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ЦИКЛІЧНІ ПОДІЇ

• Консультаційний пункт для мігрантів.
Понеділок–неділя 10:00–20:00
Консультаційний пункт діє в рамках проекту 
«Aktywizacja po polsku», що фінансується Фондом притулку,  
міграції та інтеграції і з бюджету 
держави.

• Консультаційний пункт для підприємців.
Український дім пропонує підприємцям допомогу 
в процедурі легалізації праці та перебування працівників-іноземців; 
інформаційний пакет про відкриття бізнесу в Польщі.
Детальніша інформація:
biuro@ukrainskidom.pl, +48 22 408 00 46.

• 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 .
 
• Мовна школа в Українському домі у Варшаві. 

Інтенсивні курси польської мови початкового рівня та В1.
Тривалість – 3 місяці.
Кількість лекційних годин – 48 (1 година – 45 хв.). 
Ціна: 600 злотих.

Інтенсивні курси української мови різних рівнів.
Тривалість – від 1 до 3 місяців.
Кількість лекційних годин – 48 годин (1 година  – 45 хв.). 
Ціна: 600 злотих.

Запис:
biuro@ukrainskidom.pl,
+48 22 408 00 46.

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

• Заняття з йоги. 
Участь безкоштовна. 
Понеділок о 18:30. 
Запис: joga.dom.ukr@gmail.com.

Запрошуємо!

Контакт:
вул. Zamenhofa 1, 
00-153 Варшава
Тел.: +48 22 258 40 18,
+48 727 80 57 64

biuro@ukrainskidom.pl
www.ukrainskidom.pl

Стежте за подробицями на сторінці  Українського дому на Фейсбуці: www.facebook.com/UkrainskiDom.
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Дорогі читачі! Значну частину цього номера ми 
присвятили темі відпусток, тобто розповіді про місця, 
куди варто поїхати, якщо у вас є хоча б один вільний 
тиждень або лише вихідні. Наші журналісти діляться 
з вами своїм досвідом подорожування по Підляшшю, 
північно-східній частині Польщі або південній Порту-
галії. Якщо ви бажаєте цікавої культурної програми, 
запрошуємо на літні фестивалі, які відбуватимуться  
в Польщі.

Ми не забуваємо і про щоденні справи. Фірма 
«Deloitte» допомогла нам підготувати матеріал про 
соціальне страхування в Польщі. Читайте також статті 
про умови купівлі автомобіля в цій країні або про адмі-
ністративні клопоти, з якими пов’язана зміна прізвища 
при одруженні.

Зі збільшенням кількості українських мігрантів  
у Польщі підвищилась активність українських громад, 
бо перед ними стоять нові виклики. У цьому номері ми 
пишемо про Форум мігрантів у Вроцлаві та про третю 
річницю діяльності Клубу українських жінок у Варшаві. 
Також читайте про організовану українською грома-
дою Перемишля щорічну ходу українців у пам'ять про 

бійців УНР і УГА, які поховані в селі Пикуличі біля міста 
Перемишль. 

На сторінках газети ми познайомимо вас із україн-
ськими кондитерами, братами Шевченками, які від-
крили свою цукерню в Кракові. Запрошуємо завітати 
до них і спробувати смачні десерти. 

Отже, запрошуємо до читання! Ви можете знайти 
нашу газету у звичних місцях. Заходьте також на пор-
тал www.naszwybir.pl, де є багато цікавої і важливої 
для вас інформації. Чекаємо пропозицій щодо тем, 
про які варто написати. Наша електронна скринька:  
redakcja@naszwybir.pl.

Ми видаємо «Наш вибір» завдяки підтримці Фонду 
притулку, міграції та інтеграції і завдяки польській дер-
жаві. 

В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Запрошуємо 
рекламодавців! 

Zapraszamy
reklamodawców

У нашій газеті та на порталі 
є можливість розмістити рекла-
му! Ми висилаємо газету в усі ку-
точки Польщі, де живуть українці. 
Кошти від реклами підуть на її ви-
дання. За детальною інформацією 
просимо звертатися до редакції: 
redakcja@naszwybir.pl .

W naszej gazecie istnieje możli-
wość zamieszczania reklam! Wysy-
łamy gazetę we wszystkie regiony 
Polski, w których mieszkają Ukraiń-
cy. Środki z reklamy przeznaczone 
zostaną na druk gazety. Szczegóło-
wą informację można uzyskać pisząc 
na adres: redakcja@naszwybir.pl .

Мирослава керик
головний редактор
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СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО 
СТРАХУВАННЯ
В ПОЛЬЩІ

Соціальне страхування – це система виплати 
коштів для застрахованих осіб та їхніх родин  
у разі хвороби, інвалідності, материнства, старості 
чи смерті. 

Z US, або Управління соціального 
страхування (Zakład Ubezpie
czeń Społecznych) – це державна 
структура, яка займається на

копиченням внесків соціального та медич
ного страхування в Польщі й розподілом 
коштів (пенсія, виплати через втрату пра
цездатності, у випадку хвороби чи материн
ства тощо). Національний фонд здоров’я  
(Narodowy Fundusz Zdrowia – NFZ) займа
ється у свою чергу медичними виплатами 
(візити до лікаря в громадських закладах 
охорони здоров’я, кошти перебування 
в лікарні, виплата коштів на медикаменти, 
візити до стоматології і т. д.). Кошти з цією 
метою надходять із внесків на медичне 
страхування. У багатьох випадках сплата 
внесків на соціальне та медичне страхуван
ня є обов’язковою, а самі внески оплачу
ються (повністю або частково) як робітни
ком, так і працедавцем.

ІНОЗЕМЦІ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У ПОЛЬЩІ
Іноземець може виконувати роботу 

в Польщі на підставі різних договорів. Від 
того, який договір укладено, буде залежа

ти, які внески повинен сплачувати праців
ник на соціальне страхування.

Трудовий договір (umowa o pracę) –  
особи, які працевлаштовані на підставі 
цього договору, змушені сплачувати внес
ки на всі види соціального страхування 
(тобто пенсійне страхування, страхування 
у зв’язку з інвалідністю, хворобою і від не
щасних випадків), а також медичне страху
вання.

Договір доручення (umowa zlecenie)  – 
особи, які виконують роботи виключно 
на підставі договору доручення, повинні 
сплачувати внески соціального страху
вання (пенсійне страхування, страхування 
у зв’язку із втратою працездатності та від 
нещасних випадків) і внески на медичне 
страхування; натомість страхування на 
випадок хвороби є для них добровільним 
(однак, якщо укладено більше ніж один до
говір доручення в один і той самий час, ці 
умови змінюються).

Договір підряду (umowa o dzielo) –  
ті, хто уклав договір підряду, не повинні 
сплачувати внески ані на соціальне, ані на 
медичне страхування.

СУМИ ВНЕСКІВ НА СОЦІАЛЬНЕ 
Й МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Особа, працевлаштована на підставі 
трудового договору або договору дору
чення, сплачує внески, що вираховуються 
від заробітної плати брутто згідно з дого
вором. Це означає, що заробітна платня 
брутто працівника зменшується на суму 
страхових внесків, а саме:
• пенсійний внесок становить  9,76% від 

суми зарплати брутто;
• внесок у зв’язку із втратою працездатно

сті – 1,5% від суми зарплати брутто;
• внесок у зв’язку з хворобою – 2,45% від 

суми зарплати брутто;
• внесок на медичне страхування стано

вить 9% від суми зарплати брутто, змен
шеної на суму трьох вищеназваних вне
сків ZUS. Додатково 7,75% цього внеску 
відраховується з місячного податкового 
внеску, що означає, що остаточно пра
цівник покриває кошт внеску на медич
не страхування в сумі 1,25% від визначе
ної суми цього внеску.

Працедавець/замовник у свою чергу спла
чує наступні внески:

тема номерa
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• пенсійний внесок – 9,76% від суми зар
плати брутто;

• страховий внесок у зв’язку з інвалідні
стю – 6,5% від суми зарплати брутто;

• страховий внесок від нещасного випад
ку – сума варіюється від 0,40% дo 3,60% 
і залежить, зокрема, від виду діяльності, 
яку провадить роботодавець, кількості 
застрахованих, кількості нещасних ви
падків на виробництві тощо. 
Роботодавець, який бере на роботу 

іноземців, сплачує також внески до Фон
ду праці й Фонду гарантованих робіт
ничих виплат (Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Внески, що сплачуються до ZUS, призна
чаються на фінансування різних виплат зі 
сфери соціального страхування, зокрема: 

I. Пенсія (еmerytura) або виплати у зв’яз-
ку із втратою працездатності (renta) фі
нансуються з пенсійних внесків чи внесків 
на випадок втрати працездатності.

Завдяки договору про соціальне забезпе
чення, укладеному між Польщею та Украї
ною, що набув чинності 1 січня 2014 року, 
особи, які не осягли мінімального стра
хового стажу, необхідного для отримання 
пенсії в Польщі чи в Україні, мають мож
ливість дорахувати до цього періоду стаж 
соціального страхування в іншій країні 
за умови, що ці періоди не перекривають 
один одного.  В такому випадку з метою 
призначення пенсії або виплати із втрати 
працездатності «доплюсовуватимуться» 
періоди страхування в Польщі та в Украї
ні, а сума пенсії/виплат у зв’язку із втратою 
працездатності буде визначатися пропор
ційно до періоду страхування в кожній 
державі.

Варто звернути увагу на факт, що 
у випадку виплати пенсії в Польщі не існує 
критерію мінімального періоду страхуван
ня, а отже немає необхідності враховувати 
періоди страхування в Україні. Умови от
римання пенсії в Польщі є однаковими як 
для поляків, так і для іноземців, і це є: спла
та внесків та осягнення пенсійного віку. 
Пенсійний вік залежить від дати народ
ження й, згідно з чинним законодавством,  
до 2040 року повинен бути однаковим 
для жінок і чоловіків – 67 років (з початку 
2013 року він постійно зростав щодо попе
реднього пенсійного віку). Однак у зв’яз
ку з нещодавньою новелізацією закону,  
що вступить в дію 1 жовтня 2017 року,  
пенсійний вік буде знижено до 60 років  
для жінок та 65 для чоловіків.

 Сума виплати залежатиме від суми 
сплачених до системи внесків і подальшої 
передбачуваної тривалості життя під час 
виходу на пенсію.

 Якщо йдеться про виплати коштів стра
хування у зв’язку із втратою працездат
ності та на випадок втрати годувальника, 

падку під час виконання роботи або про
фесійної хвороби. 

IV. Допомога по безробіттю (zasiłek dla 
bezrobotnych) фінансується з внесків до 
Фонду праці, які сплачує роботодавець. 

Іноземці, які втратили роботу, мають 
право зареєструватися в управлінні пра
ці як безробітні. Період отримання до
помоги по безробіттю становить від 6 до  
12 місяців, а сума виплат залежить від ста
жу роботи. Згідно з польськоукраїнським 
договором про соціальне забезпечення, 
при визначенні права на отримання до
помоги в Польщі до уваги береться також 
період страхування в Україні. Особа, яка 
клопочеться про допомогу, мусить бути за
страхована в Польщі безпосередньо перед 
втратою роботи.

 
V. Громадська медична допомога фінан
сується із внесків на медичне страхування.

Громадською медичною допомогою мо
жуть користуватись особи, які були ле
гально працевлаштовані в Польщі й спла
чувати обов’язкові внески на медичне 
страхування, та члени родин цих осіб. 
Це означає, що вони можуть користува
тися безкоштовною медичною допомогою 
громадських медичних закладів, а також 
негромадських за умови, що цей медичний 
заклад підписав договір із Національним 
фондом здоров’я. 

