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Листопад 2017

• Зустріч літературного клубу 
Українського дому.
4 листопада oб 11:30.

• Презентація книжки Дарини Попіль 
«Сезони слів» за участю авторки.
9 листопада o 18:00.

Поляки пишуть про Україну.  
Зустріч з авторами репортажів. 
Розмову з авторами репортажів про Україну, 
опублікованими в 2017 році, проведе 
головний редактор «Нової Східної Європи» 
Анджей Бжезецький. 
Подія в рамках проекту «Інтеграція через літературу». 
16 листопада о 18:00.

• Зустріч, присвячена річниці 
Голодомору в Україні. 
24 листопада o 18:00.

• Тренінг самооборони для жінок – 
Wendo. 
25–26 листопада, 10:00–17:00.

• Екзистенціальний вимір політичної 
еміграції. 
З Богумілою Бердиховською, автором книжки 
«Культура – Україна. Схильність до безнадійних 
справ. Україна у "Культурі" 1947–2000»,  
та Галиною Дубик, упорядником книжки 
«Ґедройць – Маланюк. Листування 
з 1948–1963 років», розмовляє Євген Соболь. 
Подія в рамках проекту «Інтеграція через літературу». 
30 листопада о 18:00.

ЦИКЛІЧНІ ПОДІЇ
• Консультаційний пункт для мігрантів. 
Понеділок–п’ятниця 10:00–20:00. 
Субота 10:00–15:00.  
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 праців-
ників-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 майс тер-
класи, інформаційні зустрічі, тренінги тощо.
Запрошуємо стежити за найближчими подіями
клубу на Фейсбуці – www.facebook.com/KlubUkrainok.
Додаткова інформація – klubukrainok@gmail.com .

• Дитячий клуб «Рукавичка».
У програмі українською мовою: інтеграційні ігри, 
ознайомлення з казками, піснями, віршами, 
творча діяльність, пізнавальні заняття, 
майстер-класи та експерименти.
Група 2–6 років: субота, 11:00–14:00. 
Вартість 1 години занять – 10 злотих.
Запис за адресою: ukr.klubik@gmail.com, 
тел.: +48 727 88 70 31.
«Рукавичка» на Фейсбуці:  
www.facebook.com/rukawyczka.

• Мовна школа в Українському домі у Варшаві. 
Інтенсивні курси польської мови різних рівнів.
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 (1 година – 45 хв.). 
Ціна: 600 злотих.

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

• 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! Хочу звернути вашу увагу, що ми шість з половиною років видаємо 
газету за підтримки Європейського фонду інтеграції громадян третіх країн (раніше) та Фонду 
притулку, міграції та інтеграції (зараз) і завдяки польській державі. Фінансування від фонду 
закінчилося в жовтні, тобто 66-й номер є останнім у рамках цього фінансування. 

Ми вважаємо, що доступ до інформації необхідний, щоб знати свої права й обов’яз-
ки та впевнено себе почувати в чужій країні. На жаль, на даний момент немає можли-
вості грантової підтримки газети, та ми плануємо продовжувати видавати її і потребу-
ємо вашої допомоги! 

У листопаді вийде 67-й номер, на який нам вдалося зібрати кошти, але ми потребуємо підтримки, щоб видати 68-й 
і наступні номери! 

Як можна допомогти?
Стати рекламодавцем чи меценатом! Пропонуємо вам можливість реклами ваших послуг як у газеті, так і на пор-

талі www.naszwybir.pl. Тираж газети – 3000 примірників, а портал має близько 40 тис. унікальних користувачів 
та 400 тис. сеансів на місяць. У 2017 році в нас було понад 2,5 млн сеансів. 

У наступному номері в газеті з'явиться нова рубрика – «Оголошення», де ви можете розмістити своє оголошення; 
на порталі діятиме нова вдосконалена платформа оголошень. Уже зараз там можна знайти цікаві пропозиції праці та роз-
містити свою об'яву. За детальною інформацією просимо звертатися до редакції: redakcja@naszwybir.pl.

