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Серпень 2017
• Тренінг для мам-іноземок «Jestem Mamą w Polsce II». 
Організатори: Інститут громадських справ та Польський міграційний форум.  
Мова тренінгу російська. 
19 і 26 серпня, 10:00–17:00.

• Відкриття виставки української художниці Лідії Матвієнко 
«Етнос.Ехо», приуроченої до Дня Незалежності України.
24 серпня o 18:00.

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.
Тел.: +48 22 258 40 18, +48 727 80 57 64

• 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.



3НАШ ВИБІР №63

Дорогі читачі! Від імені редакції газети «Наш вибір» вітаю 
вас із річницею Незалежності України. Думаю, для багатьох 
із нас – це дуже важлива подія. Наша держава незалежна 
вже 26 років, але ми все ще боремося за неї і її будуємо. Ба-
жаю нам усім сил і витримки в цьому. Живучи за кордоном, 
ми теж можемо допомагати Україні в різний спосіб: чи то до-
лучаючись до ініціатив на підтримку України, чи працюючи 
й підтримуючи свою родину. Важливо не стояти осторонь 
і усвідомити, що Україна – це не тільки влада, це кожен з нас. 
Від нас самих залежить, якою є і буде наша держава.

Чому я вважаю, що Україна – це кожен з нас? Відпочива-
ючи під Одесою, помітила, як розвиваються бази відпочин-
ку: покращуються умови проживання, будуються басейни, 
дитячі майданчики, створюється цікава програма відпочин-
ку для клієнтів. Місцева влада регулярно прибирає пляж, 
для курців існують спеціально виділені місця зі смітника-
ми. Тільки багато наших співвітчизників воліють курити не 
в цих місцях, а недопалки закопують у пісок на пляжі або, 

йдучи вулицею, викидають обгортки від морозива не до 
смітника, а у квітник однієї з баз. 

Ми звикли нарікати на владу. Вона в багатьох випадках 
заслуговує на критику, але чи в цьому? Для мене Україна по-
чинається з мого найближчого оточення. Якщо ми почнемо 
з себе і перестанемо, наприклад, викидати недопалки чи 
обгортки не до смітників, дбати не тільки про свою кварти-
ру, а й про під’їзд свого будинку, бо це теж частинка нашої 
вітчизни, – тоді ми відчуємо зміни. Бо Україна починається 
з кожного з нас.

З незалежністю нас!

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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РОКСАНА ВІКАЛЮК 
УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОС У ЄВРОПІ
Вокал, педагогіка, театр, композиція, аранжування, електронна музика, фортепіано… Це далеко не весь 
перелік професійних захоплень непересічної тернополянки Роксани Вікалюк, котра майже 23 роки тому, 
прийнявши творчий виклик долі, переїхала жити в Польщу. На сьогодні ця жінка є авторкою та співавтор-
кою понад 10 виданих за межами України музичних альбомів, успішно гастролює по всій Європі із числен-
ними творчими проектами, співпрацює з різноманітними музикантами, театрами, серед яких Єврейський 
театр у Варшаві. 

Т ворчий шлях Роксани Вікалюк 
почався з... дитячого натхнення. 
Тоді, маленькою 4-річною дів-
чинкою, їй хотілося спробувати 

все. Зокрема, грати на фортепіано, бо бачи-
ла й чула, як вечорами за музичний інстру-
мент сідав її старший брат. 

«Дитина мавпує. Вона спостерігає за 
всім навколо і каже: "дай!"», – ділиться пані 
Роксана та зізнається, що в дитинстві була 
зовсім не з тих дітей, які слухняно сиділи 
над гамами із сольфеджіо. Вже в старшому 
віці зрозуміла, що хоче займатися музикою 
професійно, і саме батьки, як ніхто, надиха-
ли й підтримували її в цьому. «Так і до сьо-
годнішнього дня залишається, – каже пані 
Роксана, – а ще ту дитину в собі продовжую 
плекати і нині». 

У вас безліч захоплень. Як вам вдається 
встигати за такою кількістю творчих про-
цесів? 

Людина потребує змін. Поліморфність 

людської натури є природньою. Я живу 
з повним усвідомленням багатогранності 
власної натури. Переключаючись із одного 
заняття на інше, позбавляю себе рутини. 
Тут дуже важлива послідовність. Найкраще 
доводити розпочаті справи до кінця, визна-
чити те, що вмієш робити найкраще, та по-
стійно це вдосконалювати.

Розкажіть про музичні пошуки. Звідки 
любов до джазової та електронної музи-
ки?

Закінчила музичне училище ім. С. Кру-
шельницької у моєму Тернополі по класу 
фортепіано. Навчалась у геніального педа-
гога Маї Альфредівни Нівельт. Однак піс-
ля заглиблення в класику мене потягнуло 
в джазовий вокал і не з доброго дива. У на-
шій сім'ї джаз – традиція. Пізніше виступа-
ла в тернопільському джаз-клубі «Нічлава». 
Електронна музика для мене була майже не-
відомим виміром. Ближче познайомилася 
з електронікою, коли переїхала за кордон. 

Жила тоді на півдні Польщі, в Шльонську. 
Там зустріла Юзефа Скржека, рок-музи-
канта, лідера гурту «SBB» («Cілезіан Блюз 
Бенд»). Якось він подзвонив і запитав, 
чи не хотіла б я виступити з ним. Я хоті-
ла. Тоді вперше почула в живому звучанні 
електрон ну музику в стилі, який базується 
на так званій старій берлінській школі. 

Важко було реалізувати себе далеко від 
дому?

Ми приїхали в Польщу такою собі «поп-
сово-блюзово-джазовою командою» – я та 
ще троє знайомих. Виступали в Шльонську, 
здебільшого на презентаціях, провінційних 
сценах. У нас навіть персональний мене-
джер був, котрий нас до Польщі й запросив. 
Щоправда, як пізніше виявилось, обібрав 
до нитки. Мої друзі образилися на нього 
та повернулися додому, а в мене 20-річ-
ної тоді існувало єдине бажання – вчитися 
в польській джазовій школі. Вдалося по-
ступити, та не вдалося оплатити навчання. 

тема номерa

Виступ гурту «Moon&Melody» у складі Роксани Вікалюк та Вольфрама Спири на «Electronic Circus Festival» (Німеччина). Фото зі сторінки співачки на Фейсбуці
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Тож відклала процес навчання, але лише 
в плані академічному. Впродовж певного 
часу вчилася сама, маючи змогу слухати 
найвидатніших музикантів, здебільшого 
польської джазової сцени. До речі, на одній 
із перших спільних репетицій із Скржеком 
він посприяв тому, щоб я максимально 
«відкрилася». Я «викричалася» на сцені на 
декількох перших концертах, а потім Юзеф 
дозволив виконувати всього одну-дві пісні 
за весь тригодинний концерт. От такими 
були початки.

За Вашими плечима чимало реалізова-
них музичних проектів. Розкажіть про ті, 
в котрі найбільше вкладено душі…

Наприклад, «MOON&MELODY» спільно 
з Вольфрамом Дер Спирою (Німеччина) 
– це багатовиразовий, багатофункціональ-
ний організм. Часом живе й під водою: для 
цього, крім виконавців і музичних інстру-
ментів, необхідні водонепроникні динаміки 
та солона вода для кращого звучання. Лю-
дина лягає в неглибокий басейн, занурює 
вуха у воду й слухає музику, яка ніби про-
ходить через усе її тіло. 

Щодо польських проектів, то згадаю 
про один із перших, ще студентських, 
– «MIZRAH». Я тоді якраз закінчувала 
джазовий вокал в Еви Бем – першої дами 
польського джазу. Мій друг-гітарист запро-
понував зібрати команду. До нас приєдна-
лися флейтист, контрабасист і барабанщик. 
На той час я мала може з п'ять авторських 
композицій. Ми почали регулярно репети-
рувати, з'явилися спільні твори. Виграли 
декілька конкурсів. У 2002 році перемогли 
на «Новій традиції», де спеціальну нагоро-
ду – запис платівки в найкращій польській 
студії – ми отримали від легендарного 
Чеслава Нємена. А вже через декілька мі-
сяців записали компакт-диск, який відра-
зу ж видав галузевий польський журнал 
«Джаз-форум». Мали співпрацювати із 
джазовими менеджерами. Не можу сказати, 
що не поталанило. Пішла далі…

І куди Вас привело натхнення? Що і хто 
надихає?

Натхнення черпаю завжди і з усього. На-
віть з життєво важких ситуацій, бо огов-
туючись, розумію, що це теж налаштовує 
на конкретну діяльність. Наприклад, так 
зародилась ідея-потреба писати невеличкі 
рев'ю. Сьогодні веду свою колонку в газеті 
«Наше слово» (Варшава). Працюю над сус-
пільно-направленим проектом, побудова-
ним на елементах музикотерапії. Продов-
жую писати музику на авангардну поезію 
Ярослава Павуляка – геніального митця 
з Тернопільщини, якого вже, на жаль, не-
має серед живих. Окрім того, працюю і над 
єврейською програмою. Відкрила для себе 
єврейських поетів українського походжен-
ня, політичних діячів, закатованих ще за 
часів Сталіна. Лев Квітко, Іцик Фефер – мої  

ціалу для себе самих і для світу. 
Особисто моє усвідомлення свого корін-

ня, до речі, не тільки українського, сприяє 
відчуттю внутрішнього космополітизму.  
Де б я не була, я почуваю себе як удома. 

А яка Ви в буденному житті, поза сце-
ною? 

Шукаю золоту середину, хоч не завжди 
вдається. Важливо, з одного боку, не впада-
ти в імператив, а з іншого – не бути розмаз-
нею. Чим старша стаю, тим більше прислу-
хаюся до думок інших, легше мені прийняти 
людину такою, якою вона є, навіть якщо 
мені не подобається в ній щось. Натура 
іншої людини – передусім дуже делікатна 
система процесів. Дисонанси й консонанси 
гармонійно співіснують у людській приро-
ді, породжуючи тим самим її цілісність. 

Творчість забирає чимало енергії. Бува-
ло, що казали собі «досить»?

У 20 років якось я послухала свої чер-
гові записи і сказала: «Фу! Все!». Мій брат 
послухав і погодився, що, на жаль, я права. 
А от Юзеф Скржек виявився далекогляд-
ним: «Дитино, йди відпочинь, відіспись, 
тоді й сама помітиш, що без музики не змо-
жеш». Так і є. В моменти творчого застою 
буває страшно, бо відчуваєш, що потенціал 
кипить десь усередині, та наче не знаходить 
виходу. Життя вчить підходити й до таких 
моментів по-філософськи: перечекати, дати 
собі час. Життя, як синусоїда. 

Маєте якусь формулу щастя, якою б Ви 
хотіли поділитися?