Більше того, кожна застрахована особа 
покриває медичним страхуванням членів 
родини, якщо вони його не мають (напри
клад, не працюють). 

 
Особи, не застраховані обов’язковим 

медичним страхуванням, можуть добро-
вільно застрахуватися. З цією метою тре
ба скласти відповідну заявку до Націо
нального фонду здоров’я у відповідному 
воєводському відділі та сплачувати щомі
сячний внесок, сума якого змінюється 
щокварталу. Наразі така сума становить  
395,15 злотих. Умовою добровільного ме
дичного страхування в НФЗ є факт ле
гального проживання на території Польщі 
(віза, дозвіл на роботу тощо) й укладення 
відповідного договору з НФЗ.

Каміла ВАЛЧАК, 
консультантка

Анна КАМОЛА,
старша консультантка

Майя ЗАБАВСЬКА,
старша менеджерка

«Deloitte» – консалтінг податковий, 
відділ рішень для працедавців

однією з умов отримання виплати є на
явність відповідного страхового періоду 
(в залежності від віку, максимально до 
5 років). У цьому випадку, згідно з ви
щеназваним договором між Польщею та 
Україною, існує можливість врахування 
періоду внесків в Україні з метою отриман
ня виплат у Польщі.

II. Виплати у разі хвороби й материнства 
фінансуються із внесків на випадок хворо
би.

Сплата страхових внесків на випадок 
хвороби гарантує у випадку хвороби або 
материнства отримання наступних ви
плат:

• Допомога у випадку хвороби (zasiłek 
chorobowy) призначається для особи, 
яка втратила працездатність через хво
робу під час дії страхування на випа
док хвороби. Становить вона від 70% 
до 100% середньої заробітної плати за 
останніх 12 місяців перед хворобою.  
Максимальний період виплати до
помоги – 182 дні (в тому числі перші  
33 або 14 днів фінансуються працедав
цем/замовником як заробітна плата під 
час хвороби).

• Реабілітаційна допомога (świadczenie 
rehabilitacyjne) призначається для осо
би, яка вичерпала можливість отриму
вати допомогу у випадку хвороби (тобто 
після закінчення терміну 182 дні), але 
надалі є непрацездатною, а подальше лі
кування  або реабілітація передбачають 
повернення працездатності. Виплачу
ється така допомога максимально про
тягом 12 місяців.

• Допомога у випадку материнства 
(zasiłek macierzyński) виплачується осо
бам, які в період страхування на випадок 
хвороби народили дитину або прийняли 
на виховання дитину віком до 7 років. 
Період виплати залежить від кількості 
дітей, народжених під час одних пологів, 
і триває від 20 тижнів (за умови народ
ження однієї дитини) до 37 тижнів (за 
умови народження п’ятьох і більше дітей 
під час одних пологів).

• Допомога по догляду (zasiłek opiekuńczy) 
виплачується протягом 60 днів на рік 
у зв’язку з доглядом за здоровою дити
ною до 8 років або за хворою дитиною 
до 14 років. У випадку догляду за іншим 
хворим членом родини  максимально 
протягом 14 днів на рік.

III. Виплати з причини нещасного випад-
ку на виробництві або професійної хво-
роби фінансуються із внесків від нещас
них випадків, що сплачуються виключно 
працедавцем).

Виплати з причини нещасного випадку 
отримують робітники і виконавці, які за
знали ушкоджень внаслідок нещасного ви
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червень
2017

23 травня Верховна Рада прийняла 
закон про введення мовних квот на 
українському телебаченні. 
27 травня У Хмельницькій області 
локомотив зіткнувся з пасажир-
ським потягом. Шість осіб отримали 
травми.
30 травня Сенат Нідерландів ра-
тифікував Угоду про асоціацію між 
Україною та ЄС. 
31 травня Помер колишній пред-
стоятель Української греко-като-
лицької церкви кардинал Любомир 
Гузар.
31 травня «Нафтогаз»: Стокгольм-
ський трибунал скасував вимогу 
«бери або плати» російського 
«Газпрому» щодо України.
1 червня Глобальний індекс миру –  
2017: Україна посіла 154 місце 
серед 163 країн світу. 
1 червня Київрада перейменувала 
столичний проспект Ватутіна на 
проспект Романа Шухевича.
2 червня Головним тренером  
ФК «Динамо» (Київ) став білорус 
Олександр Хацкевич.
8 червня На території посольства 
США в Києві стався вибух, який 
закваліфікували як теракт.
8 червня Верховна Рада визнала 
вступ до НАТО пріоритетом зовніш-
ньополітичного курсу України.
11 червня В ЄС почав діяти безві-
зовий режим для громадян України.
12 червня Дорожня поліція почала 
патрулювати українські дороги 
замість ДАІ.
12 червня Президент України під-
писав закон про заборону виготов-
лення й пропаганди «георгіївської 
стрічки».
12 червня Білорусу Михайлу 
Жизневському, якого було вбито 
під час Євромайдану в 2014 році, 
посмертно присвоєно звання Героя 
України. 
12 червня «Укрзалізниця» запусти-
ла потяг сполученням Ковель – 
Холм.
14 червня Львів попросив уряд 
оголосити місто зоною надзви-
чайної екологічної ситуації через 
«сміттєву кризу».
16 червня Міноборони: від початку 
російської агресії проти України 
загинули 2696 українських військо-
вих.

травень  Українське телебачення 
має бути україномовним

У травні Верховна Рада прийняла, 
а у червні Президент України під

писав закон про запровадження мов
них квот на телебаченні. Згідно з доку
ментом, передачі, фільми й новини на 
загальнонаціональних каналах україн
ською мовою мають становити не мен
ше 75% загальної тривалості передач 
і фільмів у кожному із проміжків часу 
між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00. 
У свою чергу, телерадіокомпанії місце
вого мовлення повинні транслювати 
не менше 60% програм українською 
мовою. Проти нововведення виступи
ли деякі телеканали, зокрема «Інтер»  
та проросійський «Опозиційний блок». 

Газова перемога України

С токгольмський трибунал, який роз
глядав взаємні претензії «Нафто

газу України» та російського «Газпро
му», 31 травня виніс «окреме рішення»  
на користь Києва. Справа стосувала
ся газового контракту, підписаного  
в 2009 році, й триває з 2014 року. Так, 
трибунал задовольнив вимогу «На
фтогазу» про перегляд ціни блакит
ного палива з урахуванням ринкових 
умов, анулював претензії «Газпрому» 
до української сторони, які випливали 
з принципу «бери або плати», а також  
повністю скасував заборону на реекс
порт газу Україною.

Ратифікація Договору 
про асоціацію України 
з ЄС завершилася

П арламент Нідерландів 30 травня 
ратифікував Угоду про асоціацію 

Україна–ЄС. Сталося це понад рік піс
ля того, як мешканці країни на рефе
рендумі висловилися проти схвалення 
цього документа. На початку червня 
«ратифікацію» скріпив своїм підписом 
король Нідерландів ВіллемОлександр, 
а це означає, що процес ратифікації до
говору добіг кінця. За словами посла ЄС 
в Україні Хюга Мінгареллі, повноцінна 
реалізація положень Угоди про асоці
ацію між Україною та Європейським 
Союзом розпочнеться у вересні цього 
року. 

Членство в НАТО – 
офіційний пріоритет 
України

8 червня Верховна Рада на законодавчому 
рівні затвердила членство України в Пів

нічноатлантичному альянсі серед пріорите
тів зовнішньої політики. Документ, за який 
проголосували 276 народних депутатів, пе
редбачає, що однією з основ зовнішньої по
літики країни буде поглиблення співпраці 
з НАТО з метою отримання членства в орга
нізації. Подібний запис уже було внесено до 
Закону «Про основи внутрішньої й зовніш
ньої політики» в 2004 році за президент
ства Леоніда Кучми. У 2010 році (за Віктора 
Януковича) парламентарі цей запис прибра
ли, оголошуючи «позаблоковий статус».  
А в 2014 році після перемоги Революції гідно
сті Верховна Рада відмовилася від «позаблоко
вості».  

Дочекалися... «Безвіз» став 
реальністю

Г оловною та найбільш очікуваною подією 
року став початок дії безвізового руху 

між Україною і ЄС. Скасування обов’язку 
мати візи для короткострокових подорожей 
до країн Шенгенської зони урочисто вступи
ло в дію опівночі 11 червня. Першого ж дня 
дії нововведення до ЄС по «безвізу» в’їхало 
близько 2 тисяч громадян України – власни
ків біометричних паспортів. Президент Петро 
Порошенко з нагоди початку дії візової лібе
ралізації з Євросоюзом попрощався з «Росій
ською імперією» словами російського класика 
Михайла Лермонтова: «Прощай, немытая Рос
сия», а також привітався з Європою на кордоні 
зі Словаччиною у товаристві словацького пре
зидента. Додамо, що відтепер українці можуть 
відвідати без віз 119 країн світу. На думку екс
пертів, «безвіз» на третину збільшить кількість 
українських громадян, які подорожуватимуть 
до країн ЄС.

Прощання з Любомиром 
Гузаром

Н а 85му році життя, 31 травня відійшов 
у вічність блаженніший Любомир Гузар – 

предстоятель Української грекокатолицької 
церкви (2001–2011). Глибокі співчуття з при
воду смерті українського кардинала висловив, 
зокрема, папа римський Франциск, який на
гадав про заслуги Любомира Гузара у відро
дженні УГКЦ і «пошуку нових шляхів діало
гу та співпраці з православними церквами».  
Поховали ієрарха у крипті Патріаршого собо
ру Воскресіння Христового в Києві. 

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі матеріа-
лів порталу «Українська правда», Радіо Свобода, 
Радіо Ватикану, ТСН, телеканалу «Еспресо»,  
агентств «Укрінформ» та «Інтерфакс».
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Н айголовніше для нас: нові правила 
не стосуються України. Вони сто
суються ситуацій, коли ви зі своєю 
польською simкарткою в’їжджаєте 

в іншу країну ЄС, а невдовзі також Європей
ського економічного простору (тобто в такі 
країни, як Норвегія чи Швейцарія, що до 
ЄС не належать). У деяких українських ЗМІ,  
на хвилі ейфорії через безвізовий рух, 
розповсюдилася неточна інформ ція про 
те, ніби в ЄС відмінено роумінг взагалі,  
також для українських карток. Це неправда!  
Роумінг відмінено лише між країнами – 
членами Євросоюзу. 

Позитивна новина така, що нині між 
Україною і ЄС ідуть переговори про зни-
ження тарифів на роумінг між обома сто
ронами. Так, конкретні пропозиції з цього 
питання пообіцяв представити міністр за
кордонних справ України Павло Клімкін до 
саміту Східного партнерства, тобто до кінця 
року. Однак від оголошення пропозицій до 
впровадження їх у життя – довга дорога.

Євросоюз ішов до скасування роумінгу 
близько 10 років! Перше розпорядження 
щодо цього було прийнято в 2009 році, від
тоді Брюссель періодично знижував мак
симальну ціну на дзвінки, smsповідомлен
ня, а з 2012 року – і на Інтернет всередині  
Євросоюзу. Процес ішов з величезним опо
ром операторів зв’язку: адже роумінг є од
ним із найбільших джерел їхніх прибутків. 