Ви також можете підтримати видання газети, переказуючи благодійний внесок на банківський рахунок Фонду 
«Наш вибір»: 

Fundacja Nasz Wybór 
Numer konta: PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Назва переказу: «Gazeta Nasz Wybir»

Запрошуємо до співпраці й підтримки нашої спільної справи!

В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Мирослава керик
головний редактор

Докладніше про Фонд 
«Наш вибір»

Основна мета Фонду «Наш вибір» – допомога 
в інтегруванні українських мігрантів із польсь-
ким суспільством, підтримка й розвиток культур-
них контактів, освітніх, економічних і політичних 
відносин між Польщею та Україною, промування 
демократичних цінностей та громадянського су-
спільства. Основна наша діяльність скерована на 
допомогу українським мігрантам у Польщі та зміц-
нення польсько-українського діалогу.

Що таке FaniMani.pl?
FaniMani.pl – це інтернет-служба, яка дозволяє 

людям підтримувати організації та соціальні ініці-
ативи при здійсненні покупок в Інтернеті. Зареє-
стровані організації отримують пожертви кожного 
разу, коли користувач, який здійснює онлайн-по-
купку через www.fanimani.com, зазначає організа-
цію, яку хоче підтримати.

У службі зареєстровано більше 2000 організацій, 
а в програму приєднано понад 900 інтернет-мага-
зинів, серед яких є багато відомих брендів.

Як звичайне інтернет-замовлення змінити 
на щось надзвичайне?

Фонд «Наш вибір» уже 8 років надає допомогу мігрантам. Відтепер кожен, хто ку-
пує онлайн, зможе їх підтримати – не сплачуючи ні копійки більше, ніж за звичайні 
покупки.

Таку можливість надає платформа FaniMani.pl, на якій Фонд «Наш вибір» встановив 
свій профіль. Якщо онлайн-покупець хоче підтримати організацію, просто потрібно 
перейти на сторінку https://fanimani.pl/naszwybor/ і натиснути «Я підтримую», обра-
ти магазин і здійснити свої покупки. Відсоток від їхньої вартості перейде до обраної 
вами організації.

Людина, яка активно підтримує організацію під час покупки у партнерів 
FaniMani.pl, протягом року передає в середньому 83,45 злотих. Для порівняння:  
один платник податку через 1% переказує в середньому 45 злотих на рік. 

«Це справді просте рішення і використання його абсолютно безкоштовне як для 
нас, так і для покупців», – каже Мирослава Керик, голова Фонду «Наш вибір».

Перевага служби – це невеликі пожертвування, які разом складаються у значну 
суму. На сьогоднішній день більше 18 мільйонів поляків купують в Інтернеті, тому сервіс, який може допомогти вашій організації, – це 
шанс для багатьох неприбуткових ініціатив.

Фонд «Наш вибір» реалізує багато проектів, спрямованих на підтримку мігрантів – легалізації їхнього перебування, пошуку роботи 
чи квартири тощо. Всі пожертвування будуть призначені на розвиток фонду.

– Наша присутність на сайті є додатковим способом збирання коштів на важливі цілі. Ми дуже просимо вас підтримувати діяльність 
фонду з кожною покупкою в Інтернеті, – підсумовує Мирослава Керик.

Якщо у вас виникли 
додаткові запитання, 
зв'яжіться з Фондом 
«Наш вибір»:

biuro@naszwybor.org.pl
тел.: + 48 22 258 40 18
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СТРАХОВИЙ 
СТАЖ? КУПУЮ!
ПЕНСІЙНА РЕФОРМА 
В УКРАЇНІ 

До відділень Пенсійного фонду України телефо-
нують здивовані пенсіонери із запитанням, чи не 
помилково їм нараховують доволі великі суми. 
Міністерство соціальної політики хвалькувато 
викладає аудіозаписи таких дзвінків на офіційній 
сторінці й коментує: «Нарешті отримали пенсію, 
яка відповідає їхній багаторічній важкій праці. 
Якщо у змін є обличчя, то це їх голоси та емоції». 
В Україні набирає обертів пенсійна реформа.

