, а на сніда- 
нок – просто мастити на хліб.

Смачного!

на свято і на кожен день
▲ Песто із браунколю. Фото з сайту: www.zajadam.pl/
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Р о з в а Г и

► Маланка в Срокові
13 січня, 1900.
Місце: Сроковський осередок культури.
Квитки: 100 злотих від пари або 60 від 
особи.
На традиційну Маланку запрошує сро-
ковська ланка ОУП. Музичний супро-
від свята забезпечить гурт «Бажання» з 
Луцька, у складі якого виступають, зо-
крема, заслужені артисти України. Укра-
їнські  музиканти не лише гратимуть і 
співатимуть до танцю, але й обіцяють ви-
конати колядки й щедрівки.
Інформація щодо новорічної забави та ре-
зервація місць – за телефоном: 
+48 609 136 705.

► Маланка в Ольштині 
13 січня, 2000. 
Місце: «ERANOVA», вул. Obronców 
Tobruku 3.
Квитки: 350 злотих від пари.

Виступатиме ансамбль «Гопак».
На святі проходитиме конкурс на най-
кращі новорічні віншування українською 
мовою.
Інформація та резервація квитків: 
+48 604 152 189, +48 722 342 472, 
+48 608 488 012.

► Маланка у Ґданську
14 січня, 2000.
Місце: дім культури «MŁYNIEC».

Ґданськ – Zaspa, вул. Pilotów 3.
Вхід: 120 злотих від особи,
 80 злотих – студенти, шкільна молодь.
У ціні квитків – теплі й холодні страви, 
безалкогольні напої та шампанське.
До танцю гратиме гурт «Гопак».
Резервація місць:
Еля – тел. +48 601 532 455, 
e-mail: ela.krzeminska@interia.pl, 
Наталя – тел. +48 500 077 995, 
e-mail: natalek@gmail.com.

Р о з в а Г и 
д Л я  н а й м е н ш и х

► Вистава «Пітер Пен»
8 січня, 1100; 23 січня, 1030.
Місце: Варшава, театр «Capitol», 
вул. Marszałkowska 115.
І діти, і батьки в січні мають можли-
вість поринути разом з акторами театру 
«Capitol» у казкові пригоди в країні Не-
бувалії. 
Після вистави заплановані майстер-класи 
для діток (у ціні квитка). Квитки: 49 зло-
тих.

К о н Ц е Р т и

► Святкова атмосфера від «Golec 
uOrkiestra»
«Golec uOrkiestra» – досить відомий у 
Польщі музичний проект, який цього 
разу вирушає у святковий тур з польськи-
ми та світовими колядками:
8 січня – Вроцлав Hala Stulecia,
13 січня – Ґданськ/Сопот Ergo Arena, 
20 січня  – Лодзь Atlas Arena, 
21 січня  – Катовіце Spodek, 
22 січня – Краків Tauron Arena.
Неповторності концертам додасть спеці-
альний візуальний супровід і додаткові 
ефекти, створені світлом. Тому добре зна-
ні всіма колядки здивують усіх наново 
своєю різнорідністю і глибиною.
Квитки від 89 злотих.

► «Воплі Відоплясова» у Варшаві
27 січня, 1900.
Progresja Music Zone, Fort Wola 22.
Квитки від 80 злотих.
Легендарні рокові українські «ВВ» за-
вітають до зимової Варшави в рамках 
святкування свого 30-річчя. Гурт обіцяє 
потішити публіку як старими, добре відо-
мими хітами, так і найновішими піснями. 
Готується запальне святкування та при-
ємні несподіванки.
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