До останнього моменту європейські опе
ратори намагалися обійти наказ про вве
дення «домашніх» тарифів у країнах ЄС. Зо
крема, й польські. Так, у травні лише один із 
великих операторів Польщі повідомив про 
цілковите скасування додаткових оплат, 
з чого, зрештою, зробив рекламну кампанію. 
Опір інших операторів мобільного зв’язку 
викликав принцип «Roam Like at Home» 

(«Роумінг як вдома»), згідно з яким корис
тувачі повинні платити за послуги за кор
доном стільки ж, скільки всередині країни. 
Польські мобільні оператори твердили, що 
в Польщі дуже низькі ціни мобільного зв’яз
ку (це, до речі, не так, у більшості централь
ноєвропейських держав зв’язок дешевший), 
отже різке зниження ставок роумінгу для 
них означатиме серйозні втрати. У справу  
втрутився Брюссель, який погрожував поль
ським операторам величезними штрафами. 
У відповідь усі оператори мобільного зв’яз
ку країни змінили свої цінники так, щоб був 
збережений принцип «Roam Like at Home».  
До речі, подібні історії відбувалися не тіль
ки в Польщі: наприклад, у Латвії справа 
завершилася тим, що оператори підпоряд
кувалися вимогам Брюсселя, але всі разом 
підвищили ціни на послуги всередині кра
їни (найімовірніше, мала місце корпоратив
на змова). 

Що таке «Roam Like at Home» і як цим 
користуватися? Після 15 червня у вас, якщо 
маєте польську simкарту, автоматично 
змінилися тарифи на роумінг у державах 
ЄС. Віднині, подорожуючи до Німеччини, 
Франції тощо, ви платитимете за хвилину 
дзвінка, sms чи mmsповідомлення стільки 
ж, скільки й удома. Трохи важче – з Інтерне
том: більшість польських операторів ввела 
ліміти на його використання у європейсько
му роумінгу: вони залежать від того, скільки 
ви використовуєте даних всередині Польщі. 
Загалом чим менше витрачаєте щомісяця, 
ймовірно, тим жорсткіші правила щодо 
європейського роумінгу вам нав’яже ваш 
оператор. Найбільш поширена ситуація – 
у вас дійсно будуть хвилини, повідомлення 
чи передача даних за внутрішньопольськи
ми цінами, проте їхня кількість може бути 
обмежена. Євросоюз накладає обов’язок 

повідомляти про закінчення пакета за вну
трішніми цінами – проте оскільки тарифів 
багато і кожен оператор визначив свої пра
вила щодо кожного тарифу, раджу перед 
поїздкою подзвонити на інфолінію й діз
натися, скільки маєте Інтернету в європей
ському роумінгу і скільки коштуватимуть 
послуги поза пакетом. 

Черговий підводний камінь – це дзвін-
ки, скажімо, в Україну або в іншу третю 
країну, якщо ви знаходитеся з польською 
simкарткою в Італії чи Іспанії. Європейські 
розпорядження не регулюють цін вихідних 
дзвінків у треті держави, і якщо ви дешево 
дзвоните в Україну з Польщі, то найімовір
ніше у вас ввімкнена акція, але з європей
ського роумінгу такий дзвінок коштуватиме 
чимало (у мене особисто – аж 7 злотих за 
хвилину!). 

Не можна користуватися польською 
карткою за кордоном більше днів, ніж 
ви знаходитеся в самій Польщі. Це зроб
лено для того, щоб мешканці Британії чи 
Німеччини, де послуги зв’язку дорожчі, 
ніж у центрі Європи, не використовували 
балтійських чи польських карток постійно. 
Важлива інформація для мешканців при
кордоння, де є оператори одразу кількох 
країн: хоч раз на добу вручну реєструвати
ся у своїй домашній мережі, тоді регулятор 
вважатиме, що ви постійно перебуваєте 
в Польщі, а отже маєте право на повне ко
ристування низькими цінами європейсько
го роумінгу. 

І все ж, попри всі підводні камені,  
рішення про скасування роумінгу в Євро-
пі – історичне. Воно зближує країни конти
ненту (і маємо надію, що невдовзі Україну 
теж) так, щоб, перебуваючи в Португалії, ви 
не мали обмежень у зв’язку і почувалися як 
удома.

новини

ЄС ВІДМІНИВ РОУМІНГ. ОДНАК ЩОБ НЕ ПЕРЕПЛАТИТИ, 
ТРЕБА ЗНАТИ ЦІ ПРАВИЛА
Від 15 червня додаткової плати за мобільний роумінг у країнах Європейського Союзу більше не існує – 
про це ви вже напевно почули з телебачення, радіо чи прочитали в Інтернеті. Однак у правилах про нові 
принципи європейського роумінгу є чимало застережень і своїх «але». Нижче – про важливі принципи,  
які допоможуть вам не влетіти в копієчку за кордоном.

Ігор ІСАЄВ
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Юлія ЛАЩУК

Прихована ксенофобія:  
вигадка чи реальність?

ід несподіванки я застигла із 
чаєм в руках, не знаючи, як 
правильно відреагувати: наз

доганяти пана, який помилково дав мені 
чай, бо не виглядаю як типова україн
ка (а як виглядають типові українці?) 
і жбурнути йому склянку в обличчя чи не 
робити нічого. Я вибрала друге. Я завжди 
вибираю друге, бо не люблю конфліктів. 
Зрештою, прямої образи, яка стосувала
ся б особисто мене, теж ніби й не було.  
Це пан просто так пожартував – невдало 
й дуже болісно. То що ж, проковтнути 
і зробити вигляд, що нічого не сталося?

Не думаю, що ігнорування – це найкра
щий вихід. На тлі останніх подій, коли 
конфлікти на расовому та національному 
тлі відбуваються чи не щодня, мовчати 
про будьякі прояви дискримінації –  
ризиковано. Кожне такого типу вислов
лювання, непряма агресія чи прихований 
хейт – це початок ксенофобії і расизму. 
Звісно, самостійно ми не зупинимо лави
ну ненависті до інакшості, пропаговану 
в медіа та підтримувану різними ради
кальними групами, але наше завдання, 
як людей, що перебувають в групі ризику, 
захистити себе та своїх близьких. То як же 
реагувати на прояви прихованої або не
свідомої ксенофобії і як вберегти себе від 
зайвого психологічного стресу? Для себе 
я вибрала три способи, які використовую 
залежно від ситуації.

 1. Казати про це

Іноді потрапляємо у такі дивні ситуації, 
які не можна до кінця дефініювати як ксе
нофобічні напади, але у яких почуваємо 
себе дуже некомфортно. Приклад такої 
ситуації я описала вище. Якщо реакції на 
фізичне насильство є очевидними: ней
тралізувати нападника, втекти, викли
кати відповідні служби, то реакціями на 
психологічне або ж емоційне насильство 
(а це саме воно) є зазвичай розгубленість, 
заціпеніння, сльози. 

Якщо така ситуація сталася і ви бачите, 
що людина навіть не розуміє, що щось 
зробила не так, скажіть їй про це прямо, 
поясніть, чому почуваєтеся некомфорт

но. Якщо це дійсно була несвідома, не
навмисна образа, то кривдник задума
ється про природу свого вчинку. Звісно, 
все залежить від ситуації та особи (осіб), 
якої це стосується. Приміром, не раджу 
вступати в словесні перепалки з людьми 
напідпитку чи з групами агресивних мо
лодиків. Ви їм нічого не поясните, а лише 
допровадите до фізичної розправи. Роз
мовляти можна лише з тими, хто здатен 
слухати. 

 2. Писати скарги

Це я і зробила після мого дивного до
свіду в потязі. Відразу ж написала скаргу 
на ім'я прессекретаря «Інтерсіті» з ви
могою пояснити ситуацію та провести 
розслідування. Вибачення прийшли від
разу ж, а справу було передано до відпо
відного органу для проведення слідства. 

Мінусом такого способу є те, що він 
дотичить виключно персоналу, який 
надає послуги, але не має впливу на лю
дей, котрі, як і ви, користуються цими 
послугами. Однак слід пам'ятати, що та
кий спосіб є доволі дієвим, якщо йдеться 
про виховну функцію та звертання ува
ги фірми й самого працівника на те, що 
щось не гаразд і так робити не можна. 
Цим ви навряд чи нашкодите людині:  
її не звільнять з роботи, але той факт, що 
такі її дії були розцінені як негідна пове
дінка, – змусить задуматися наступного 
разу, коли захочеться невдало пожарту
вати про походження чи колір шкіри.

 3. Робити проблему публічною

Думаю, це головне, що ми можемо й ма
ємо робити. Тому, власне, я і пишу цей 
текст. Про психологічний дискомфорт, 
який мігранти відчувають в іншій краї
ні, говорити не прийнято. Дивними вва
жаються консультації з психологами на 
подібні теми. А проблема, яка лишається 
невисловленою, руйнує нас ізсередини, 
загрожує депресією, заважаючи повно
цінній життєдіяльності в новій країні. 
Публічне обговорення цієї проблеми, 
наголошення на ній у ЗМІ, поширення 
через соціальні мережі та інші можливі 

канали зв'язку, може не лише вивести її 
з підсвідомого та зробити важливою те
мою публічних дискусій разом із темою 
фізичного насилля, але й створити щось 
на кшталт «першої психологічної допо
моги» для осіб, які пережили подібну 
ситуацію.

 Дійсно, випадків прихованої ксено
фобії є безліч. Хтось просто не розуміє, 
що ображає інших, а хтось свідомо виби
рає таку тактику, адже фізична розправа 
тягне за собою покарання та відповідні 
наслідки, психологічна ж – безпечна, бо 
практично не тягне за собою криміналь
ної відповідальності, адже довести її на
явність дуже важко.

Нещодавно в мережі з'явилася істо
рія про те, як водій автобусу не пустив 
до салону темношкірого пасажира. 
Офіційною причиною було те, що па
сажир відмовився заплатити за над
лишковий багаж, неофіційною ж – 
те, що він напевно терорист і має при 
собі ніж. Змусити водія забрати пасажи
ра, у якого був квиток, не змогли ані пра
цівники вокзалу, ані викликана на місце 
події поліція. 

Підсумовуючи, хотіла б наголосити на 
тому, що зловживання й маніпулювання 
ситуацією перегинає палицю в інший 
бік і не кожна ситуація, де ми бачимо 
дискримінацію, насправді такою є. Так, 
відмова в отриманні високої позиції 
у міжнародній фірмі може бути не стіль
ки наслідком упередженого ставлення 
до українців, скільки браком потрібних 
компетенцій, знання мов та досвіду. Таке 
створення прецеденту на пустому місці 
дуже нагадує казку про пастуха та вовків 
і в кінцевому рахунку є малоефектив
ним, розпорошуючи увагу.

З іншого ж боку, потрібно завжди 
пам'ятати, що ми всі, незалежно від по
ходження, кольору шкіри, релігійних чи 
політичних поглядів, сексуальної орієн
тації і статі, маємо право на повагу до 
нашої гідності та рівне трактування, за
безпечене Європейським правом, а тому 
вимагати поваги до себе – це правильно 
й необхідно. 