Як на мене, почуття щастя дає усвідом-
лення самореалізованості в житті. Дорослі 
зовсім забувають про те, що були чудовою 
дівчинкою чи хлопчиком. Усі дітки носять 
у собі промінчик Божий, котрий називаєть-
ся талант. Що діється з дитиною, коли ви-
ростає? Дуже часто в силу життєвих обста-
вин, котрі не щадять, дорослі не відчувають 
більше того промінчика. Це не означає, що 
він зник. Він і надалі жевріє в нас, прагне 
засяяти й освітити наші нелегкі життєві 
стежки, щоб ми знайшли в собі силу для 
реалізації одного з найголовніших завдань: 
уміння розпізнати власне покликання та 
йти за ним услід, вивільнити колосальний 
внутрішній творчий потенціал у доросло-
му віці. Потенціал цей сприяє досягненню 
найщасливішого, на мою думку, стану: гли-
бокого почуття самореалізованості. То ж 
плекаймо дитинку в собі!

Розмовляла Соломія КУЛІШКО,  
СУП- Асоціація українських 

студентів у Польщі

Від редакції: Роксана Вікалюк планує музич-
ні релаксаційні зустрічі в Українському домі 
у Варшаві. Про деталі повідомимо на пор-
талі www.naszwybir.pl.

улюблені. Вже переклала та поклала на му-
зику їхні вірші польською. Також співатиму 
мовою оригіналу – на ідиші.

Щодо ідолів-натхненників, то не мала та-
ких. Кожна людина – «індо», тому часто реа-
гую на дії. Здорово, коли є чому повчитися! 

А що скажете про Вашу публіку? Чи 
є різниця між українською аудиторією та 
аудиторією західною? 

Маю дуже чітку градацію сприйняття 
публікою. В Німеччині народ багато пра-
цює та відповідно заробляє, хоча не пере-
працьовує. В них є час і простір: душевний, 
розумовий. На концерти вони приходять 
не просто похвалитися тим, що були й ку-
пили дорогі квитки, а для того щоб вдума-
тись і вслухатись. Там народ ще в 40-х роках 
встиг повністю переформатуватися, пере-
родитися – це вже зовсім інший рівень сві-
домості. Подібно в Бельгії, Голландії.

У Польщі відчуття, що ти багато пра-
цюєш, але тобі мало платять, з'їдає все люд-
ське. Починається фаза нарікання, котра 
заглушує людину. Вона не лише хотіла, але 
таки прийшла на концерт, проте її при-
сутність у залі є радше фізичною. Вбачаю 
складність саме у змученості. 

В нашій країні людям, здається, ще біль-
ше не до мистецтва. Виступала в Києві 
в Олексія Когана рік тому. Це місце – «джа-
зова Мекка» в Україні. На концерт прийшло 
людей із двадцять, але справді таких, що 
поглинали кожен звук. В інших місцевос-
тях найчастіше чути одну приспівку: «В нас 
немає грошей». А немає, тому що за газ по-
трібно платити, тому що держава тебе об-
дирає. 

Скажу так: від добробуту життя зале-
жить, чи люди готові, крім себе самих, сво-
їх власних проблем, ще щось сприйняти 
й чимось зацікавитися. Відповідний стан 
добробуту наші громадяни обов'язково 
здобудуть – власним свідомим бажанням 
розвиватися в цивілізованому напрямку.

Чи бачите якісь зміни на краще, коли 
повертаєтеся в Україну?

Я людина емоцій, тому рідний Тернопіль 
був і залишається для мене найкращим. 
Іноді, звісно, намагаюся дивитись об'єктив-
но. Бачу речі, які не міняються взагалі. Вони 
пов'язані з культурою. Музучилище, яке 
я закінчила, архітектурно занепадає. Фасад 
Театру ім. Заньковецької у Львові – храму 
мистецтва в самому серці міста – жалюгідно 
обшарпаний. 

В українців є всі необхідні внутрішні умо-
ви для проведення змін: лагідність і неско-
реність, немає затятості, в них є козацька во-
лелюбність, гноблена століттями, котру все 
ж вдалося зберегти. «Український народ – 
як український чорнозем: морозь його, 
пали... а як трішки любові–віри вкласти, то 
родить він силу-силенну унікального!» Ми 
ще допіру відкриємо силу власного потен-
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20 червня Президент України 
зустрівся у Вашингтоні 
з Дональдом Трампом. 
26 червня Петро Порошенко 
зустрівся в Парижі з президентом 
Франції Еммануелем Макроном.
3 липня Європейська асоціація 
бізнесу: інвестиційна привабливість 
України зросла й стала найвищою 
за останні 6 років.
5 липня МЗС: Україна розчарована 
заявою міністра закордонних справ 
Польщі про те, що Варшава заблокує 
вступ України до ЄС, якщо Київ не 
змінить своєї історичної політики. 
7 липня Правоохоронці попереди-
ли провокацію під Консульством 
Польщі в Києві, яка, на думку СБУ, 
була замовлена російськими спец-
службами.
10 липня Ірландський лоукостер 
«Ryanair» відмовився виходити на 
український ринок.

РНБО: з 2018 року громадяни Росії 
зможуть в'їжджати в Україну лише 
після попередньої реєстрації.

Петро Порошенко: Україна планує 
у 2020 році подати заявку на от-
римання Плану дій щодо членства 
в НАТО.
11 липня Верховна Рада позбавила 
депутатського імунітету та дозво-
лила притягнути до кримінальної 
відповідальності Борислава Розен-
блата («Блок Петра Порошенка»), 
Максима Полякова («Народний 
фронт») та Олеся Довгого («Воля 
народу»). 
12 липня Лоукостер «Wizz Air» ого-
лосив про запуск нових маршрутів 
із Києва до Лісабона й Таллінна.
13 липня Парламент у першому 
читанні підтримав законопроект, 
що започатковує в Україні пенсійну 
реформу.
13 липня Верховна Рада дозво-
лила притягнути до кримінальної 
відповідальності депутата Михайла 
Добкіна («Опозиційний блок»). Два 
дні пізніше суд заарештував його 
на 2 місяці.
13 липня У Києві завершився 
19-й саміт Україна–ЄС, у якому взяли 
участь голови Єврокомісії та Ради ЄС 
Жан-Клод Юнкер та Дональд Туск.
15 липня Донецький «Шахтар» 
усьоме здобув Суперкубок України, 
перемігши київське «Динамо».

вісті з України

липень
2017

червень

Вашингтонський 
(не)успіх 
Петра Порошенка

К інець червня минув під знаком зару-
біжних поїздок Петра Порошенка та 

зустрічей з лідерами ключових для безпе-
ки України країн. Найважливішою з них 
був візит Президента України 20 червня 
до Вашингтону, під час якого він зустрівся 
з Дональдом Трампом. Сторони обгово-
рили питання завершення війни на Сході 
України, українські реформи й боротьбу 
з корупцією. Деякі коментатори зауважи-
ли, що Білий дім досить стримано приві-
тав українського очільника, а сам Трамп 
під час спільної прес-конференції так і не 
назвав Росію агресором. Проте частина 
експертів звертає увагу на те, що у Вашинг-
тоні П. Порошенко провів переговори 
з усіма ключовими урядовцями, зокрема, 
з віце-президентом Майком Пенсом, рад-
ником президента з питань національної 
безпеки Гербертом Макмастером та секре-
тарем оборони Джеймсом Меттісом, який 
не виключив надання Києву американ-
ського озброєння, адже «Україна має пра-
во захистити себе від російської агресії». 

Україна хоче 
в 2010 році знову 
клопотатися 
про План дій щодо 
членства в НАТО

Після візиту генерального секрета-
ря НАТО до Києва, який відбувся 

10 липня, Петро Порошенко заявив, що 
Україна починає діалог з Альянсом про 
надання нашій державі Плану дій щодо 
членства (ПДЧ) в НАТО. «Сьогодні ми 
обговорили це, і наші пропозиції про 
початок дискусії були із задоволенням 
сприйняті», – заявив Президент, додавши,  
що Київ планує знову клопотатися про 
ПДЧ за три роки, коли досягне критеріїв 
вступу до Північноатлантичного Альянсу. 
Нагадаємо, що в 2008 році Україні та Грузії 
було відмовлено в наданні Плану дій, про-
ходження якого є необхідним елементом 
для членства в НАТО. переговори з ірланд-
ською авіакомпанією «у новому форматі».

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі ма-
теріалів порталу «Українська правда», газети 
«Дзеркало тижня», «Еспресо ТВ» та агентства 
«Укрінформ».

Росія намагається 
пересварити Польщу 
та Україну?

С лужба безпеки України та Національ-
на поліція заявили, що не допустили 

провокації під будівлею Генерального кон-
сульства Польщі в Києві, яка була замов-
лена російськими спецслужбами. Прово-
катори планували під екстремістські гасла 
й вибухи піротехніки розлити під консуль-
ством червону фарбу та підпалити опуда-
ло. «Було затримано 29 осіб, в тому числі 
організатор акції – громадянин України», – 
повідомили в СБУ. Додамо, що це вже не 
перша провокація на території України, 
яка мала на меті загострити відносини між 
Варшавою та Києвом.

«Ryanair» не долетів 
до Києва. Хто винний? 

І рландська лоукост-авіакомпанія «Ryan–
air» 10 липня несподівано заявила, що 

скасовує свій анонсований ще в березні 
прихід на український ринок. Офіційною 
причиною, за словами ірландців, став 
факт, що аеропорт «Бориспіль» став на бік 
авіакомпаній з високими тарифами й не 
поступився в переговорах. У свою чергу, 
гендиректор київського аеропорту Павло 
Рябікін заявив, що лоукостер висував не-
законні вимоги, які б завдали «Бориспо-
лю» величезних збитків. Після втручання 
міністра транспорту та прем’єр-міністра 
України, міжнародний аеропорт «Бори-
спіль» поновив переговори з ірландською 
авіакомпанією «у новому форматі».

Україна розчарована 
заявами глави 
МЗС Польщі

М іністерство закордонних справ Укра-
їни викликало посла Польщі в Києві 

Яна Пєкла та оголосило йому, що розчаро-
ване словами глави польської дипломатії 
Вітольда Ващиковського. Останній 3 липня 
заявив, що Варшава заветує потенційний 
вступ України до Європейського Союзу, 
якщо не будуть вирішені історичні питан-
ня. «З Бандерою Україна до ЄС не ввійде», – 
повторив В. Ващиковський слова лідера 
правлячої польської партії «ПіС» Ярослава 
Качинського. Українська сторона нагадала, 
що прагне «будувати спільне європейське 
майбутнє разом з дружньою Польщею, а не 
ставити один одному умови». 
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Наша 
незалежність

з наближенням Дня Не-
залежності в пресі часто 
з'являються статті-підсум-

ки, в яких описують здобутки та втрати 
незалежної України. Щороку додаються 
нові події, які доповнюють попередні. 
Для мене цікавішим є не так опис про-
йденого, як наше сприйняття, чим є ця 
незалежна Україна, з чим вона у нас асо-
ціюється, що означає та що ми можемо 
для її зміцнення робити.

У лютому цього року Київський між-
народний інститут соціології (КМІС) 
провів опитування в Україні, в якому 
намагався дізнатися про ставлення укра-
їнців до державних свят. Серед десяти 
найбільш важливих та улюблених свят 
День Незалежності опинився на сьомо-
му місці. Найбільшою популярністю се-
ред опитаних, а це аж 80%, користується 
Великдень, тоді як День Незалежності 
важливий та улюблений тільки для 17% 
опитаних. Для порівняння, в 2016 році це 
свято набрало 20% голосів, а в 2013 році – 
12%. Щоправда, в переліку за важли-
вістю та улюбленістю День Незалеж-
ності як у 2013-му (тоді опитування 
охопило ще Крим та окуповані райони 
Донецької і Луганської областей), так  
в 2016 і 2017 роках стабільно займає 
сьому позицію. Тут також варто згадати 
й про інше опитування КМІС, яке рік 
тому він провів разом із фондом «Демо-
кратичні ініціативи» імені Ілька Кучері-
ва. З нього виникало, що 87% опитаних 
готові проголосувати за незалежність 
України. Це один із найбільш високих 
показників підтримки незалежності, 
починаючи з голосування на всеукра-
їнському референдумі в 1991 році, коли 
цілісна тоді Україна проголосувала за 
незалежність майже 29 мільйонами го-
лосів, що становило 90,32% усіх опита-
них. Коротко підсумовуючи ці цифри, 
можна стверджувати, що сучасні гро-
мадяни України в переважній більшості 
підтримують незалежність країни, але 

сам день її проголошення не вважають 
важливим та улюбленим. 

Проживаючи в Польщі, для мене ці-
кавим є ставлення поляків до свого 
Дня Незалежності. Тут опитування 
щодо цього свята мають трохи інший 
характер, ніж в Україні, а також пере-
важно складаються з інших запитань. 
73% опитаних назвали День Незалеж-
ності Польщі тим святом, яке заслу-
говує на особливе відзначення, й саме 
це свято опинилося на першому міс-
ці в списку відповідей. У переліку,  
щоправда, не було релігійних свят. 
Якщо ж відкинути їх з українського 
опитування, то вище Дня Незалеж-
ності опинилися Новий рік, Міжна-
родний жіночий день та День Перемо-
ги, які користуються серед українців 
більшою популярністю та важливістю. 
Розумію, що проводити прямі парале-
лі між тими опитуваннями не варто, 
але певні висновки можна зробити. 
За 26 років української незалежності 
день її прийняття так і не став одним 
із найважливіших днів для сучасних 
українців, на відміну від такого ж дня 
у наших західних сусідів. 

Часто можна почути, що символіка не 
має значення й варто дивитися та ана-
лізувати практичні дії. Нині Україна 
боронить свою незалежність від Росії. 
Патріотизм і розуміння, чим є неза-
лежність, у суспільстві зростають, про 
це свідчать волонтерські рухи, добро-
вольчі практики. Для багатьох саме 
такі процеси є прикладом шанування 
незалежності та розуміння цього сло-
ва. Але іншим глибоким розумінням 
незалежності та її важливості для нас 
є й наша буденність, яка часто не пов'я-
зана безпосередньо з війною Росії про-
ти України. 

Незалежність не можна зводити тільки 
до твердження, що все в руках політиків, 

І а від нас нічого не залежить. Нещодавно 
мені довелося зіткнутися з неприємною 
ситуацією під час подорожі з Варшави 
до Львова. Один із приватних перевіз-
ників, який здійснював рейс Варшава – 
Львів, не дотримався задекларованих 
раніше норм. На моє запитання, чому 
виникла така проблема, відповів: «Це 
не моя вина, це така Україна». Такі при-
клади свідчать, що частина українців 
не асоціюють себе з країною, в якій 
живуть. А звідти й наступне питання – 
чи буде важливою для них незалеж-
ність цієї країни? Важливою не симво-
лічно, а практично. Бо незалежність – 
це і є ми самі, громадяни цієї країни. 
Нам варто вчитися, що незалежність ми 
можемо боронити не тільки на лініях 
фронту, але й своєю щоденною працею. 
Зміцнюючи позитивний образ України 
за кордоном, допомагаємо будувати не-
залежність цієї країни. Голосуючи під 
час виборів, свідомо розуміємо, до чого 
наш вибір може привести, й уникаємо 
дій, які можуть загрожувати незалеж-
ності. Боротьба з корупцією та хабар-
ництвом теж зміцнює і незалежність. 
Перелік можна продовжувати довго, 
найважливіше у ньому те, що ми має-
мо чітко усвідомлювати – незалежність 
є щоденною працею кожного з нас. Сло-
во «Україна» – не абстрактна категорія, 
це теж ми, її громадяни. 

Усвідомлення незалежності й того, що 
вона за собою несе, – часто це довгий 
шлях для суспільств. Поняття «не-
залежність» українці гостріше поча-
ли відчувати й розуміти з початком 
відкритої російської агресії. Тепер на 
наше суспільство чекає наступний 
крок – усвідомлення незалежності на 
внутрішньому рівні. Маємо зрозуміти, 
що незалежність зміцнюється нашою 
щоденною працею, тобто ми є її запо-
рукою. Буде це розуміння – зросте вар-
тість і важливість самого Дня Незалеж-
ності. 

Ольга ПОПОВИЧ
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ей рік виявився багатим на 
транспортні скандали. Пе-
ревізників звинувачували 

в расизмі, неякісному обслуговуванні, 
хамстві та цілому переліку неприємних 
сюрпризів, які отримують пасажири 
за свої ж гроші. І якщо кільканадцяти-
годинні черги на польсько-українському 
кордоні – це не вина перевізників, то за-
безпечення хоч мінімального комфорту – 
їх прямий обов'язок.

Здавалося б, чого можна очікувати від при-
кордонного автобусу, скажімо, Ковель – 
Люблін чи Самбір – Перемишль, який 
щоденно курсує напівпорожнім, з добре 
знаними митникам обличчями? Такі ав-
тобуси часто «ламаються»; найчастіше 
це означає лише небажання перевізника 
здійснювати рейс з огляду на, приміром, 
малу кількість проданих квитків. Трапля-
ється й таке, що водії так званих автобу-
сів-човників навмисне не їдуть у рейс, 
дізнавшись, що на кордоні буде чергувати 
зміна, з якою не можна «домовитись». 

Інша справа – київський «Ecolines» – ав-
тобус міжнародної компанії зі стюарде-
сою, де тобі й персональний телевізор, 
і ковдра, і розетки, і WiFi, і кава-чай,  
і навіть (о диво!) відчинений туалет. Так, 
квитки на нього – дорожчі, але й сервіс на 
іншому рівні. Бери та їдь! Якщо, звичай-
но, пройдеш фейс-контроль і сподобаєш-
ся персоналу.

У червні цього року родина з Києва вирі-
шила скористатися послугами «Ecolines» 
та поїхати у відпустку до Болгарії, але 
компанія відмовила українцям у переве-
зенні на підставі біометричного паспор-
ту. Точніше, відмовила не сама компа-
нія, а стюардеса, яка просто не пустила 
пасажирів до салону. Не допомогли ані 
дзвінки до прикордонної служби, ані до 
посольства Болгарії, де підтвердили пра-
во здійснювати поїздку. Про це на своїй 
сторінці у Фейсбуці писала користувачка 
Ольга Ленц: «Вчора моя сестра з чолові-

ком, донькою 12 років і трирічним сином 
не змогли виїхати до Болгарії на відпо-
чинок. Заздалегідь були куплені квитки 
на автобус компанії «Ecolines», але їх не 
пустила провідниця Анна Карпенко, 
тому що у дванадцятирічної доньки не-
має візи. У моєї сестри, її чоловіка й сина 
є німецький шенген, у племінниці віза 
закінчилася якраз перед безвізом. Дзво-
нили в болгарське посольство, в мит-
ну службу – всюди сказали, що можна 
їхати, безвіз, у дитини біометричний 
паспорт. Але ні, провідниця не пустила, 
сказала, що можуть їхати самі, без дити-
ни». Таким чином, родина втратила не 
лише квитки на автобус, але й гроші за 
заброньований готель. Авторка допису 
наводить фотопідтвердження – квиток, 
на якому від руки написано: «Відмова від 
поїздки. Немає візи, тільки біометрія». 
Як дізнаємося з квитка, поїздка мала б 
здійснюватися 24 червня. Нагадаю, що 
безвізовий режим з Україною діє від 
11 червня цього року. Болгарія не вхо-
дить до Шенгенської зони, але є членом 
Євросоюзу, тому так званий «безвіз» без 
проблем діє на території цієї держави. 
Але, як усі могли переконатися, не діє на 
території автобусів «Ecolines».

До компанії «Ecolines», а особливо до її 
українського представництва «Ukrlines», 
у мене вже давно багато питань. Там не-
має відвертого хамства, як у деяких де-
шевих прикордонних автобусах, але їхня 
мовна політика та обслуговування, як 
в автобусі, так і на гарячій лінії, далеко 
не найкращі. Отримуючи звернення від 
пасажирів українською чи англійською 
мовами, «Ukrlines» завжди відповідає 
російською. Тут йдеться про банальний 
етикет і рівень сервісу, адже пасажир, 
здійснюючи міжнародний рейс з України 
до Польщі, може і має право не розуміти 
російської. З іншого боку – стюардеси, 
функцією яких, здавалося б, є забезпе-
чення комфортної подорожі та надання 
необхідної інформації, поводять себе 
так, ніби пасажири нахабно прийшли 

Ц до них додому й заважають працюва-
ти. Крім того, пасажирів на проміжних 
станціях не завжди інформують про 
спізнення автобусів, змушуючи чекати 
вночі під зачиненим автовокзалом на 
холоді, а інформацію про багатогодин-
ні черги на кордоні водії обговорюють 
із пасажирами в кулуарних розмовах за 
цигаркою. Ті ж, хто не палить, не знають 
нічого. От тобі й сервіс.

Автобусні пригоди не обмежуються ви-
ключно автобусами, адже непередбачу-
вані «сюрпризи» можуть вас чекати вже 
навіть під час купівлі квитка.

Я завжди купую квитки онлайн, бо так 
швидше та зручніше. До останнього разу 
користувалася ресурсом Busfor, який 
ніколи до цього не підводив. Як завж-
ди, обравши рейс та місце й оплативши 
квиток на 8:20 ранку наступного дня, 
у підтвердженні я отримала електрон-
ний квиток на зовсім інший рейс, на 
21:00.
 
«На сайті BUSFOR не тільки просто ку-
пити білет на автобус онлайн, але і про-
сто його повернути» – читаю на головній 
сторінці та згадую, скільки свого часу 
витратила, марно намагаючись довести 
по телефону консультантам Busfor, що 
клієнт не повинен відповідати за їхні 
технічні проблеми. Гроші й досі повер-
нути не вдалося. Але справа навіть не 
в них. Приказка про те, що «клієнт завж-
ди правий», в Україні не діє. Навіть тоді, 
коли він дійсно правий та ще й постраж-
дав (фізично, морально, фінансово) від 
надання ТАКИХ послуг. Чому ж тоді ми 
скаржимося на недобросовісних ліка-
рів, учителів, будівельників тощо? Чому 
думаємо, що дозволивши собі халатне 
виконання своєї роботи, хамство, бай-
дужість, ми не отримаємо цього ж сто-
рицею?