В

«Приємно обслуговувати поляків», – з усмішкою 
сказав працівник ВАРСу (гастрономічна служба,  
що обслуговує пасажирів у польських поїздах), 
зачиняючи двері купе, в якому я їхала. І, відчиняючи 
двері наступного купе, кинув: «Маєте тут українців?»
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На початках свого існування клуб мав 
фінансову підтримку, а вже понад півтора 
року функціонує завдяки волонтерам і лю-
дям доброї волі, які присвячують час, щоб 
поділитися своїми вміннями з іншими. На-
приклад, якщо хтось вміє в`язати, любить 
у такий спосіб проводити свій вільний час, 
приходить до клубу і готовий безкоштовно 
навчити інших жінок, то наступного разу 
може навчитися, наприклад, техніки де-
купаж уже від когось іншого. Ідея «жінки 
допомагають жінкам» особливо цінна в мі-
грантському середовищі, адже за кордо-
ном жінки і дівчата часто перебувають без 
підтримки родини, близьких і друзів, тому 
така форма інтеграції і взаємної допомоги 
найбільш дієва. Так, у клубі проводилися 
перукарські та кулінарні майстер-класи, 
а також заняття з танців, в`язання, декупа-
жу, писанкарства, петриківського розпису 
та інших видів рукоділля. 

У клубі протягом останніх трьох років 
жінки мають можливість не лише здобу-
вати нові навички, а й реалізувати себе 
у творчості: співати в жіночому хорі, орга-
нізовувати літературні вечори, екскурсії 
та різноманітні благочинні заходи. Учасни-
ці Клубу українських жінок взяли участь 
у кількох ярмарках, організованих в Укра-
їнському домі, та долучилися до міських ак-
цій, наприклад Ночі музеїв у Варшаві. 

Цього року Клуб став платформою не 
лише інтеграції та промування української 
культури в Польщі, а й середовищем про-
фесійного та особистісного розвитку учас-
ниць. Дякуючи співпраці професіоналів із 

різних галузей, у клубі організовано тре-
нінги на теми: як ставити перед собою цілі 
та їх досягати, як віднайти й підтримувати 
мотивацію; що є продовженням Академії 
жінок-менеджерів, організованої в рамках 
клубу. В планах діяльності – нові тренінги 
для жінок на тему написання резюме та 
мотиваційного листа, просування в про-
фесійних соціальних мережах (наприклад, 
LinkedIn), будування стежки кар`єри й ме-
тоди пошуку омріяної роботи, створення 
власного бізнесу. 

Клуб українських жінок запрошує всіх ба-
жаючих долучитися до розвитку Програми 
професійного розвитку, яка складається 
з тренінгів, майстер-класів, коучінг-сесій та 
різноманітних нетворкінг-подій. Програма 
об`єднує жінок, які прагнуть знайти і розви-
нути свої професійні компетенції, зміцнити 
свою позицію на ринку праці, створити 
й успішно вести власну справу чи реалізу-
вати цікаву ідею, але не знають, з чого по-
чати. Програма діє на засадах взаємної до-
помоги та підтримки. Якщо ви є тренером, 
коучем, маєте власний бізнес і хочете по-
ділитися досвідом, запропонувати тренінг 
для учасниць клубу, майстер-клас або орга-
нізувати цікаву подію, напишіть на адресу  
kuk@naszwybor.org.pl.

За три роки існування клубу його відві-
дало близько двох тисяч жінок різного віку, 
більшість із них – українки. На момент на-
писання статті сторінка Клубу українських 
жінок у мережі Фейсбук мала 2100 вподо-
бань та понад дві тисячі підписників. Клуб 
прагне розвивати свої можливості в на-

прямку інформаційної діяльності, тому на 
його сторінці в соціальній мережі Фейсбук 
ви можете знайти інформацію про допомо-
гу, яку можуть отримати жінки у випадках 
насильства в сім`ї, у місці праці, в ситуаці-
ях дискримінації та нетолерантності через 
стать чи походження. 

Жінки-мігрантки особливо піддаються 
різним проявам насильства – як фізичного, 
так і психічного. Погане знання мови й зако-
нів країни, в якій вони живуть, тиск із боку 
сім'ї або відсутність підтримки родичів, за-
лежність від партнера або чоловіка, часто 
попередній негативний досвід чи навіть 
досвід насильства роблять жінку-інозем-
ку особливо незахищеною. Перенесення 
чи неправильна інтерпретація культурних 
кодів та зразків поведінки в новому серед-
овищі чужої країни заважає жінці встанов-
лювати власну межу психічного чи емоцій-
ного комфорту. Саме тому Клуб українських 
жінок планує в майбутньому організовува-
ти тренінги на цю тему. Проводитимуть їх 
тренерки клубу Тетяна Роднєнкова та Алла 
Маєвська, які пройшли спеціальне навчан-
ня з цієї тематики в проекті «Визнач межу», 
організоване фондом «Фемінотека». На-
ступний тренінг для жінок «Визнач межу» 
відбудеться 1 липня в Українському домі. 
Тематика його стосується визначення своїх 
власних кордонів, гендерних стереотипів, 
різних правових питань протидії насиль-
ству стосовно жінок у місці праці. Участь 
у тренінгу безкоштовна. Записи за адресою:  
ua.seminary@gmail.com або номером теле-
фону +48 517 346 426. 

Тетяна РОДНЄНКОВА

ЯК ЖІНКИ ДОПОМАГАЮТЬ ЖІНКАМ:  
КЛУБ  УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК СВЯТКУЄ 
3 РОКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Клуб українських жінок став невід`ємною частиною Українського дому у Вар-
шаві. У неділю до Клубу приходять жінки й дівчата, щоб спільно провести час  
та навчитися чомусь новому. Це і зустрічі, і різноманітні майстер-класи, і екскур-
сії, а також багатогодинні тренінги й курси професійного розвитку. 
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Д о участі у форумі було запрошено 
представників урядових установ, на-

вчальних закладів, бізнесу та НГО, серед 
яких і Фонд «Наш вибір». Голос у дискусії 
мали й самі мігранти, що проживають на 
території Нижньої Сілезії.

Під час форуму дискусії відбувалися 
навколо тем легалізації, безпеки, праце-
влаштування та інтеграції. Важливо, що на 
самому початку організатори наголосили, 
що хотіли б сконцентруватися не на про-
блемах, а на їх розв’язанні. Без мапування 
проблем, однак, не обійшлося, адже по-
трібно було визначити спільні точки доти-
ку, на яких мала б будуватися дискусія. Під 
час роботи в групах розмовляли, зокрема, 
про наступне.

Легалізація перебування
Головною проблемою в контексті легалі-

зації перебування українців у Польщі було 
названо брак потрібної інформації. Незва-
жаючи на існування газети та порталу «Наш 
вибір», потрібні заходи на місцевому рів-
ні: наприклад, створення інформаційного 
центру, куди можна було б звернутися за 
допомогою рідною мовою (йшлося переду-
сім про наявність таких інфоцентрів в уря-
дових структурах), електронне обслугову-
вання, інформаційні кампанії (в Польщі та 
Україні), створення позиції координатора 
у справах українців при відділах у справах 
іноземців та інтеграція середовища пра-
цедавців навколо інформаційного центру 
з можливістю подальшої співпраці.

Важливим моментом, на який звернули 
увагу учасники робочої групи, було ефек-
тивне використання потенціалу українців,  
що проживають у Польщі: експертів, юрис-
тів, студентів вузів, ІТ-спеціалістів для ство-
рення та поширення потрібного інформа-
ційного контенту.

Безпека
Учасники групи визначили для себе дві 

ситуації небезпеки, в яких можуть опини-
тися громадяни України в Польщі.

Перша – ситуація жертви, на думку учас-
ників групи, базується передусім на існую-
чих стереотипах щодо українців та агресії, 
яку вони спричиняють. У таких випадках 
особа, яка стала жертвою насилля (фізич-
ного або морального), не знає, куди зголо-
сити вчинене проти неї правопорушення, 
або й навіть свідомо не зголошує інцидент 
до поліції, боячись, аби винним не назвали 
його. Підсилює ризик опинитися не в тому 
місці і не в той час ще й незнання небезпеч-
них районів і місць, про які знають місцеві 
мешканці. Ключовим фактором тут є від-
сутність володіння мовою, а отже й можли-
вості словесно захистити себе.

У другу ситуацію, коли іноземець стає 
правопорушником, потрапляють люди, які 
приїжджають до Польщі та не орієнтуються 
в місцевих правилах поведінки (регульова-
них правом або ж встановлених локальни-
ми спільнотами). Знову першопричиною 
є брак відповідної інформації.

Працевлаштування
Теми, обговорені робочою групою, бага-

то в чому перепліталися з тим, про що гово-
рила група «Легалізація». Основна пробле-
ма, яку для себе визначили учасники, – це 
брак конкретного (передусім фізичного) 
місця, де можна було б отримати всю необ-
хідну інформацію на тему працевлаштуван-
ня українською мовою. Недостатньо таких 
інформаційних пунктів не лише в Польщі, 
але і в Україні. 

Інтеграція
Основною проблемою визначено брак 

інформації та комунікації, що може зроби-
ти українське середовище ізольованим. 
Головні постулати цієї групи: створення 
спільної системи інформації між усіма  
установами, що працюють з мігрантами, 
безкоштовні курси польської мови (досто-
совані до потреб різних цільових груп – 

студентів, фізичних працівників, спеці-
алістів), визначення та активізація груп 
з особливими потребами (наприклад, 
матері в декретних відпустках), зокрема 
завдяки радам дільниць міста, залучен-
ня департаментів освіти, працедавців до 
створення мовних курсів для своїх пра-
цівників, створення інституції культурних 
менто  рів, які б виконували роль «першої 
допомоги» в скрутних ситуаціях україн-
цям, котрі не розмовляють польською. 

Варто зазначити, багато із рішень, за-
пропонованих на форумі, вже давно ус-
пішно діють у Варшаві й реалізовуються, 
зокрема, Фондом «Наш вибір», який ви-
дає інформаційні матеріали та веде кон-
сультаційний пункт в Українському домі.  
Ситуація ж у менших містах кардиналь-
но відрізняється та потребує правильної 
стратегії і співпраці між усіма суб’єктами, 
що працюють з мігрантами.

На завершення форуму відбулася диску-
сійна панель, до якої запрошено експер-
тів, зокрема представників консульських 
установ Варшави, Кракова та Вроцлава. 
Кожен із учасників панелі мав можливість 
відреагувати на презентації робочих груп. 
Хотілося б звернути увагу на слова Світла-
ни Криси. Вона зауважила, що дуже часто 
українці, котрі приїжджають до Польщі, 
просто не хочуть користуватися інформа-
цією, яку їм надають консульства та НГО. 
Це, звичайно, вибір кожного, але така 
інформація безперечно має бути доступ-
ною та охоплювати якнайбільшу кількість 
осіб.

Насамкінець хотілося б написати кілька 
слів про місце, де відбувався захід. ЦУКР – 
нещодавно відкритий перший у Вроцлаві 
заклад такого типу, який творять моло-
ді й заангажовані люди. Він знаходиться 
в самому центрі міста, на вулиці Руській 
46а і вже встиг стати добре знаним місцем 
для української спільноти. Тут можна не 
лише відвідати концерти, авторські вечо-
ри чи тематичні зустрічі, але й отримати 
кваліфіковану інформаційну та правову  
до помогу.

ФОРУМ 
УКРАЇНСЬКИХ
МІГРАНТІВ
У ВРОЦЛАВІ
7 червня у Вроцлаві відбувся Форум 
українських мігрантів, організований 
Фондом «Україна» на базі Українського 
центру культури і розвитку (ЦУКР). 
Головною метою заходу було 
налагодження міжсекторальної 
співпраці та пошук нових ідей для 
вирішення існуючих проблем.