Юлія ЛАЩУК

Автобусні пригоди, 
або коли пасажир завжди (не)правий
Напевно кожному, хто їздив автобусами з України до Польщі й назад, доводилося 
зіткнутися з проблемою неякісного обслуговування водіями, провідниками та 
фірмами-перевізниками: російські серіали протягом усього нічного рейсу, брак 
реакції на розпивання алкоголю в салоні, прохання до пасажирів провезти через 
кордон пляшку горілки та пачку цигарок тощо. Але виявляється, це ще не найгірший 
варіант…

Більше читайте на 
www.naszwybir.pl
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варто знати – Польща

Шикували масові демонстрації і на 
понеділок, 24 липня. (Не?)очікува-
не вето президента змінило плани 

протестувальників. Що відбувається в дер-
жаві і чи це кінець історії?

ПОЛЬСЬКА СУДОВА РЕФОРМА 
VS ПРИНЦИП МОНТЕСК'Є

Ще у XVIII столітті французький по-
літичний мислитель Шарль-Луї де Мон-
теск'є доповнив сформовану попередни-
ками систему управління державою, що 
базується на розмежуванні законодавчих 
та виконавчих органів влади, ще одним 
принципом – незалежність суддів. Розподіл 
влади на три незалежні гілки, що взаємно 
стримують одна одну, став класичним для 
визначення правової держави.

Уряд Польщі поставив цей принцип під 
сумнів – стверджують ті, хто збирається 
біля державних установ протягом останніх 
днів. «Уряд після багатолітнього занедбан-
ня й недопрацювань попередньої влади 
намагається покращити правосуддя в дер-
жаві», – заявляє Міністерство закордонних 
справ країни.

Про необхідність судової реформи гово-
рять уже давно. Але запропоновані й ухва-
лені урядом рішення в цій сфері здивува-
ли вочевидь навіть деяких прихильників 
правлячої партії.

20 та 22 липня Сейм і Сенат відповідно 
ухвалили три закони: про Верховний Суд, 
про Державну суддівську раду та про суди 
загальної юрисдикції.

Закон про Верховний Суд дозволяв би 

навіть без оголошення причини – через 
6 місяців від дня, коли закон вступає в дію. 
Призначаючи наступників, міністр не зо-
бов'язаний враховувати думку об'єднань 
конкретних судів. Крім того, мати мож-
ливість «перекваліфікуватися» на суддів 
тепер можуть прокурори.

Про цей небезпечний прецедент в уні-
сон заговорили незалежні ЗМІ, правоза-
хисні організації та опозиційні партії. Про 
те, що реформа нищить незалежність судів 
у Польщі, заявили також у Єврокомісії.  
Навіть пригрозили санкціями, зокрема 
позбавленням права голосу в Раді ЄС.

«ВОЇНИ СВІТЛА»

Найбільшого розмаху протести під гас-
лом «Вільні суди» набули 20 липня, коли 
закон про Верховний Суд ухвалив Сейм 
Польщі. Згідно з даними мерії, в цей день 
лише біля стін президентського палацу 
зібралося близько 50 тисяч протестуваль-
ників. Демонстрації відбувались у понад 
100 польських міст.

«За вільну демократичну Польщу боро-
лися цілі покоління поляків. Не дозволи-
мо, аби це наше велике спільне досягнення 
було змарновано», – під цими словами під-
писалися ректори найбільших польських 
університетів. Із проханням накласти вето 
на закон звернулися до президента також 
понад 300 відомих інтелектуалів та діячів 
мистецтва. «Візьміть із собою лише свічки. 
Не беріть жодних транспарантів чи сим-
воліки політичних партій», – закликають 
протестуючі.

Протести в Польщі: принцип Монтеск'є, 
воїни світла та очікуване неочікуване вето

відкликати всіх суддів Верховного Суду 
і призначити нових. Пропозиції кандида-
тур повинен був підготувати міністр юсти-
ції, а призначати президент. Варто зауважи-
ти, що на 12 вересня заплановано засідання 
Верховного Суду у справі обрання Юлії 
Прилебської очільником Конституційного 
Суду (Трибуналу конституційного). Якби 
закон вступив у дію, рішення в цій справі 
повинні були б приймати новообрані судді.

Другий закон – про Державну суддів-
ську раду, фундаментальною зміною якого  
є припинення чотирирічної каденції суд-
дів – членів Державної суддівської ради 
й заміна їх новими, згідно з новими прави-
лами. Дотепер вплив на обрання більшості 
членів ради мали суддівські об'єднання, 
а меншість – представники політичного 
світу: Сейм, Сенат та президент. Згідно 
з новим законом, навіть кандидати, обрані 
в юридичних середовищах, призначались 
би депутатами. 

Окрім цього, закон запроваджував 
у Державній суддівській раді функціону-
вання двох об'єднань, де голоси членів 
Першого об'єднання Ради (а воно склада-
ється на 70% із політиків) повинні були б 
мати більшу вагу, ніж Другого (яке склада-
ється із суддів, обраних парламентською 
більшістю). 

Третій законодавчий акт – закон про 
суди загальної юрисдикції. Цим докумен-
том зміцнювався безпосередній нагляд мі-
ністра юстиції над судами й суддями. Нове 
законодавство забезпечувало б йому пра-
во відкликати очільників судів усіх рівнів, 

Протягом останнього тижня в Польщі щодня на найбільших площах міст збираються люди зі свічками, 
лампадками та включеними мобільними телефонами. Це, за словами учасників, символічний «ланцюг 
світла», аби освітити батьківщині шлях, коли на неї насувається темрява.

Оксана КУЗЬМЕНКО Івона ТРОХІМЧИК-САВЧУК Ro
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МІСЯЦЬ «БЕЗВІЗУ»: 
ЧИ БЕРУТЬ УКРАЇНЦІ
ЄВРОПУ ШТУРМОМ?

Це питання стало однією з основних тем круглого столу «Чи 
беруть українці Європу штурмом? Підсумки безвізового режиму 
з ЄС після першого місяця дії», який відбувся в УНІАН 20 липня 
2017 року. Прес-секретар та помічник голови Держприкордон-
служби Олег Слободян під час зустрічі підбив перші підсумки 
«безвізу», з яких виникає, що громадяни України доволі спокійно 
сприйняли запровадження безвізового режиму з Євросоюзом. 

Близько третини українців, які перетинали кордон у перший 
місяць «безвізу», виїжджали з біометричними паспортами. При 
цьому більшість громадян уже мали довгострокові шенгенські 
візи в біометричних паспортах, що були видані до скасування 
віз.

Згідно зі статистикою, яку подав держслужбовець, станом на 
20 липня безпосередньо «безвізом» скористалися 120 852 осо-
би – ті, хто мав лише біометричні паспорти без будь-яких віз чи 
інших документів. Це близько 5% від усієї кількості українців, які 
перетнули кордон до країн Європейського Союзу за цей період. 

Так чи інакше, статистика показує, що штурмом українці Євро-
пу не беруть, хоч рух між кордонами пожвавився. З одного боку, 
влітку зростає кількість сезонних робітників чи туристів, адже 
це пора відпусток, з іншого – з'являються нові можливості авіа-
подорожей. Під час круглого столу Олег Слободян зауважив, що 
за період «безвізу» перетин кордону українцями в авіаційних 
пунктах пропуску становив 33%. За місяць «безвізу» четверта 
частина подорожуючих українців перетинала українсько-поль-
ський кордон, майже вдвічі менше – приблизно 13% українців – 
перетнули кордон з Угорщиною. 

Перед початком «безвізу» в засобах масової інформації з'яв-
лялися численні повідомлення про те, які документи треба мати 
з собою, щоб перетнути кордон, або ж яку суму грошей слід 
показати, щоб вас впустили до Євросоюзу. Багато українців не 
вірили в те, що в'їхати можна без стосів документів. Інші ж навпа-
ки, вирішували навіть у перший день «безвізу» просто з цікаво-
сті перетнути кордон. Станом на сьогодні, статистика стосовно 
відмов у в'їзді доволі позитивна. Відмову отримала 51 особа, 
це менше 0,05% українців, які хотіли скористатися «безвізом». 
Серед зафіксованих причин відмови в'їзду: перевищення тер-
міну перебування в країнах ЄС під час попередніх поїздок або 
неможливість підтвердження фінансової спроможності на пе-
ріод перебування в тій чи іншій країні, мети поїздки, відсутність 
бронювання готелю чи зворотніх квитків у випадку подорожей 
із туристичною метою. 

Багатьох українців цікавить питання, чи «безвіз» автоматич-
но дозволяє працювати в країнах Євросоюзу. Під час круглого 
столу керівник відділу преси та інформації Представництва ЄС 
в Україні Юргіс Вільчинскас відповів, що «безвіз» не означає сво-
боду працювати в Європейському Союзі, тим не менше окремі 
країни – члени ЄС можуть вносити певні корективи у своє на-
ціональне законодавство, аби дозволити українцям працювати 
в цих країнах. Тобто автоматично «безвіз» не дає права легаль-
но працювати на території ЄС, але національне законодавство 
деяких країн ЄС (наприклад, Польщі чи Угорщини) передбачає 
певні спрощення чи особливості процедури легалізації праці, 
про які варто детально довідатися ще перед поїздкою.  

За матеріалами УНІАН

Тетяна РОДНЄНКОВА

ПіС, натомість, просуває тезу, що протести не є спонтанни-
ми. За різними версіями, їх організовують спецслужби, кому-
ністи, мігранти…

«ПОСПІШИШ – 
ЛЮДЕЙ НАСМІШИШ»

Варто зазначити, що велику частину польського суспільства 
неймовірно обурило те, яким чином ухвалювали таке важли-
ве для держави рішення: поспіхом, без належного обговорен-
ня, вночі, без урахування поправок, які пропонувала опозиція. 
Подібна ситуація вже відбувалась у грудні, коли хвиля анти-
урядових протестів у Польщі спалахнула, зокрема, після того як 
державний бюджет на наступний рік ухвалили вночі, без при-
сутності опозиційних партій, голосуючи руками.

 Одинадцять – саме стільки розбіжностей нараховано 
«Dziennik Gazeta Prawna» у версіях закону про Верховний Суд, 
над якими працювали Сейм і Сенат. Причину цього вбачають 
саме в поспіху при затвердженні документа. Правки вносилися 
нашвидкуруч, і в результаті Сенат і Сейм ухвалили докумен-
ти з різною нумерацією статей. Крім цього, сам текст містить 
суперечність, адже в різних статтях закону йдеться про різну 
кількість кандидатів на очільника Верховного Суду – 3 та 5. 

«Dziennik Gazeta Prawna» з посиланням на кількох автори-
тетних польських юристів підкреслює, що це порушення 121-ї 
статті Конституції Польщі; крім того подібний конфуз мав міс-
це на початку правління А. Дуди. Тоді президент зазначив: «Такі 
серйозні відхилення від процедурних вимог процесу творення 
законодавства загрожують державним юридичним цінностям – 
юридичній безпеці, засадам легальності чи довіри до законо-
давства», і відправив закон на розгляд у Конституційний Суд.

ОЧІКУВАНЕ НЕОЧІКУВАНЕ ВЕТО

Будь-яке рішення президента в цій ситуації стало своє-
рідним рубіконом як для нього, так і для держави. Недарма 
24 липня провідні світові медіа інформацію про президентське 
вето визнали однією з найважливіших подій дня.

Анджей Дуда, неочікувано для більшості, оголосив про те, 
що він накладає вето на два з трьох пропонованих законів: про 
Верховний Суд та Державну раду судочинства. Щоправда, тре-
тій законодавчий акт – закон про суди загальної юрисдикції – 
підписав.

 У своїй понеділковій промові президент Польщі зазначив, 
що польські суди однозначно вимагають реформ, але необхід-
не залучення до ретельної роботи над цим питанням усіх сто-
рін політичної сцени: «Зміни повинні впроваджуватися так, 
щоб при цьому держава та суспільство не розкололись».

Однак вето президента не є кінцевим рішенням у справі ре-
форм. Сейм може скасувати його: для цього мають проголо-
сувати 3/5 від законної кількості депутатів Сейму (460 осіб) за 
умови присутності щонайменше половини з них. Це малоймо-
вірно, але можливо, – стверджують експерти.

Інше питання – як складуться стосунки президента та прав-
лячої партії. Про те, що таке рішення президента стало сюр-
призом для інших членів ПіС, свідчить сухе «без коментарів» 
Ярослава Качинського, який де-факто є чи не найвпливовішою 
людиною польського уряду. Інші однопартійці А. Дуди в кон-
тактах із ЗМІ мали вигляд якщо не розчарований, то розгубле-
ний.

Чи означає рішення польського президента розкол у прав-
лячій партії та як далі розвиватимуться події навколо судової 
реформи – поки незрозуміло.

В опозиції наразі вимагають від президента вето для всіх 
трьох законів і, хоч і радіють частковій перемозі «воїнів світ-
ла», закликають не втрачати пильності та слідкувати за подаль-
шими рішеннями уряду.
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МІСТА 
ПІДТРИМУЮТЬ 
ІМІГРАНТІВ

У ВРОЦЛАВСЬКІЙ МЕРІЇ ПРИЗНАЧЕНО 
УПОВНОВАЖЕНОГО З ПИТАНЬ 
УКРАЇНЦІВ

У Ґданську відбулося підписання 
декларації, в якій президенти 12-ти 
великих польських міст висловили 
свою підтримку міграційних проце-
сів у Польщі.

«Спільно ми здатні створити відпо-
відну культуру прийняття мігрантів», – 
йдеться в заяві. Керівники міст Польщі 
наголошують у документі, що міграція – 
це динамічний процес, і як показує іс-
торія – неминучий. А для Польщі, в кон-
тексті соціально-демографічної ситуації, 
є навіть корисним. «Великі польські міста 
протягом багатьох років демонструють 
свою відкритість міграційним процесам. 
Приязне обслуговування в державних 
установах, оренда житла, можливості пра-
цевлаштування, доступ до освіти й медич-
ного обслуговування, вивчення польської 
мови та культури – це основа інтеграції 
людей різного походження», – читаємо 
у тексті декларації.

І для того, аби бути приязними до мі-
грантів, вкрай необхідна спільна діяль-

ність органів влади, місцевого самовряду-
вання, неурядових організацій, релігійних 
громад, установ культури, навчальних 
закладів, а також представників бізнесу 
й ринку праці, – переконані автори заяви. 
«У наших спільних інтересах є відпові-
дальне та безпечне управління міграцій-
ними процесами на локальному рівні, аби 
створити згуртоване місто, зводячи до 
мінімуму прояви «геттоїзації», розділяння 
й ізоляції нових мешканців від звиклого 
життя міста», – заявляють президенти. 

Відтак вони прийняли рішення вза-
ємодіяти шляхом обміну досвідом та 
кращими практиками з метою забезпе-
чення високої якості життя для всіх гро-
мадян в атмосфері солідарності й відпо-
відальності. Як зазначено в повідомленні,  
вже створено робочу групу з питань 

Президент Вроцлава Рафал Дуткевич 
прийняв рішення про виділення 50 тис. 
євро «Фонду Україна», який працює 
в столиці Нижньої Сілезії. Окрім цього, 
він також призначив екс-віце-прези-
дента Вроцлава Анну Шарич на поса-
ду уповноваженої у справах українців. 
Переказана сума – це фінансова части-
на Німецької національної премії, яку 
Р. Дуткевич отримав в середині червня 
в Берліні.

«Я особисто є свідком того, які хороші 
речі робить для Польщі німецька сто-
рона. І тому я б хотів переказати їх далі 
на схід – для зміцнення відносин з Укра-
їною», – сказав президент. Він додав, що 
комфортне життя постійно зростаючої 
кількості українців у Вроцлаві є важли-

міграції, яка керуватиметься досвідом 
провідних організацій: Міжнародної орга-
нізації з міграції (МОМ) та Управління вер-
ховного комісара ООН у справах біженців 
(УВКБ ООН). 

Завершуючи, керівники міст оголосили 
свою відкритість до співпраці з органами 
державної влади та неурядовими органі-
заціями задля розробки й реалізації мігра-
ційної політики Польщі. «Разом ми здатні 
розробити відповідну культуру прийнят-
тя мігрантів, які допоможуть розвивати 
наші міста, зробити їх більш інновацій-
ними та конкурентоспроможними», – 
зазначено в декларації.

Заяву підписали президенти таких міст, 
як Білосток, Бидгощ, Ґданськ, Катовіце, 
Краків, Люблін, Лодзь, Познань, Жешув, 
Щецин, Варшава та Вроцлав. 

вим соціальним завданням для нього 
та його команди. За словами Р. Дуткеви-
ча, новопризначений радник у справах 
українців Анна Шарич активно долу-
чатиметься та допомагатиме в роботі 
«Фонду Україна», який був заснований 
у 2013 році з ініціативи Почесного кон-
сула України Ґжеґоша Дзіка. 

Як додав голова фонду Артем Зозуля, 
перераховані кошти перш за все ви-
користовуватимуться на розширення 
курсів польської мови для українців, 
а також створення інформаційного 
пункту для мігрантів у Вроцлаві. 

За різними статистичними дослі-
дженнями, у Вроцлаві проживає та 
працює від 60 до 100 тис. громадян 
України.

Оксана ДЕНИСЮК

Оксана ДЕНИСЮК

Підписання декларації 12-ти міст. Фото зі сторінки: www.krajowaplatforma.pl

Анна Шарич, уповноважена у справах українців.  
Автор: Блажей Органісти. Джерело: www.gazetawroclawska.pl
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українці в Польщі

Відзначення Дня Незалежності України в Польщі
День Незалежності – це надзвичайно важлива подія для кожної держави. Вона є приводом 
ще раз продемонструвати любов до Батьківщини та розповісти на весь світ про свої звичаї 
і традиції. А яким є ставлення до українського державного свята представників україн-
ської меншини в Польщі?

Прибирання козацьких могил на 
кла довищах, де спочили воїни 
УНР, молитви за Україну в цер-

квах, показ фільмів, дискусія, сімейні пік-
ніки. Саме так більшість з української 
меншини в Польщі відзначають День Не-
залежності України. Проте, як підказують 
представники молодого покоління україн-
ців, їхнє ставлення до свята дещо інше, ніж 
у їхніх дідів. 

– Мій дід боровся за незалежність 
у 40-ві роки. Тому, коли вона прийшла до 
нас у 1991 році, він дуже радів. Знаю, що 
так, як він, я цього не відчуваю, – заявляє 
Михайло Шахтам, студент української фі-
лології університету ім. Марії Кюрі-Скло-
довської в Люблині. Коли Україна стала 
незалежною, його не було ще на світі. На-
родився він двома роками пізніше. 

Подібними спостереженнями ділиться 
Стефанія Лайкош, член головної управи 
Об'єднання українців у Польщі. Вона рока-
ми організовувала тут найбільш масштаб-
ну подію, приурочену до Дня Незалежнос-
ті України. Ці відзначення проходили в селі 
Білиця (Зіхіднопоморське воєводство).

– Усе почалося із зустрічей місцевих жи-
телів і людей із сусідніх місцевостей, які 
на 24 серпня приїжджали на молебень за 
Україну та вогнище. Біля хреста, при яко-
му ми молилися, вішали синьо-жовтий 
прапор. Старші люди плакали, коли бачи-
ли український державний стяг. Казали, 
що не сподівалися, що доживуть до такого 
моменту, – розповідає організатор. На від-
значення української державності до Біли-
ці приїжджало кількасот осіб, а саме село 
навіть почали називати «українським ост-
ровом» або «українською республікою». 

– У селі живуть майже самі українці. 

Тому 24 серпня на своїх хатах люди ви-
вішували українські прапори. Коли до 
нас приїжджали гурти з України, то інко-
ли були дуже здивовані тим, що бачили. 
Не сподівалися, що приїдуть, як казали, 
«в українське село», – зізнається С. Лай-
кош. Хоч сьогодні відзначення в Білиці не 
мають такого масштабного характеру, як 
у минулі роки, все одно 24 серпня мешкан-
ці місцевості надалі вивішують на хатах 
українські прапори. 

Ситуація в нашій державі спричини-
ла, що українці нині не відзначають День 
Незалежності великими концертами.  
Багато хто з української громади остан-
німи роками намагається поїхати на дер-
жавне свято до України. Особливо такою 
нагодою користуються українці, які про-
живають ближче до польсько-українсько-
го кордону, зокрема жителі Перемишля. 

Для українців з України і народжених 
у Польщі роздуми про незалежність Укра-
їни, про цінності вищого рівня, зокрема 
патріотизм, прийшли в час, коли під за-
грозою опинилася національна або етнічна 
ідентичність. 

Для багатьох, особливо молодих, україн-
ців Польщі національне свято набуло біль-
шого значення у зв’язку з війною в укра-
їнській державі. Молодь Польщі помічає, 
що через ситуацію в нашій державі їхні 
товариші з України зараз усе більше нама-
гаються демонструвати назовні свій патрі-
отизм.

– Я знаю, що в Україні останніми роками 
люди почали частіше одягати вишиванки. 
Дуже популярні футболки з патріотичною 
символікою, можна теж купити сувеніри, 
які висміюють агресора, – говорить Ма-
рія Юрчишин, вокалістка гурту «Толгаї», 

який у своєму репертуарі має українські 
та польські пісні. Українка родом зі Сянока 
зазначає, що в неї немає потреби одягатися 
в такі футболки. 

– Для мене це не показник мого ставлен-
ня до України та державного свята. Проте 
мені зовсім не заважає, коли хтось інший 
одягається в такий одяг, – додає Марія.

За словами представників української 
меншини в Польщі, останніми роками по-
дії, присвячені Дню Незалежності України, 
є також елементом, який єднає українців, 
народжених у Польщі й Україні. 

– Ми також приймаємо участь в ініціати-
вах, присвячених Дню Незалежності, який 
щораз частіше організовують українці-мі-
ґранти. Це їхнє свято, а ми просто солідари-
зуємося. Вважаю, що хоча ми – громадяни 
Польщі, нам треба брати участь у таких 
подіях, – твердить Юрій Місіюк, продю-
сер щотижневої україномовної програми 
«Український перегляд», яку транслює те-
лебачення «TVP Bialystok». Він пригадує, 
що події 24 серпня 1991 року радше стали 
для всіх його знайомих несподіванкою. 