Юлія ЛАЩУК

Праця в групах під час форуму. Фото зі сторінки ЦУКР
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Сергію, як Ви з братом зацікавилися ви-
готовленням десертів і солодощів?

 Наша мама – відомий у Дніпрі кулі
нар, отже можна сказати – це сімейне.  
Як то кажуть, увійшло в нас з молоком.  
Спочатку Роман (ред. – Роман Шевченко, 
брат Сергія) почав працювати з десертами, 
а потім я. Наш шлях до десертів пройшов 
через вивчення всіх інших видів куліна
рії, бо я вважаю, що справжній повар має 
вміти робити все. Пригода з десертами 
в Польщі розпочалася з дослідження рин
ку кулінарії, щоб дізнатися, на що є попит 
і чим можна вразити й зацікавити людей. 
Виявилося, сфера солодощів тут досить 
бідна порівняно з тим, що ми звикли вва
жати за хороші десерти. Ми з братом до 
нашої кулінарної справи намагаємося 
привносити все найкраще з французької, 
італійської, іспанської і, звичайно, укра
їнської кухні. Хочеться, щоб наші десерти 
були особливими, виглядали як ювелірні 
прикраси на поличці. Десерти – це те, що 
часто стає підсумком під час прийому їжі, 
це як печатка, під якою ставиш підпис – 
смачно тобі було чи ні. У деяких країнах 
сніданок розпочинають з десерту. Тому ми 
і взяли за відправну точку саме їх. Поди
вимося, що буде далі. А потім організує
мо щось більше, бо є цікаві ідеї відкрити 
в Польщі щось сімейне. 

А чому Польща?
Бо Польща ближче до України і геогра

фічно, і за духом. До того ж, коли з’яви

лася ідея переїзду за кордон, знайомі нам 
порадили: «Поїдьте в Польщу. Чому б вам 
не спробувати відкрити там свою справу? 
Існують навіть організації, які допомага
ють це зробити». Ми з самого початку зна
ли, що наш переїзд буде саме до Кракова. 
Можливо, тому що, наприклад, Варшава – 
це більш амбітне місто, там уже є цукерні 
подібного класу. До того ж Краків – дуже 
приємне й гостинне місце.

Приїхати сюди та відкрити бізнес нам 
допомагали посередники.  Звичайно, 
з перспективи часу я розумію, що ми мог
ли б все зробити самостійно й зекономити 
гроші, але ми ще не мали досвіду й тоді не 
було когось, хто підказав би. Тепер, якщо 
хтось із наших друзів чи знайомих хоче пе
реїхати, ми охоче допомагаємо.

Чи є складності відкриття й ведення біз-
несу в Польщі?

Особисто для мене ведення бізнесу – це 
взагалі щось нове, бо в Україні я працював 
кухарем на інших. Звичайно, є перешкоди, 
які долають усі, хто хоче відкрити власну 
справу. Але все ж у Польщі все більш ло
яльно, більш відкрито, бо ти, відкриваючи 
бізнес, створюєш нові робочі місця.

Чи Ви навчалися на кухаря десь ще, крім 
України?

Особисто я, крім України, ніде не на
вчався. Працював у різних містах, у різних 
ресторанах. Але мій брат їздив у США, 
щоб здобути більше досвіду. А найбільший 
і найскладніший досвід він отримав, коли 
працював півроку без вихідних на лайне
рі. Там був величезний обсяг приготуван
ня десертів. Після повернення до України 
брат влаштувався на роботу в ресторан 
саме як кондитер, а я до нього долучився 
трішки пізніше. Ми разом працювали в на
шій кулінарній школі «Фартук», відкритій 
Романом у Дніпрі; я допомагав у приготу
ванні десертів для кав’ярень, на дні народ
ження тощо.

А який він, ваш клієнт?
До нас приходять ті, хто шукає чогось 

незвичайного, смачного, легкого, ті, хто 
готовий заплатити за задоволення. Зви
чайних магазинів і кав’ярень із солодо
щами багато, але якщо ти хочеш щось не
традиційне – це до нас. Великі замовлення 
в основному роблять великі компанії на 
корпоративні заходи, і це зазвичай багато
разова співпраця. Українці частіше замов
ляють торт «Наполеон» або «Медовик», бо 
сумують за ними, хоча не відмовляють собі 
і в тому, аби спробувати щось новеньке.

Яка різниця між польським та україн-
ським клієнтом?

Український клієнт часто приїздить зі 
своїми амбіціями, а краків’яни, незалежно 
від того, скільки в них грошей у гаманці, 
більш спокійні та привітні. Що ж до того, 
хто приходить до нас, то співвідношення 
приблизно 60/40, де 60% – це поляки (та 
іноземці), а 40% – українці. Інколи при
ходиш на роботу – і складається вражен
ня, що ти нікуди не виїжджав, а буває, що 
приходять тільки поляки або англомовні 
туристи.

Як би Ви описали Україну, якби вона була 
десертом з Вашого меню?

Важко сказати. Це і «Наполеон», і «Медо
вик», і «Київський» – все разом. Своєрідна, 
з характером. Це – родзинка з вишенькою!

А в порівнянні, який тоді на смак Краків?
Краків більш спокійний і поміркований. 

Це шоколадний чізкейк, саме так я б його 
описав. Він не надто ситний, але колорит
ний і поєднує в собі різні смаки – це і шоко
лад, і голубика, і ром. Саме такий для мене 
Краків: він оригінальний, різносторонній 
і кожного дня дивує своєю чарівністю.

Розмовляла Надія МОРОЗ-ОЛЬШАНСЬКА

Повну версію статті читайте на www.naszwybir.pl .

Місце 
солодких мрій 
у Кракові
25 грудня 2015 року недалеко від сер-
ця Кракова, на Клепарському ринку, 
відкрилася маленька цукерня, яку 
ство  рили власноруч двоє братів – 
Роман і Сергій Шевченки. Своє дітище 
вони назвали – «Вишукані десерти  
братів Шевченків», і вирішили, що їх-
ньою спеціалізацією стануть десер ти 
преміум-класу, бо саме таких солодо-
щів у Кракові ще немає. За короткий, 
як для такого бізнесу, час цукерня ста-
ла популярна не лише серед відвіду-
вачів (поляків, а також українців, біло-
русів, росіян, які живуть у Кракові), але 
й серед кулінарних критиків, які високо 
оцінили вміння українських кухарів-
кон дитерів. Спілкуючись із молодшим 
братом – Сергієм Шевченком, ми діз-
налися про їхній шлях до виготовлен-
ня солодощів, переїзд до Кракова та 
про плани на майбутнє.
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українці в Польщі

Спільна хода пам'яті 
бійців УНР і УГА 
у Перемишлі
Aнтитерористичні підрозділи поліції охороняли цьогорічну ходу 
українців у пам'ять про бійців УНР і УГА, що похоронені в селі 
Пикуличі біля міста Перемишль. Це наслідок того, що минулого 
року подія закінчилася нападом на процесію з боку польських 
націоналістів.

Т аку поминальну ходу українці проводять ко
жен рік після Зелених свят. Це традиція ще 
з довоєнних часів. У цьогорічному поході, 

який відбувся 11 червня, взяли участь приблизно 
2000 осіб.  Завдяки охороні учасників акції поліцей
ськими сутичок і спроб перешкоджання процесії під 
час меморіальних заходів не було зафіксовано. 

Як і щороку, хода пройшла від грекокатолицького 
храму в центрі міста на кладовище в Пикуличах, де 
поховані інтерновані українські вояки УГА та армії 
УНР. Слід згадати, що в 2000 році, рішенням поль
ської Ради охорони пам’яті боротьби та мучениц
тва, територію цвинтаря розширено й перепоховано 
останки ексгумованих 47 вояків УПА.

Після панахиди за упокій душ українських та 
польських воїнів відбулося покладення вінків чис
ленних делегацій обох держав. «Ми прийшли сюди 
показати, що пам'ятаємо про тих, хто спочив у цій 
землі, про справу, за яку вони боролися. Була це 
справа свободи України, а також свободи Польщі», – 
сказав польський політик Януш Онишкевич, який 
двічі займав посаду міністра національної оборони 
Польщі. Політик зазначив, що поляки й українці му
сять пам'ятати, що майбутнє треба будувати не на 
трагічних моментах, які є в історії сусідніх держав, 
а на спільних цінностях і досягненнях. 

– Наше майбутнє будуватимемо спільно, або не 
буде його взагалі, – наголосив Я. Онишкевич. – Треба 
усвідомлювати, що там, на Донбасі, українці борють
ся не лише за вільну Україну, а й за Польщу і Європу. 
Пам'ятаймо про це! – додав політик.

У події брали участь, зокрема, дочка петлюрівця 
Ірина Доманська, дочка польського легіонера Данута 
Куронь, а також онука маршалка Юзефа Пілсудсько
го Йоанна Онишкевич. Також до акції приєдналися 
кілька депутатів Верховної Ради, зокрема Оксана 
Юринець (співголова Депутатської групи Верховної 
Ради України з міжпарламентських зв’язків з Респу
блікою Польща), командир 2го батальйону спеці
ального призначення «Донбас» Семен Семенченко, 
мер Львова Андрій Садовий та інші.

За день до ходи, 10 червня, в Українському домі 
в Перемишлі відбулася дискусія «Пілсудський – Пет
люра» за участі істориків та інтелектуалів з Польщі 
й України.

Фото Миколи Піпки

Павло ЛОЗА
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Зміна прізвища:  
на що повинні  
звернути увагу 
молодята
Усе частіше громадяни України одружу-
ються в Польщі. Під час підготовки до 
весілля молодята хвилюються, готують 
необхідні папери і не завжди усвідом-
люють неминучі труднощі при зміні пріз-
вища, зокрема практичні, які полягають 
у необхідності заміни цілого ряду важли-
вих документів у обмежені строки.

к.ю.н. Алла МАЄВСЬКА

Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 19 серпня 2015 року № 621 
були затверджені зміни, що вносять-

ся до постанов Кабінету Міністрів України 
з питань зміни імені (прізвища, власного 
імені, по батькові) фізичної особи. 

Ці зміни стосуються молодят у контексті 
порядку визнання недійсним закордонно-
го паспорта громадянина України в разі 
зміни прізвища або імені особи. Відповід-
но до оновленого Порядку оформлення, 
видачі, обміну, пересилання, вилучення, 
повернення державі, знищення паспорта 
громадянина України для виїзду за кор-
дон, його тимчасового затримання та ви-
лучення, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 7.05.2014 року 
№ 152, у разі зміни прізвища або імені 
особа може подати документи для закор-
донного паспорта в день подання доку-
ментів для обміну паспорта громадянина 
України.

Якщо особа в день подання документів 
для обміну паспорта громадянина України 
у зв’язку зі зміною прізвища або імені не 
подала документи для обміну закордон-
ного паспорта, Міграційна служба визнає 
закордонний паспорт недійсним, про що 
протягом однієї доби інформує Адміні-
страцію Держприкордонслужби та Україн-
ське бюро Інтерполу. 

Крім цього, постановою передбачено, 
що Мін’юст надає Міграційній службі ві-
домості з Реєстру держреєстрації актів 
цивільного стану (зокрема щодо шлюбів).

На сьогодні є розповсюдженим явище 
використання особами, які змінили пріз-
вище після шлюбу, закордонних паспортів 
із «дівочим» прізвищем, викликане, на-
самперед, наявністю відкритих багатора-
зових віз у старому паспорті, проблемами 
їх відкриття у новому документі та додат-
ковими фінансовими витратами.

паспорт). Як уже зазначалося раніше, 
в разі зміни прізвища або імені особа 
може подати документи для закордонно-
го паспорта в день подання документів 
для обміну паспорта громадянина Украї-
ни.

Тому щоб у візовому центрі не зіткнутися 
з відмовою у видачі візи через недійсність 
паспорта або, що ще гірше – отримати від-
мову на в’їзд прямо на прикордонному 
контрольно-пропускному пункті, закор-
донний паспорт слід негайно замінити.

Наступним кроком є відвідання Держав-
ної фіскальної служби України. Її потрібно 
сповістити про зміну прізвища. Це робить-
ся з метою внесення відповідних змін до 
карти платника податків. Нічого не змі-
ниться, окрім прізвища – реєстраційний 
номер платника податків у вас залишить-
ся той самий.

Також доведеться міняти банківські до-
говори й банківські картки і внести від-
повідні зміни до всіх договорів, які вами 
підписані. Наприклад, про оренду, стра-
хування або житлово-комунальні послуги 
тощо. 

Крім того, обов’язковим є внесення змін 
до реєстру виборців, інакше на найближ-
чих виборах вам просто відмовлять у кон-
ституційному праві волевиявлення на під-
ставі невідповідності вашого прізвища 
в документах. Зробити це можна у відділі 
Державного реєстру виборців за місцем 
вашої реєстрації.

Варто пам’ятати і про те, що треба на-
дати інформацію про зміну прізвища 
до  відповідних органів влади в Польщі 
(податкова інспекція, ZUS), банківських  
установ, в яких відкриті рахунки, та поін-
формувати організації (або осіб), з якими 
були укладені договори про надання по-
слуг (оренду і т.д). 

Відповідно, у разі наявності дозволу 
на тимчасове (постійне) перебування 
ви зобов’язані повідомити управління 
у справах іноземців про заміну прізви-
ща й подати документи на заміну карти 
перебу вання.

Отже, що робити, щоб при спробі пере-
тнути державний кордон України з закор-
донним паспортом на «дівоче прізвище» 
Держприкордонслужба не відмовила 
у виїзді у зв’язку з тим, що документ визна-
но недійсним.

Перше, що доведеться міняти, – це пас-
порт громадянина України. Встановлено 
30 днів із дня одруження для подання 
документів на зміну паспорта. Подання  
документів на обмін паспорта громадя-
нина України з недотриманням цього  
строку є адміністративним правопору-
шенням, за яке передбачений штраф 
у розмірі від 17 до 51 грн.

Подати документи для зміни прізвища 
можна в районному відділі Державної 
міграційної служби України (паспортний 
стіл). Серед них:
• довідка про реєстрацію місця прожи-

вання з органу реєстрації;
• оригінал та копія свідоцтва про реє-

страцію шлюбу. Якщо підставою для змі-
ни прізвища стало розірвання шлюбу, 
подається відповідний документ;

• паспорт, що підлягає обміну;
• оригінал та копія ІПН;
• квитанція про сплату адмінзбору з мо-

крою печаткою банку, де ви зазначені як 
платник;

• якщо перебуваєте або перебували 
у шлюбі, то вам потрібно додатково при-
нести оригінал та копію документів про 
шлюб або розірвання шлюбу;

• якщо маєте дітей і бажаєте, щоб інфор-
мація про них була внесена до чіпу, то 
вам потрібно додатково принести ори-
гінал і копію документів про народжен-
ня дітей;

• довідка про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи (для внутрішньо пе-
реміщених осіб).
Заява розглядається протягом одно-

го місяця, після чого видається новий 
паспорт.

 Після заміни внутрішнього паспорта 
слід міняти паспорт громадянина Укра-
їни для виїзду за кордон (закордонний 

легалізація
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Купівля авто: вживане чи нове?
31-річний Роман працює в Польщі 7 років. За цей час чоловік 

встиг змінити вже три автомобілі, віддавав перевагу вживаним. 
Натомість Марта після кількох років користування вживаним 
авто купила новеньке із салону. Купівля як нового, так і старого 
авто має свої плюси та мінуси. 

Більшим попитом в українського покупця користуються вжи-
вані авто. Їх основною перевагою  є, звісно ж, ціна. Популярні 
портали оголошень, як от allegro.pl чи otomoto.pl, пропонують 
автомобілі на будь-яку кишеню. Ціни на вживані автівки розпо-
чинаються від 400–600 злотих. 

– Першу свою машину я купив у 2013 році за 1400 злотих, щоб 
удосконалити навички водіння. Поїздив чотири місяці, згоріло 
зчеплення, і я здав її на металолом за 600 злотих, – розповідає 
Роман.

Друга автівка теж дорого не коштувала, однак «з’їдала» гроші 
на ремонт. Третій свій автомобіль Роман купив за 12 тис. злотих 
і їздить уже майже рік без великих витрат на ремонт.

– Машина в задовільному стані. В автосервісі була три рази. 
Найбільше мені довелося витратити на неї 1500 злотих на заміну 
амортизаторів, – коментує Роман.

Натомість мати школяра, Марта, переконує в доцільності купу-
вати нове авто. Запевняє, що така автівка вигідніша з точки зору 
безпеки, а також менш затратна, адже кілька років не потрібно 
перейматися ремонтами – просто заливаєш пальне і їдеш.

Свою сріблясту Toyota Yaris 2016 року з гібридним двигуном 
Марта купила за 60 тис. злотих у кредит, розписаний під 3% 
річних на три роки. Плюс потрібно було заплатити мінімальний 
перший внесок – 10 тис. злотих. Так,  на перший погляд, дороге 
задоволення. Однак Марта із власного досвіду запевняє, що такі 
витрати повністю себе виправдають. Машина потребує менше 
пального, що дає змогу економити 350 злотих щомісяця. Також 
Марта витрачала на ремонт свого попереднього авто, яке на 
момент купівлі уже мало 11 років, близько 700 злотих на місяць. 
Відтак зараз ці кошти вона віддає на кредит за нове. До того ж 
якщо жінка захоче змінити автомобіль, автосалон готовий його 
викупити і запропонувати новий.

– Машина екологічна й дуже тиха, бо у неї два двигуни, при 
чому один із них електричний. Має спеціальне кріплення дитячо-
го крісла – ізофікс, що гарантує більшу безпеку у випадку нещас-
тя на дорозі (старі моделі ізофіксів не мають). І найголовніше – 
я не переживаю, що в ньому щось відпаде чи несподівано злама-
ється, – каже Марта. 

 Також нове авто не потребує щорічного технічного огляду. 
У Польщі діє схема 3–2–1. Тобто, купивши нове авто, потрібно 
робити техогляд раз на три роки, потім на два і потім щороку. 
Слід пам’ятати, що техогляд робиться в спеціальних сертифіко-
ваних для цього установах (okręgowa stacja kontrоli pojazdów). 
Такий огляд коштує від 90 злотих, але планується підвищення цін 
до 126 злотих. Щоправда, нові авто підлягають гарантійним пе-
реглядам. Часто перший перегляд є безкоштовним, а різні про-
грами лояльності дозволяють економити на заміні шин, митті 
тощо. 

 Реєстрація 
Який саме автомобіль купувати: новий чи старий – вирішувати 

вам. Після купівлі авто ви маєте місяць, щоб його зареєструвати 

Юлія ЛАЩУК

й сплатити податок – 2% від вартості. Реєстрацію можна прове-
сти в адміністрації вашого населеного пункту. 

Необхідні документи:
• заява власника про реєстрацію транспортного засобу;
• документи, що засвідчують особу іноземця: іноземець по-

винен перебувати в Польщі на легальних підставах, дійсний 
паспорт і підтвердження тимчасової прописки в Польщі (для 
ознайомлення);

• підтвердження права власності на автомобіль;
• кaрта транспортного засобу, якщо раніше видавалася;
• технічний паспорт (dowód rejestracyjny) з актуальним термі-

ном техогляду (у випадку старого авто);
• номерні знаки (якщо такі є). 

Варто пам'ятати: щоб вам зареєстрували авто, потрібно мати 
прописку мінімум на місяць. Тільки тоді вам видадуть новий 
техпаспорт. Коштує реєстрація у випадку отримання нових но-
мерів 180,50 злотих, якщо ж ви бажаєте залишити старі – 81 зло-
тий. Ще є варіант замовити індивідуальні номери за 1000 злотих. 
Поки готуватимуть реєстраційні документи, вам видадуть тим-
часовий дозвіл. На ньому не можна перетинати кордон. Адміні-
страція має місяць часу на всю процедуру. Можна отримати до-
кументи і швидше. Перевірити стан вашої заявки, ввівши номер 
VIN, можна на сайті https://www.pwpw.pl/. 

Якщо там написано, що ваші документи готові, ви маєте повне 
право забирати реєстрацію швидше. Це особливо важливо для 
тих, хто потребує термінового виїзду в Україну.

Страхування та виїзд в Україну 
Страхування на авто є двох видів: обов’язкове ОС (ubez-

pieczenie odpowiedzialności cywilnej) та додаткове АС (авто-
каско). Також варто мати Зелену карту – страхування у випадку 
виїзду за кордон. Ціни на страхування коливаються від кількох 
сотень до кількох тисяч злотих. На це впливає кілька факторів, 
зокрема, ваш досвід водіння, стан автомобіля, вид страхування. 
Наприклад, Роман, маючи уживане авто, платить тільки ОС – 
800 злотих на рік. Для власників нового авто, якщо вони купи-
ли його в кредит, обов’язковим теж є АС. Тому Марта платить 
2000 злотих на рік за ОС+АС+Зелену карту.

Згідно з чинним українським законодавством, автомобілі на 
польській реєстрації мають право перебувати в нашій держа-
ві без розмитнення не більше п'яти днів. Щоб цього уникнути, 
потрібно стати на консульський облік. Дізнатися про потрібні 
документи можна на сайті Посольства України в Польщі або ж 
запитати особисто в консульській установі. Відтак, будучи на 
консульському обліку, власник авто з польською реєстраці-
єю має право перебувати 60 днів на рік без виїзду з України.  
Слід пам’ятати, що при перетині кордону потрібно їхати на 
червоний коридор – оскільки ви декларуєте тимчасове вве-
зення транспортного засобу. У віконечку українського митного 
кон тролю вам дадуть бланк декларації, який потрібно запов-
нити у двох екземплярах. Потім при виїзді з України ви його 
повертаєте. Досвідчені водії радять у такому випадку омина-
ти популярні пункти перетину, такі як Рава-Руська чи Шегині,  
бо там процедура декларації може зайняти годину, а то 
й більше. Натомість у маленьких пунктах, наприклад Грушів 
чи Смільниця, все набагато швидше.

Купуємо авто в Польщі:  що треба знати українцям
Українців у Польщі стає дедалі більше. Відповідно, збільшується кількість автомобі-
лів, куплених тут нашими співгромадянами. Що ж потрібно знати, аби купити, заре-
єструвати та не мати проблем при перетині кордону на власному авто з польськими 
номерами?

Ольга ТКАЧЕНКО

поради
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Познайомтесь із Підляшшям!
Плануючи літню мандрівку, варто подумати про Північне Підляшшя – історичні землі, розташо-
вані в межиріччі Нарви й Бугу в межах сьогоднішнього Підляського воєводства. Цей зелений, 
чистий регіон відомий не лише надзвичайною природою, зокрема Біловезькою пущею, але 
й неповторним культурним колоритом і цікавими пам’ятками, які пов’язані з руською (як тут до 
сьогодні кажуть), тобто українською традицією. Бо мало хто знає, що клаптик землі неподалік 
від польсько-білоруського кордону – це насправді українська периферійна етнічна територія.