– Саме тоді ми вперше організували 
в Мельнику захід під назвою «Музичні ді-
алоги над Бугом». Вони почалися 24 серп-
ня, тобто того дня, коли було проголошено 
Незалежність України. Ми про цей факт 
дізналися з радіо. Не мали з собою прапо-
ра, бо ніхто на таке не сподівався... Навіть 
артисти, які їхали до нас з України», – по-
яснює Юрій. 

Слід згадати, що сьогодні багато хто 
з української меншини, як і українці 
з України, вважає, що радісно День Неза-
лежності можна буде святкувати тоді, коли 
перестануть приходити повідомлення про 
чергові бої та жертви війни.

Павло ЛОЗА

Почесна варта при гробах вояків Армії УНР. Православний цвинтар на Волі, Варшава. Фото Павла Лози
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Що таке інклюзивна освіта?

Інклюзивна (англ. inclusive – «той, що включає в себе») освіта – 
це система організації навчального процесу із забезпеченням 
рівних можливостей для дітей із різними освітніми потребами. 
Іншими словами – це така модель навчання, де діти з особли-
вими потребами можуть навчатися спільно з іншими учнями 
в одній школі та в одному класі. Отже, діти не є ізольованими від 
решти суспільства й мають можливість почуватися такими сами-
ми членами спільноти, як і інші. Суть інклюзивної освіти полягає 
в тому, щоб забезпечити дітям з особливими потребами відчуття 
рівноправного члена суспільства, а іншим людям показати, що 
суспільство є різноманітним, але рівним. 

– Якщо йдеться про інклюзивну освіту, то в Польщі, правду ка-
жучи, є два поняття: власне інклюзивне навчання (пол. edukacja 
włączająca) і навчання інтеграційне. Насамперед тут представ-
лена модель інтеграційної освіти, хоча ми зараз працюємо над 
тим, щоб запровадити власне інклюзивну освіту, – розповідає 
доктор Моніка Скура, асистент на факультеті педагогіки Варшав-
ського університету. 

Яка між цими двома поняттями різниця? Якщо йдеться про 
власне інклюзивну освіту, то дитина з різними труднощами та 
особливими освітніми потребами просто йде у будь-яку загаль-
ноосвітню школу в своєму районі й отримує всі умови для нав-
чання. За цією ідеєю у школах повинна бути належна опіка та 
умови для таких дітей. Натомість інтеграційна модель передба-
чає наявність класів із меншою кількістю учнів, де поруч навча-
ються діти з особливими потребами та здорові діти. 

Це може бути школа загальна, а в ній один інтеграційний клас.

Як це працює? 
Ідеальним варіантом є власне інклюзивні школи, однак 

у Польщі їх поки немає. Натомість, інтеграційних шкіл є доволі 
багато. Як розповідає доктор Моніка Скура, у таких школах на 
всіх заняттях основному вчителю асистує спеціальний педагог.  
У такому класі здебільшого навчається 15–20 дітей, з них 2–3 ма-
ють особливі освітні потреби. 

– Робота допоміжного педагога – це також співпраця з ос-
новним вчителем та з батьками. Коли я працювала спеціальним 
педагогом, то повинна була пізнати весь клас: чим інші діти ці-
кавляться, які можуть бути спільні інтереси. Йдеться не тільки 
про допомогу в навчанні, а й про те, щоб діти з труднощами мог-

ли знайти своє місце в класі. Щоб, наприклад, не тільки разом 
вчилися, а й запрошували одне одного до себе на дні народжен-
ня, – ділиться досвідом доктор Моніка Скура. 

У Польщі зараз точиться велика дискусія стосовно спеціаль-
них педагогів. Загалом існує думка, що це повинен бути олі-
гофренопедагог, тобто людина, яка працює з учнями з особли-
вими інтелектуальними потребами та аутизмом. Але річ у тому, 
що є різні діти: з хворобами слуху, зору, опорно-рухового апа-
рату. 

Третьою формою навчання, крім власне інклюзивної та інте-
граційної освіти, є сегрегаційна система. Ця модель передба-
чає спеціальні школи, де навчаються тільки діти з особливими 
потребами. В таких школах працюють спеціальні педагоги, які 
опікуються дітьми з найрізноманітнішими освітніми потребами. 
У класах зазвичай навчаються від 2 до 6 учнів.

Як вибрати школу? 
Для дітей з особливими освітніми потребами існує три види 

шкіл: школа спеціальна, школа інтеграційна або з інтеграцій-
ними класами та загальноосвітня школа. Слід наголосити, що 
польське законодавство залишило вибір школи батькам. Ніхто 
не може примусити батьків віддати дитину до спеціальної або 
інтеграційної школи. Все залежить від того, як дитина буде себе 
почувати в тому чи іншому освітньому закладі. 

Однак для того, щоб віддати дитину з особливими освітні-
ми потребами в ту чи іншу школу, потрібно отримати довід-
ку, де вказано ступіть потреби, рекомендації щодо навчання 
та навчального закладу. У Польщі це називається orzeczenie 
o niepełnosprawności. До речі, в цій країні немає жодних про-
блем із називанням неповносправності саме цим словом. 
Niepełnosprawność – це загальновживаний термін і ніхто не 
вважає його некоректним. Таку довідку видають спеціальні пе-
дагогічно-психологічні консультаційні центри, де спеціалісти 
обстежують дитину й роблять свій висновок. 

– Загалом неповносправність поділяється на легку, в міру 
значну та глибоку. Довідка готується на підставі багатьох чин-
ників і видається до 18-го року життя. У ній зазначені не тільки 
труднощі дитини, а й те, що вона може. Але батьки можуть на-
віть не показувати цю довідку директору школи, коли влашто-
вують дитину на навчання. Більше того, якщо вчитель помітив, 
що учень має певні труднощі, ніхто не може примусити батьків 
зробити таку діагностику. Тому все залежить від батьків. Є вибір: 

освіта

Інклюзивна 
освіта в Польщі: 
питання 
та відповіді
Інклюзивна освіта стала невід’ємною рисою 
навчального процесу в багатьох країнах сві-
ту. В Україні цей процес тільки починається. 
Натомість у Польщі інклюзивне навчання 
розвинене на досить високому рівні.

Ольга ТКАЧЕНКО
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Д о польського Сейму невдовзі потра-
пить проект новелізації Закону «Про 
іноземців», підготовлений Міністер-

ством внутрішніх справ і адміністрації. Змі-
ни одного з головних законодавчих актів, 
який регламентує перебування громадян 
інших країн у Польщі, анонсували вже дав-
но. Так, у січні цього року українські ЗМІ на-
крило справжнє цунамі повідомлень, ніби-
то Варшава збирається так доповнити своє 
законодавство, що це значно полегшить ле-
галізацію перебування та працевлаштуван-
ня іноземців у Польщі. Але чи так сталося?

Пропозиції позитивних – із точки зору 
мігрантів – нововведень дійсно є. Як зазна-
чає Марія Шкодзінська з Фонду розвитку 
«Понад кордонами», тут можна виділити 
два ключових моменти: «По-перше, пропо-
нована новелізація закону передбачає, що 
іноземці, які працюють у Польщі на підставі 
заяви про намір доручення виконання ро-
боти іноземцю (oświadczenie) й подали до-
кументи на дозвіл на проживання, зможуть 
працювати після завершення терміну дії цієї 
заяви до моменту видачі рішення воєводою 
без додаткових дозволів. Сьогодні з точки 
зору права ці люди мусять або робити пе-
рерву в працевлаштуванні, або просити 
про додатковий дозвіл на працю. По-друге, 
пропонується, аби іноземці, які змінюють 
тип трудової угоди в одного й того ж праце-
давця, наприклад умову підряду на повно-
цінний трудовий договір, не мусили зано-
во проходити через процедуру легалізації 

ються на карту постійного перебування на 
інших підставах, ніж Карта поляка чи поль-
ське походження.

Іспит на сертифікат триває два дні й кош-
тує чимало – вже це не є приємною нови-
ною. Але якщо для колишніх студентів та 
«білих комірців» іспит буде радше формаль-
ністю, то для людей, які приїхали до країни 
в зрілому віці, працювали фізично й ніколи 
не ставили собі за мету вивчити польську 
не тільки на розмовному рівні, – новина по-
гана. Вже сьогодні у 38-мільйонній Польщі 
статус резидента отримує тільки кілька со-
тень осіб щороку, введення мовної вимоги 
обмежить і це невелике коло осіб.

«Вимогу мовного іспиту хотіли ввести ще 
тоді, коли готувалася попередня новеліза-
ція проекту, – говорить Ксенія Наранович. – 
Сама по собі євросоюзна директива, яка 
зобов’язала держави-члени запровадити 
статус резидента, дозволяє запроваджува-
ти мовний іспит як умову отримання ста-
тусу. Але директива говорить, що країна – 
член ЄС має право вимагати від мігранта 
мовний сертифікат тільки тоді, коли існує 
мережа публічних мовних курсів чи шкіл, 
де мігрант може мову вивчити. У Польщі та-
кої практики немає». 

Нюанси Ксенія Наранович бачить і в про-
понованій нормі про можливість виконан-
ня праці на попередній заяві про намір 
доручення виконання роботи іноземцю, 
поки не готове рішення щодо дозволу на 
проживання: «Фактично це означає що 
міністерство в курсі багатомісячних черг 
на отримання рішення. І замість того щоб 
з цим боротися, воно просто робить сумну 
практику більш комфортною. З точки зору 
конкретних аплікантів – це полегшення, 
проте це й індульгенція для воєводських 
управлінь – не виконувати своїх обов’язків 
вчасно».

У проекті змін до Закону «Про інозем-
ців» також мова йде про квоти на трудових 
мігрантів та дозволи на роботу й перебу-
вання, про які згадується в проекті змін до 
Закону «Про сприяння працевлаштуванню 
та установи ринку праці». Як конкретно 
працюватиме система квот – знову ж вирі-
шуватиметься за допомогою додаткових 
міністерських наказів. Наразі ж проект но-
велізації цього закону відправлений на по-
вторний розгляд сеймової комісії.

перебування. Зараз кожна зміна угоди, на 
підставі якої виданий дозвіл на тимчасове 
перебування, тягне за собою необхідність 
починати процедуру від початку».

В якості позитивної можна також роз-
глядати пропозицію формування в Поль-
щі списку так званих особливих професій, 
представники яких будуть звільнені від не-
обхідності робити тест ринку праці, і після 
чотирьох років безперервного перебуван-
ня та праці в Польщі вони зможуть подавати 
папери на дозвіл на постійне проживання. 
«Щоправда, – зазначає Ксенія Наранович 
з Фонду розвитку «Понад кордонами», – 
списку цих професій досі немає. Передба-
чається, що його оголосять в окремому акті 
після консультацій між Міністерством вну-
трішніх справ, Міністерством праці, роди-
ни та соціальної політики й Міністерством 
економіки. Але як швидко це станеться, як 
часто список цих професій буде оновлюва-
тися – невідомо. Враховуючи, наприклад, 
ситуацію з нормою, за якою Карти поляка 
можуть видаватися воєводами, а не тільки 
консулами, котру Сейм схвалив майже рік 
тому і яка досі не ввійшла в життя через 
брак відповідного акта, на список професій 
ми також можемо чекати навіть кільканад-
цять місяців».