 Людмила ЛАБОВИЧ

Подорож Підляшшям варто почати з невеличкого містечка 
Дорогичин над Бугом, історія якого сягає часів Київської Русі. 
Уже в ХІ ст. тут виник укріплений град. Його залишком є городи-
ще, з якого простягається мальовничий вид на Буг – обов’язко-
вий пункт програми туристів. 

У XIII–XIV ст. Дорогичин перебував у складі Галицько-Во-
линського князівства. Можливо, мало хто знає, що саме тут 
1253 року коронувався князь Данило Галицький. 

Окрім Дорогичина, варто відвідати інші колишні гради, які 
входили до складу Київської Русі. Це мальовничий Мельник, 
розташований над Бугом, Більськ-Підляський, у якому знахо-
диться найстаріший дерев’яний храм Підляшшя – Пречистен-
ська церква ХVІІ ст. Не можна забувати також про Сураж – пів-
нічно-західний форпост Київського князівства, у якому варто 
зайти до приватного Археологічного музею Віктора Літвіньчука 
та піднятися на середньовічне городище, звідки простягається 
мальовничий вид на Нарву. 

З пам’яток минулого варті уваги також городища коло сіл 
Гатьки, Збуч, Клюковичі та інші. Городище VI–XIIІ ст. у Гатьках 
неподалік від Більська-Підляського – одне з найстаріших.  
Це унікальна пам’ятка з історичної та природничої точки зору 
на русько-мазовецькому пограниччі. Воно є частиною великого 
природничо-археологічного комплексу.

Підляшшя – це не лише історичні місця, але й живі україно-
мовні села, в яких можна почути архаїчні північноукраїнські го-
вірки. У регіоні дуже багато місцевостей, в яких понад 90% меш-
канців – це православні автохтони. Ще й досі вони розмовляють 
українськими говірками, в церкві моляться церковнослов’ян-
ською мовою з російською вимовою, до дітей звертаються 
польською та себе вважають… білорусами.

Підляські села дуже характерні. Тут збереглася цікава де-
рев’яна архітектура – традиційні загороди й хати зі своєрідними 
різьбленими прикрасами, яких не побачимо в жодному іншому 
регіоні Польщі. Правдоподібно, на Підляшші вони з’явилися 
після «біженства» 1915 року (примусова евакуація населення 
ре гіону) та є однією з туристичних атракцій регіону. 

У деяких підляських селах або неподалік від них можна ще 
побачити пам’яткові стовпові каплички, дерев’яні хрести,  
закінчені майстерними ковальськими хрестиками, вітряки,  
старі кузні тощо. Однак увагу туристів привертають перш за все 

церкви. Варто відвідати, зокрема, храми, які були споруджені 
до 1839 року, ще за часів унії. Найцікавіші з них побачимо в Щи-
тах, Козликах, Старому Корнині та Новому Березові. Своїм сти-
лем вони нагадують народну архітектуру. Біля однієї з найгар-
ніших – церкви Усічення Голови св. Івана Хрестителя у Щитах 
з кінця XVIII ст. – і досі стоїть пам’ятник Яну Непомуцену, який 
місцеві православні не дозволили забрати після касації унії. 

Підляські церкви дуже різноманітні за своїм стилем. Тут збе-
реглося багато споруд ХІХ ст., які нагадують зразки російської 
архітектури. З-посеред модерних храмів на увагу заслуго-
вує собор св. Трійці в Гайнівці, запроектований Олександром 
Григоровичем. Співпроектантом храму був Юрій Новосіль-
ський, відомий український іконописець.

Зразки підляської дерев’яної архітектури можна побачити 
в різних музеях під відкритим небом, також у зелених сади-
бах, які пропонують туристам відпочинок, поєднаний із озна-
йомленням з підляською культурною спадщиною. Варті уваги, 
зокрема, пансіонат «Село Буди», осередки в Новому Березові, 
Біловежі чи Козликах. «Загорода» в Козликах над Нарвою – 
це не лише музей, у якому зберігаються зразки традиційного 
сільського будівництва регіону, але й місце зустрічей українців 
Підляшшя на різного роду культурних заходах.

Ті, хто шукає сліди більш сучасної української історії, можуть 
заїхати на старий цвинтар у селі Дубини коло Гайнівки, де стоїть 
пам’ятник борцям за волю України, споруджений у міжвоєнно-
му періоді колишніми воїнами УНР, які поселилися в Гайнівці, 
Біловежі та інших місцевостях регіону.

Не можна обійти увагою містечка Мілейчиці й Орля, в яких 
руське минуле переплітається з єврейським. В Орлі обов’язко-
во слід зайти до синагоги XVIII ст., яка зберігає клімат часів, коли 
більшість жителів містечка становили євреї.

Підляшшя – дуже кліматичний регіон на стику культур, в яко-
му можна відпочити на чистому повітрі, здорово поїсти та по-
дивитися гарні краєвиди. Що ще може приваблювати сюди 
туристів – так це… обмаль туристів, яких радше зустрінемо 
в Біловежі, ніж у спокійних селах і містечках регіону на узбе-
режжі Біловезької пущі. Тому хто хоче відпочити на природі,  
далеко від туристичного натовпу, ще й побачити гарні хатин-
ки та церковки, відвідайте підляські села й містечка. Напевно  
відчуєте в них дух давньої Русі.
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Португалія – країна на самому початку Європи
Відразу щиро зізнаюся, що тижнева подорож до Португалії мене дуже приємно вразила й залишила бажання повертатися 
до цієї країни знову і знову. Вас захоплюють південноєвропейські краєвиди, діамантом серед яких стане узбережжя ве-
личного Атлантичного океану, пам’ятки історії та культури, яких ні з чим не сплутаєш, смачна, проста, без великої кількості 
прянощів, кухня, міцні алкогольні напої, незабутні мелодії та дещо сумні пісні? Тоді вам просто необхідно відвідати країну 
великих мандрівників Васко да Гами та Фернана Магеллана, письменника та нобелівського лауреата Жозе Сарамагу, співач-
ки Неллі Фуртадо, видатних футболістів Еусебіу, Луїша Фігу, Кріштіану Роналду та, як виявилося, переможця «Євробачення – 
2017» Сальвадора Собрала.

 Анатолій ЗИМНІН 

Португалію не сплутаєш із жодною європейською країною, а її 
столиця – Лісабон – місто просто унікальне. Відкрию ще одну 
маленьку таємницю – ціни в Португалії, на відміну від інших 
туристичних країн Західної Європи, – на 10–20% нижчі. А отже 
витрати на проживання, внутрішні подорожі, сувеніри та харчу-
вання будуть меншими, ніж, скажімо, в Іспанії, Італії чи Франції. 
Що ж можна відвідати за 7 днів? Залежить від вашого смаку та 
бажання. Головне – не квапитися, в Португалії так не годиться. 
Відповідно до давнього португальського прислів’я: «У Лісабоні 
розважаються, в Коїмбрі вчаться, в Бразі моляться, а в Порту 
працюють», автор цієї статті подорожував з Лісабона до Порту, 
відвідуючи по черзі селище Сінтра (віднесене до світової спад-
щини ЮНЕСКО), мис Рока (Cabo da Roca – найзахідніший пункт 
Євразії), місто Коїмбра (студентська столиця Португалії), Авей-
ру (місто рибалок, зване також «португальською Венецією») та, 
звичайно, Порту (столиця портвейну, друге після Лісабона місто 
Португалії). У першій частині розповіді про країну, яка знахо-
диться на самому кінці Європи (а може, на самому її початку), 
запрошую до столиці.  

Із Варшави до Лісабона можна недорого дістатися літаком – 
автор скористався послугами лоукоста «Ryanair» (виліт з Модлі-
на о 12:10, приземлення в Лісабоні о 15:25), але «Wizzair» з поль-
ської столиці також літає, так само як МАУ з Києва. Летовище 
(Aeroporto Humberto Delgado) з’єднане з містом червоною ліні-
єю метро (одноразовий проїзд коштує 1,45 євро, а добовий про-
їзний – 6,15 євро). По дорозі з аеропорту раджу відразу заїхати 
в «Oceanаrio de Lisboa» – найбільший критий океанаріум у Євро-
пі, який розташований у Парку націй, де в 1998 році відбувалася 
всесвітня виставка «Expo’98» (станція метро «Oriente»). Багаж 
можна залишити в камері схову. Білет коштує 15 євро. Суперсу-
часний океанаріум вразить як дизайном, так і розмаїттям фауни 
і малечу, і дорослих. Тут можна, зокрема, побачити рибу-місяць 
(яка є величезною рідкістю для таких об’єктів) та зробити селфі 
з пінгвіном та тупиком.

Після морських краєвидів і відвідин мешканців океаніч-
них глибин саме час заселятися до готелю. Більшість готелів  
та недорогих хостелів розташовані в самому серці міста, зокре-
ма в дільницях Алфама, Байру-Алто та Байша. Якщо мешкаєш 
у центрі, то пересуватися містом можна пішки. Але увага: найне-
обхідніша річ для подорожі до Португалії – це зручне взуття на 

товстій підошві. Найцікавіші частини Лісабона, Порту, Коїмбри, 
Сінтри покриті бруківкою, а португальські міста розташовані не 
просто «на семи пагорбах», а на «семи тисячах пагорбів» (це як 
цілий день ходити Андрієвським узвозом вгору–вниз). Тому по-
дбайте про взуття. Мокасини, кеди, підбори відпадають – у пря-
мому сенсі також. 

Серед обов’язкових об’єктів, які слід відвідати в порту-
гальській столиці, – серце Лісабона Торгова площа (Praca do 
Comercio), один із символів міста, яка розташована на місці ко-
ролівського палацу, зруйнованого землетрусом і цунамі в 1755 
році. Від Торгової площі варто прогулятися вулицею для піших 
Rua Augusta до іншого історичного місця – площі Росіу (Praсa 
Rossio), де в часи середньовіччя знаходився палац інквізиції, пе-
ред яким відбувалися «аутодафе» – оголошення вироків та по-
казове спалення «єретиків». На цій площі раджу відвідати леген-
дарний бар «А Ginjinha», де за 80 євроцентів можна скуштувати 
славетний португальський вишневий лікер «Жінжіня» (ginjinha) 
з плодами вишні або без.

Йдучи  вулицею Rua Augusta, обов’язково слід звернути в ву-
лицю Rua de Santa Justa, де возвеличується «Elevador de Santa 
Justa» – історічний чавунний неоготичний ліфт, який з’єднує 
розташовані на різних рівнях райони Лісабона. Таких ліфтів у мі-
сті чотири, але 45-метровий «Елеватор Санта Жушта» – найбільш 
колоритний з усіх, за що і став одним із символів Лісабона. Ціна 
білета, купленого в кондуктора, 5 євро, але з добовим проїзним 
квитком вона знижується до 1,25 євро. 

З району Байша можна дістатися до найстаршого району мі-
ста Альфами на черговому символі Лісабона – легендарному 
жовтому трамваї №28, який кружляє вузькими вуличками міста. 
Доїхати ним можна, зокрема, до романського Кафедрального 
собору (Se), оглядового майданчика Санта Лусія та аж до замку 
Святого Георгія (Castelo de Sao Jorge), який із XII століття гордо-
вито стоїть над містом.

Чергові місця на нашій мапі – райони Байру-Алто та Белень. 
Байру-Алто – це дільниця маленьких ресторанчиків, де раджу 
ввечері скуштувати тріску (майже національна риба Португалії) 
з запеченою картоплею (в цій країні картопля дійсно смакує 
інакше), випити келих вина та послухати «фаду» – сумні порту-
гальські пісні під гітару на різні теми (хоча ціни в ресторанах, 
де співають фаду – дещо вищі, але варто послухати). У більшості 



17НАШ ВИБІР №62

ВЕЛИКОПОЛЬЩА

Існує думка, що познаняки скупі та жадібні. Може, в інших сферах життя так 
і є, але напевно не в питанні частування гостей. Бо з власного досвіду знаю, 
що коли друзі мене вітають у Познані, то столи тут ломляться від найрафіно-
ваніших наїдків, від різноманіття страв розбігаються очі, а від запахів можна 
знепритомніти. Але качка з капустою – це шедевр і безперечний лідер мого 
рейтингу великопольських страв!

 Качку перерізати навпіл, відрізати крила, шию та видалити хребет, а реш-
ту м’яса обсмажити на смальці. Серце, шлунок, легені та печінку порізати 
й підсмажити з дрібно посіченою цибулиною на ложці масла, долити води, 
накрити та тушкувати 35 хв. Половинки качки перекласти в рондель, посоли-
ти, поперчити та добре посипати майораном, долити бульйоном (звареним 
із відрізаних крил, шиї і хребта) на 2/3  висоти м’яса й тушкувати до м’якості 
(1–1,5 год.). Пошаткувати 800 г червоної капусти, ошпарити її окропом, скро-
пити лимонним соком і підсолити. Порізати кубиками 50 г сала, підсмажити 
з посіченою цибулиною, припорошити ложкою муки, перемішати та виклас-
ти в капусту разом із тушкованими потрошками. Долити 250 мл червоного 
вина, протушкувати, додати 1 ст. л. цукру та доправити перцем і сіллю. Кач-
ку розділити на порції, обкласти капустою й тушити все разом у рондлі ще  
35 хв., а за кілька хвилин до кінця додати пару десятків червоних виногра-
дин. Готову страву обкласти кільцями цибулі та подавати з познанськими пи-
зами або картоплею (хоча мені найбільш смакує з перловою кашею).

МАЛОПОЛЬЩА
Щодо кухні Малопольщі – наведу цитату: «Кухня тут є настільки важли-

вою, як застільні ритуали, які були притаманні атмосфері Галіції та краків-
ської богеми й залишили свій слід в Малополянах. З одного боку, дехто 
каже, що „з’їсти по-краківськи” тільки й означає, що  наїстися за чужий ра-
хунок. Інше, більш правильне значення, – це з’їсти смачно, по-багатому і до 
сита…» А частуватиму вас тістечком, яке є візитівкою Кракова. Його створив  
у 1881 році віденський кондитер Оскар Пішингер, і його ім’я увічнилося в на-

Юрій ГЕРАСИМЧУК

Ф
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Вирушаємо 
до Польщі.  
Частина 2

Цього разу в пошуках регіональних смаків наші кулінарні стежки поведуть 
нас на південь і захід Польщі.

ресторанчиків, коли ви сідаєте до столу, вам ві-
дразу принесуть хліб, місцевий сир або паштет, 
проте якщо ви не торкнетеся цих закусок або го-
лосно від них відмовитеся, вам їх не внесуть до 
рахунку. 

Якщо говорити про Белень («Belеm») – то це 
місце музеїв та палаців: рожевий Беленський 
палац – резиденція президента Португалії, вежа 
Торрі-ді-Белень (яка чимось нагадує Ластівчине 
гніздо в Ялті). На особливу увагу заслуговує Мо-
настир ієронімітів (XV століття), в якому Васко 
да Гама молився перед тим, як відплив у пошу-
ках Індії (до речі, тут його й поховали). В цьому 
монастирі, що належить до спадщини ЮНЕСКО, 
розташовані також унікальний Морський музей 
та Національний археологічний музей. Навпро-
ти монастиря бачимо 52-метровий пам’ятник 
першовідкривачам, на якому можна побачити 
португальців – піонерів великих географіч-
них відкриттів, зокрема Генріха Мореплавця, 
Васко да Гаму та Фернана Магеллана. Кулінар-
ним символом дільниці Белень є славетне кафе 
«Pastelaria Belem», де з ранку до вечора стоїть 
черга за тістечками «Pastel de Belem», рецепт 
яких тримається в таємниці вже декілька століть. 
Щоденно тут продають кільканадцять тисяч та-
ких тістечок, а рекорд становив 55 тисяч за день. 

У наступному номері «Нашого вибору» – завер-
шення подорожі Португалією.
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Літо на Підляшші проходить під знаком велелюдних фестивалів за участю україн-
ських виконавців. Також цього року в багатьох місцевостях Підляського воєводства 
відбудуться масштабні заходи, на яких можна буде почути українську пісню та поди-
витися українські танці у виконанні колективів з Польщі, України та Росії.

«З сільського подвір’я»
21–23 липня у Черемсі (Гайнівський повіт) 
відбудеться Фестиваль багатьох культур і на-
родів «З сільського подвір’я» – один із най-
кращих фолькових заходів у Польщі. У його 
програмі – концерти зірок фольк-сцени, 
вистави, майстер-класи рукоділля та співу, 
презентації фільмів, виставки, ярмарок, кон-
курс гри на губній гармоніці тощо. Висту-
плять «Raz dwa trzy» та «Dziady Kazimierskie». 
Не забракне також виконавців українського 
фольклору і фольку, зокрема можна буде 
почути фольклорний колектив «Горина» 
з Рівного, який виступить із поліськими тра-
диційними піснями та українськими псаль-
мами, а також місцевий гурт «Черемшина», 
організатор фестивалю. Детальна інформа-
ція: www.festiwalczeremcha.pl.

«На Івана, на Купала»
15 липня при водосховищі Бахмати коло 
села Дубичі-Церковні (Гайнівський по-
віт) відбудеться  найбільший захід Союзу 
українців Підляшшя, на який кожного року 
приїжджає до 10 тис. осіб, – «На Івана, на 
Купала». У програмі фестивалю – висту-
пи українських фольклорних і естрадних 
ансамблів із регіону та України, ярмарок 
народного рукоділля, мальовничий обряд 
пускання вінків на воду у виконанні моло-
діжних колективів, а також фольк-рокова 
забава. Заграють, серед інших, етно-гурт 
«Дуліби» з Рівного та «The Doox» із Києва. 
Концерти почнуться о 17-й і триватимуть 
до самого ранку. Детальна інформація – на 
сторінці Союзу українців Підляшшя на Фей-
сбуці.

«Підляська октава культур»
На ювілейний, 10-й Фестиваль музики, мистецтва і фольклору «Підляська октава культур» 
26–30 липня запрошує Воєводський осередок анімації культури в Білостоці. Це найбіль-
ша презентація музичної культури багатьох народів, яка кожного року проходить у май-
же 20 місцевостях Підляського воєводства, зокрема в Білостоці, Більську-Підляському 
та Гайнівці. Цього року серед виступаючих – найкращі виконавці українського фольк-
лору: хор ім. Г. Верьовки з Києва, Київський академічний ансамбль української музики 
«Дніпро», Народний хореографічний ансамбль «Пролісок» із Кропивницького, «Козача-
та» з Майкопу в Адигеї (Росія) та «Станиця» з Краснодару (Росія). Детальна інформація: 
www.oktawa.woak.bialystok.pl.

Людмила ЛАБОВИЧ

зві – Пішингер, а сам торт став невід’ємною частиною солодкого меню Галіції. Тістечка 
готуються з півфабрикатів і не вимагають запікання. Початково в їх основі були карлсбад-
ські тонкі вафлі – оплатки. Їх вкладали в п’ять шарів та перемащували начинкою. Ми ж усе 
зробимо за сучасною краківською версією.

Передусім нам знадобиться 1 упаковка вафель-андрутів довільної форми. Для крему 
в рондельку з товстим дном розігріваємо порізані 200 г масла та 3/4 склянки цукру – 
вони повинні розчинитися, але не закипіти. Розтерти 4 ложки з гіркою какао з половиною 
склянки молока, додати масу до масла з цукром та при постійному помішуванні тримати 
на маленькому вогні 5–10 хв. (без помішування маса моментально пригоряє). Як тільки 
суміш почне гуснути, знімаємо з вогню, але продовжуємо помішувати ще хвилину-дві.  
Додаємо 100 г потовчених грецьких горіхів (можна додати півкелиха коньяку або пару 
ложок кокосової стружки) і добре вимішуємо. Охолоджуємо масу до ледь теплої темпе-
ратури та змащуємо вафлі, відступаючи на кілька міліметрів від краю (у краківській версії 
один із шарів роблять зі сливкового повидла). В оригіналі верхня вафля не змащується, 
а на неї кладеться гніт (наприклад, товста книжка) і залишається на пару годин до повного 
охолодження й просочування. Але  можна і її змастити начинкою та посипати товченими 
горіхами, кокосовою стружкою, пелюстками мигдалю або цукровою пудрою. Якщо вафлі 
прямокутні – ріжемо готове тістечко на прямокутнички чи ромби, якщо круглі – тоді на 
трикутники, як торт.

Смачного!
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19.90PLN
Перевірте наші ціни за здійснення переказів за 
хвилину**

ТАРИФИ НА ВІДПРАВЛЕННЯ ОНЛАЙН ПЕРЕКАЗІВ

ВІД [PLN] ДО [PLN] КОМІСІЯ ЗА ПЕРЕКАЗ*

0.00 — 500.00 9.90

500.01 — 1000.00 2%

1000.01 — 1,5%

ВИБІР ТИСЯЧ 
УКРАЇНЦІВ 
У ПОЛЬЩІ

ЦЕ

ВИ МОЖЕТЕ ПЕРЕКАЗУВАТИ ГРОШІ, 
ПОЧИНАЮЧИ ВІД

КОМІСІЯ ЗА ПЕРЕКАЗ*

*Користуючись нашими послугами, Ви можете за лічені хвилини переказати до 450 злотих з комісією 19,90 злотих. Western Union також заробляє гроші на обміні валют. При виборі 
валюти переказу ретельно порівняйте тарифи переказу та обмінний курс. Тарифи й курси валют можуть відрізнятися – в залежності від бренду, каналу й місця розташування, що 
базується на ряді факторів. Тарифи та курси можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
**Під час здійснення переказу кошти можуть бути затримані або послуги недоступні за певних умов, серед яких сума відправлення, країна призначення, наявність валюти, проблеми 
регулювання, вимоги до ідентифікації, години роботи пункту обслуговування, відмінності в часових поясах, або сукупність цих умов. Можливе застосування додаткових обмежень. 
Детальну інформацію можна знайти на бланку відправлення. 
© 2017 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. Всі права захищені.

ТАРИФИ НА ВІДПРАВЛЕННЯ ПЕРЕКАЗІВ В ПУНКТІ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВІД [PLN] ДО [PLN] КОМІСІЯ ЗА ПЕРЕКАЗ*

0.01 — 450.00 19.90

450.01 — 900.00 36.00

900.01 — 1350.00 54.00

1350.01 — 1800.00 72.00

1800.01 — 2250.00 89.00

2250.01 — 2700.00 108.00

2700.01 — 3150.00 120.00

3150.01 — 4%

ВІДВІДАЙТЕ WU.COM