Важко не погодитися – ці пропоновані 
зміни спростять життя чималій кількості 
українських мігрантів у Польщі. На жаль, на 
цьому позитивні новини закінчуються.

До закону пропонується внести зміни, 
які навряд чи потішать осіб, що збираються 
отримати в Польщі статус довготерміново-
го резидента ЄС. Нагадаємо, на цей варіант 
легалізації перебування можуть претенду-
вати ті негромадяни ЄС, хто протягом п'яти 
років безперервно проживав у Польщі й на 
момент подання документів має джерело 
доходу та медичну страховку. Фактично, 
сьогодні це єдина форма довготермінової 
легалізації перебування для тих мігран-
тів, хто не має польського походження чи 
не є шлюбним партнером громадянина/
громадянки Польщі. Отже, польське МВС 
пропонує зробити однією з умов надання 
статусу резидента наявність сертифіката, 
що підтверджує володіння мігрантом поль-
ською мовою хоча б на рівні В 1 (третій із 
шести можливих рівнів. – Ред.). Сертифікат 
також вимагатиметься від осіб, які пода-

Чи стануть 
полегшенням 
для українських 
мігрантів зміни 
до польського 
Закону «Про 
іноземців»?

якщо дитина має легку неповносправність, то може піти до шко-
ли загальної, інтеграційної чи спеціальної. З глибшою неповно-
справністю теж є вибір, – коментує Моніка Скура. 

Слід враховувати, що не в усіх школах є можливості для навчан-
ня дітей зі спеціальними освітніми потребами. До того ж усі учні 
загальної, інтеграційної та спеціальної шкіл (йдеться про дітей 
з легкою неповносправністю) реалізують ту саму програму, скла-
дають ті самі екзамени. 

Олена БАБАКОВА

Як зазначає доктор Моніка Скура, в Польщі ситуація з інте-
граційними класами є задовільною, але все ж шкіл не вистачає.  
За даними сайту відділу освіти міста Варшава, в столиці близько 
120 закладів середньої освіти (початкова школа, гімназія, ліцей, 
технікум) з інтеграційними відділеннями. Іноземці, що перебува-
ють легально в Польщі, мають такий самий доступ до інклюзивної 
освіти, як і поляки. Навчання в державних школах є безкоштов-
ним.

легалізація

освіта
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легалізація

Зміни в працевлаштуванні іноземців
к.ю.н. Алла МАЄВСЬКА

В ідповідно до статистики, з 2014 року 
спостерігається стрімке збільшення 
інтересу зі сторони іноземців до ро-

боти в Польщі. З іншого боку, серед робо-
тодавців відчувається зростаючий попит 
на іноземну робочу силу. За статистикою, 
серед іноземців, які працюють у Поль-
щі, переважають громадяни країн, що не 
є членами ЄС, зокрема України. Врахову-
ючи таку зацікавленість з обох сторін, на 
ринку праці існує безліч зловживань як зі 
сторони працедавців, так і зі сторони пра-
цівників, тому органи державної влади по-
стійно намагаються врегулювати існуючу 
ситуацію.

22 червня 2017 року Сейм прийняв За-
кон «Про внесення змін до Закону про 
сприяння працевлаштуванню й установи 
ринку праці та до деяких інших законо-
давчих актів», який змінює правила, що 
регулюють доступ іноземців до польсько-
го ринку праці. Тепер законопроект буде 
направлений на розгляд до Сенату.

Зміни, які містяться у вищезазначеному 
законі, були рекомендовані Комісією з пи-
тань соціальної політики та сім'ї. Частина 
ухвалених змін носить уточнюючий ха-
рактер, відповідно до чинного законодав-
ства. Також були прийняті поправки, що 
передбачають зменшення адміністратив-
ного навантаження на працедавців, перш 
за все це стосується фермерів і виробни-
ків. 

Основні зміни стосуються:
• можливості швидше прийняти на ро-

боту іноземця, тобто відразу в день по-
дання необхідних документів до Дер-

про відсутність можливості задоволь-
нити кадрові потреби за рахунок місце-
вого ринку праці;

• встановлення оплати в розмірі 30 зло-
тих за реєстрацію заяви роботодавця 
про необхідність працевлаштування 
іноземців; 

• встановлення підстави для відмови 
у внесенні заяви до реєстру, якщо Дер-
жавне управління праці дійде висновку, 
що мета реєстрації заяви не відповідає 
цілям щодо працевлаштування робітни-
ка-іноземця. Робота на підставі заяви, 
внесеній до реєстру, може здійснюва-
тися протягом шести місяців протягом 
наступних 12 місяців;

• передбачається обов'язок інформуван-
ня про обставини прийняття на роботу 
іноземця, щоб надати можливість ра-
йонному управлінню праці та контролю-
ючим інстанціям здійснювати контроль 
за цільовим використанням заяви, а та-
кож перевіряти періоди роботи інозем-
ців. Крім того, працедавець, який планує 
прийняти на роботу іноземця і реєструє 
відповідну заяву в Державному управ-
лінні праці, буде зобов'язаний надати 
інформацію щодо того, приступив чи не 
приступив іноземець до роботи.
Вищезазначені зміни набирають чин-

ності з 1 січня 2018 року. Таким чином, 
до кінця 2017 року працевлаштування 
іноземних громадян буде проводитися 
відповідно до існуючих правил. Крім того, 
до кінця 2018 року буде діяти перехідний 
період, тобто іноземці зможуть працювати 
на підставі заяв, що були зареєстровані та 
видані до кінця 2017 року.

жавного управління праці після в’їзду 
іноземця до Польщі;

• можливості виконувати роботу інозем-
цем відразу після в'їзду до Польщі, на-
віть якщо він приїхав на свята чи вихідні 
дні. Така робота визнається легальною 
за умови, що необхідні документи були 
подані до Державного управління праці 
в перший робочий день після вихідних 
(свят);

• зменшення обсягу інформації, що 
міститься в заяві і стосується роботи, 
яка раніше виконувалася;

• скасування обов’язку роботодавця до-
водити платоспроможність для виплати 
заробітної плати працівникам-інозем-
цям (після видання дозволу на сезонну 
роботу);

• зменшення мінімального штрафу за не-
легальну роботу для працівників-іно-
земців до рівня 1000 злотих, відповідно 
розмір мінімального штрафу за неле-
гальне прийняття на роботу працівни-
ка-іноземця для роботодавця встанов-
люється в розмірі 3000 злотих;

• разом із дозволами на роботу, які мо-
жуть бути видані воєводою, впроваджу-
ються дозволи на сезонну роботу, які 
будуть видаватися старостою на строк 
не більше восьми місяців (протягом ка-
лендарного року);

• планується створення реєстру праце-
влаштування іноземців, який буде міс-
тити інформацію відносно зареєстро-
ваних та виданих класичних дозволів 
на роботу, сезонних дозволів на роботу, 
заяв, поданих із метою внесення до ре-
єстру, а також інформацію від старости 
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Португалія – країна на самому початку Європи
(Частина 2. Сінтра, мис Рока, Коїмбра, Авеіру та Порту)
У минулому номері «Нашого вибору» ми побували в Лісабоні – столиці Португалії. 
Сьогодні ж ми запрошуємо вас вирушити на північ країни, аби відвідати такі несхо-
жі одне на одне міста та місцевості Португалії. 

Дуже зручним засобом пересування країною є залізниця, яка 
з’єднує найбільші міста держави. Потяги просторі й чисті, їздять 
регулярно та швидко, перевірити розклад і ціну квитка можна 
в Інтернеті – на англомовній сторінці сайту www.cp.pt. 

Отже, перший напрямок – це селище Сінтра, що від ХІІ століт-
тя було літньою резиденцією португальських королів. Подорож 
потягом триває 40 хвилин, а проїзд коштує 2,2 євро (з вокзалу 
«Rossio», що в центрі Лісабона). У Сінтрі варто відвідати передусім 
пам’ятки архітектури, занесені до світової спадщини ЮНЕСКО. На 
особливу увагу заслуговує Палац Пена (Palácio Nacional da Pena) – 
один із символів селища, який возвеличується на найвищій горі 
серед зеленого парку. Ця споруда притягує туристів своїм чудер-
нацьким виглядом, в якому змішалися різні стилі, епохи, матері-
али та навіть барви. 

Відвідувати палаци Сінтри краще вдень, а після обіду слід сі-
сти на автобус номер 403 і вирушити до найзахіднішої точки 
континентальної Європи – мис Рока (Cabo da Roca). Автобуси 
відправляються щогодини від залізничного вокзалу, ціна квитка – 
близько 4 євро. Мис Рока являє собою височенні скелі, заввиш-
ки понад 100 м, під якими бушує Атлантичний океан. Нагорі ж 
знаходяться маяк та пам’ятний знак, на якому викарбувано «Тут 
закінчується земля і починається море». Перед відкриттям Но-
вого світу європейці вважали, що саме тут – край відомого тоді 
континенту. 

Аби подорожувати далі на північ, слід повернутися до Лісабона 
й на вокзалі «Oriente» сісти на потяг до Коїмбри (відправляється 
щогодини, час подорожі – близько 2 годин, ціна квитка – від 19 до 
23 євро). Коїмбра в середньовіччі була столицею країни, а нині – 
центр студентського життя Португалії. Тут із 1290 року функціо-
нує університет – один із найстаріших у світі. Коїмбрський виш 
занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО, і його обов’яз-
ково слід відвідати, аби побачити, зокрема, унікальну барокову 
бібліотеку Жуаніна (Biblioteca Joanina). Одна з характерних рис 
Коїмбри – це студенти, яких легко впізнати по довжелезних 
чорних мантіях, котрі вони з гордістю носять протягом багатьох 
поколінь. Ввечері раджу відчути атмосферу студентського жит-
тя в одному із сотень студентських барів та обов’язково з’їсти 
традиційну студентську страву – «chanfana» – козлятину, тушену 
в червоному вині (наприклад, в маленькому локальному ресто-
ранчику «007» ця страва дійсно смачна й коштує 7,5 євро). 

Наступного дня можна вирушити до другого за розміром міста 
Португалії – Порту, але по дорозі варто на декілька годин заїхати 
до Авеіру (година потягом із Коїмбри, ціна квитка – 5,25 євро). 
Це місто рибалок, яке називають «португальською Венецією». 

На відміну від романтичного італійського міста, каналів в Авеіру 
лише три, а от розмальованих традиційних човнів – «moliceiros», 
якими можна цими каналами проплисти, – дійсно багато. 

Після обіду в Авеіру можна вирушити до Порту. Потяги від-
правляються двічі-тричі на годину, подорож триває близько го-
дини, а найдешевший квиток коштує 3,5 євро. І от ви вже в Порту – 
місті портвейну та... Гаррі Поттера. Так, дійсно цього книжково-
го героя тут дуже шанують, бо Джоан Роулінг почала писати се-
рію книжок про чарівника «всіх часів і народів», коли мешкала 
в Порту, адже була дружиною португальського журналіста. Вона 
години проводила в книгарні «Lello & Irmão», сецесійний інтер’єр 
якої надихнув її на створення британської школи магії Гоґвортс. 
Але в цьому місті є також інші, не менш магічні, об’єкти. Історич-
ний центр міста Порту – також належить до списку спадщини 
ЮНЕСКО. Серед обов’язкових пунктів, які варто відвідати, – один 
із символів міста, дзвіниця церкви Клерігуш (Torre dos Clérigos), 
висота якої 76 метрів, романський Кафедральний собор (Sé do 
Porto) ХІІІ ст. та Єпископський палац (Palacio Episcopal do Porto) 
в стилях бароко й рококо. Від палацу, розташованому на пагорбі, 
варто пройти над річкою Дору металевим мостом Короля Луїша І 
(Ponte Luís I) з ХІХ ст., що з’єднує Порту з містечком Віла Нова де 
Гая (Vila Nova de Gaia) – відомим своїми винними погребами. Пра-
воруч від цього мосту можна побачити ще один – Понті Марія Піа 
(Ponte Maria Pia), який запроектував не абихто, а сам Гюстав Ей-
фель. Потрапивши на протилежний берег річки, варто зайнятися 
тим, заради чого до Порту приїжджають мільйони туристів що-
року, – випити традиційного португальського вина – портвейну. 
Саме в Порту він смакує найкраще. Але нагадую, портвейн (20%) – 
трунок підступний – можна і на літак запізнитися. На щастя, міс-
цевий аеропорт (Aeroporto Porto Francisco Sá Carneiro) з’єднаний 
із центром міста лінією метро (фіолетова гілка – Е). Подорож три-
ває від 30 до 45 хвилин, одноразовий проїзд коштує 1,15 євро. 

Повернутися з Порту до Варшави можна дешевою авіалінією 
«Ryanair» (виліт о 16:00, приземлення в Модліні о 20:45) або ще 
одним лоукостером «Wizzair» (виліт о 01:55, приземлення о 06:35 
на варшавському летовищі ім. Шопена). Привезти з собою із 
Португалії варто, звичайно, портвейн (не намагайтеся заощади-
ти – різниця в смаку між вином за 6 та 12 євро дійсно велика), 
солодощі (тістечка «рastel de Belem» та «оvos moles»), місцевий 
сир, вироби з білої керамічної плитки «azulejo», розмальовані 
синім орнаментом (такою плиткою по всій країні обкладені стіни 
будинків як усередині, так і назовні), рибні консерви (найбільш 
ходовий товар – це сардинки) та обов’язково – незабутні спогади 
про Португалію, чарівну країну на самому початку Європи. 

 Анатолій ЗИМНІН 
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Вирушаємо до Польщі. Частина 3

Лодзь розвивався як сільськогосподарське містечко й був 
місцевим торговельним та ремісничим центром. Коли уряд 
включив його в 1820 році до грона промислових центрів, по-
чався найбільш інтенсивний розвиток міста, який перетворив 
мале містечко на промислову метрополію.

У Лодзі почали переплітатися кулінарні традиції багатьох 
народів, бо тут змішалися польська, єврейська, німецька, сі-
лезька, російська й татарська культури, і це сильно вплинуло 
на кулінарні традиції регіону. З часом деякі назви продуктів на-
були польського звучання, а страви, які сягали корінням в інші 
культури, були перероблені та пристосувалися до лодзьких 
умов і економічної ситуації. Я був щиро вражений багатством, 
різноманітністю та унікальністю страв. Тож і вас, дорогі мої чи-
тачі, запрошую скуштувати смачний обід із унікальних страв 
лодзької землі.

Grusconka, garus, gruscok, polewka gruszkowa – це все 
назви супу зі свіжих чи сушених грушок, найчастіше з дички – 
візитна картка регіону.

0,5 кг грушок чистимо від шкірки та серцевинок, ріжемо, за-
ливаємо на половину водою та варимо до м’якості, помішую-
чи, щоб не підгоріли. Відварені грушки протираємо через сито. 
Загущуємо ложкою муки та додаємо 250 г сметани. Підсолює-
мо до смаку. Подаємо грусцонку з гарячою відварною картоп-
лею, засмаченою шкварками.

Картопляні кнедлі з полуницею, які подаються 
з молодою капустою

Це популярна лодзька страва. Поєднання двох смаків: солод-
ких кнедлів та прісної молодої капусти – гарантовані нові кулі-
нарні враження.

До 1 кг відвареної і змеленої картоплі додати 200 г муки, 
2 яйця, дрібку солі та замісити тісто. З нього сформувати ковбас-
ку й порізати на невеличкі шматки (трохи більші за коробку сір-
ників), а з них сформувати круглі млинці. З полуниць (приблизно 
400 г) видалити листочки з плодоніжками. На кожному млинці 
покласти одну велику полуницю. Тісто заліпити та надати йому 
форму кульки. Кнедлі вкладати до підсоленого окропу та варити 
близько 3 хвилин, поки вони не спливуть на поверхню. 2 ст. л. па-
нірувальних сухарів підсмажити на трьох ложках масла, полити 
ними кнедлі та притрусити 2 ложками цукру.

Приготування молодої капусти: 1 молоду капустину пошатку-
вати та ошпарити окропом. На сковорідці підтопити 60 г поріза-
ного сала. 2 цибулини почистити, дрібно порізати та підрум’яни-
ти з салом, додати капусту, приправити сіллю, меленим чорним 
перцем та 1 ч. л. лимонного соку. Тушити під кришкою 20 хвилин. 

Яєчна шинка (Ловіч і околиці). 
Чоловіки оцінять цю страву!
Велику свинячу голяшку (рульку), 1 кг шинки та 1 кг бочка ва-

рити близько 2 годин в невеликій кількості легко підсоленої води 
з додатком чорного перцю горошком (10 шт.), духмяного горошку 

Юрій ГЕРАСИМЧУК

(5 шт.), кількох гвоздик, лаврового листка й дрібки майорану. Вий-
няти м’ясо, відділити кістку та разом зі шкірою і салом порізати на 
дрібні шматки й охолодити. Додати сіль, мелений перець і дрібку 
меленого мускатного горіха. Зварити в круту 10 яєць, порізати та 
додати до м’яса. Туди ж влити легко збиті 15 сирих яєць. Перемі-
шати, викласти в змащену смальцем керамічну форму (я вкладаю 
до скляних півлітрових банок) і запекти в духовці при 180⁰С про-
тягом 1 год. Споживати як закуску: класти на свіжий хліб з наступ-
ного рецепта, легко притрусити посіченою цибулькою та прикра-
сити кружальцем квашеного огірочка.

Хліб татарчух (tatarczuch) – можна здогадатися з назви, звідки 
він примандрував, але роблять його тільки в Лодзькому воєвод-
стві.

2 склянки гречаної муки запарити склянкою окропу та вимі-
шувати дерев’яною ложкою, поки маса не охолоне. Пачку дріж-
джів (100 г) розвести в половині склянки літньої води, додати 
2 ч. л. 30%-них вершків та 1 ч. л. цукру. Як дріжджі почнуть ро-
сти, додати їх до охолодженої муки, всипати півсклянки цукру та 
0,5 ч. л. солі. Добре вимішати. За консистенцією тісто має бути як на 
оладки. Перелити його в силіконову форму та запікати при 180⁰С 
протягом 50 хв. Якщо запікаєте в металевій чи керамічній формі – 
змастити її маргарином або смальцем та притрусити мукою.

СМАЧНОГО!

У липні мені довелося зробити невеличку кулінарну екскурсію в регіон, який асоціюється з найбільш польською Польщею.

Grusconka – суп зі свіжих чи сушених грушок, найчастіше з дички.

Картопляні кнедлі з полуницею, які подаються з молодою капустою.
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Фестиваль «Przystanek Woodstock»
3–5 серпня, Костшин-над-Одрою.
Цього літа відбудеться вже 23-тя едиція одного з наймасштабніших музичних фестива-
лів Польщі. Особливою популярністю «Przystanek Woodstock» користується не лише 
через різноманіття виконавців, що прибувають розважати публіку, але й через те, що 
цей фестиваль безкоштовний. У серпні тут заграють близько 50 гуртів із різних країн. Се-
ред запрошених музикантів: «Kyle Gass Band», «Trivium», «Orange Goblin», «The Qemists», 
«Nothing But Thieves», «Slaves», «Prong», «Wilki» та багато інших зірок.

КОСТШИН-НАД-ОДРОЮ

Концерт групи «Korn» 
у рамках фестивалю 
«Legend Rocka 2017»
15 серпня, «Dolina Charlotty»
в околицях Слупська.
На розігріві виступатимуть «Acid Drinkers» 
i «Chassis».
Серед запрошених музикантів: «Kyle Gass 
Band», «Trivium», «Orange Goblin», «The 
Qemists», «Nothing But Thieves», «Slaves», 
«Prong», «Wilki» та багато інших зірок.
Ціни квитків: I сектор – 250 зл., II сектор – 
200 зл., III сектор – 150 зл.

СЛУПСЬК

«Kraków Live Festival 2017»
18–19 серпня, Lotnisko –
Muzeum Lotnictwa Polskiego 39, Краків.
П’ятниця 18.08: Ellie Goulding, «Alt-J»;
субота 19.08: Lana Del Rey, Wiz Khalifa.
Абонемент на 2 дні – 359 зл., на 2 дні 
з проживанням у наметах – 419 зл., квиток 
на один день – 199 зл.

КРАКІВ

Індійські смаки.
Фестиваль культури і кухні
15 серпня, з 13:00 по 23:59.
Палац культури і науки (зал ратуші),
Plac Defilad 1, Варшава.
У програмі фестивалю: презентація індій-
ських ресторанів, демонстрація домашньої 
індійської кухні, ярмарок індійських про-
дуктів, одягу, меблів, біжутерії, малювання 
хною, традиційні індійські танці та ігри, роз-
ваги для дітей.
Вхід безкоштовний.

ВАРШАВА

«Vistula Folk Festival» 
22–27 серпня,
Плоцьк: Park północny, Stary Rynek. 
Amfiteatr.
«Vistula Folk Festival» – це найстарший 
в Польщі фольковий фестиваль. Його 
мета: популяризація польської культу-
ри та презентація культури інших країн. 
Під час цьогорічної шостої едиції фесту 
виступатимуть гурти з Угорщини, Нової 
Зеландії, Мексики, Сербії, Польщі і Росії. 
Хоча досить дивно, чому організатори не 
зазначили в переліку Україну, адже в де-
тальній програмі написано, що 25 серпня 
відбудуться народні танці з гуртом «Вова» 
з Харкова.
Платний вхід лише на гала-концерт
26 серпня в Амфітеатрі – 10 zł. 

ПЛОЦЬК

Джаз на варшавській Старувці
Кожної неділі, з 1 липня по 26 серпня, на Ринку Старого Міста у Варшаві о 19:00 усі люби-
телі джазу можуть безкоштовно насолоджуватися прекрасними концертами. Серпневи-
ми гостями будуть: «Marek Napiórkowski Sextet» (5 серпня), «TurBiKon» (Grzegorz Turnau, 
Robert Kubiszyn, Czarek Konrad) (12 серпня), «Christian Bakanic's Trio Infernal» (Austria) 
(19 серпня) та Josemi Carmona & Javier Colina з José Ruiz Bandolero (26 серпня).

ВАРШАВА

Фестивалі 
та концерти
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*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.