ОСУЧАСНЕННЯ
«Осучаснення» – так називають під-

вищення пенсій для значної кількості 
пенсіонерів. Обчислювати випла ти тепер 
будуть із урахуванням єдиного показни-
ка середньої зарплати, який у 2017 році 
становить 3764,4 гривні. До цього вели-
ка частина українських пенсіонерів от-
римували пенсії, що нараховувалися на 
базі середньої зарплатні за 2007 рік, тобто 
1197 гривень. Крім того, виплати зроста-
тимуть і за рахунок збільшення мінімаль-
ної пенсії, яка зросла щоправда лише на  
140 гривень. 

За словами прем'єр-міністра Володимира 
Гройсмана, для 1,3 млн пенсіонерів пенсії 

збільшаться на 200 гривень, для 1,2 млн – на 
суму від 200 до 500 гривень і для 1,1 млн – 
на понад одну тисячу гривень.

ВІК І СТРАХОВИЙ СТАЖ

Відповідно до Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
щодо підвищення пенсій», який набрав 
чинності 11 жовтня 2017 року, мінімаль-
ний пенсійний стаж щорічно буде збіль-
шуватися на один рік, поки не становити-
ме 35 років у 2028 році. Так, із 2018 року 
для виходу на пенсію у 60 років треба буде 
мати стаж 25 років (зараз 15 років). Вий-
ти на пенсію можна буде у 63 роки, якщо 

стаж становитиме менше 25, але більше 
15 років. У 65 – якщо стаж становить від 
15 до 16 років. Ті, в кого немає відповід-
ного стажу, можуть отримувати соціальну 
допомогу (мінімальну пенсію) із 65 років.

Страховий стаж – це не трудовий стаж, 
підкреслюють фахівці. Якщо раніше ос-
новним документом була трудова книжка 
із підтвердженням місця роботи, на під-
ставі записів якої враховувалося, скільки 
людина пропрацювала, та нараховувалася 
пенсія, то на початку 2000-х Пенсійний 
фонд запровадив електронну документа-
цію щодо заробітної плати, яку громадя-
нин отримує, та внесків, які сплачує за ньо-
го роботодавець чи він сам. Якщо в якийсь 

тема номерa

Оксана КУЗЬМЕНКО
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місяць робітник працював, отримував 
зарплатню, але роботодавець з якихось 
причин не сплатив за нього внесок, цей 
місяць не буде зарахований до страхового 
стажу громадянина. 

І навпаки: навіть якщо ви не працюєте, 
але цілий рік сплачуєте внески з заробітної 
плати на мінімальному рівні, який відпо-
відає мінімальній зарплаті, то будете мати 
повний рік страхового стажу. 

У новій реформі для розрахунку пенсій 
береться тільки страховий стаж.

Крім того, згідно із законом, страховий 
стаж можна докупити. Вартість одного 
страхового року – 17 тис. гривень. Придба-
ти можна не більше 5 років стажу.

ВИСЛУГА РОКІВ? НЕ ЧУЛИ

Ще одна зміна в законі: скасовуються 
«спеціальні пенсії». Державні службовці, 
судді, прокурори, науковці, працівники 
освіти на інші категорії працівників мали 
окремі умови виходу на пенсію за 15-ма 
різними окремими законами, втрачають 
право виходу на пенсію «за вислугою ро-
ків», а пенсії для них нараховуватимуться 
за загальними правилами.

Окремі умови планують забезпечити 
лише для військовослужбовців та праців-
ників шкідливих виробництв, які визнача-
тимуться пізніше в окремих законопроек-
тах.

Коментар фахівця 
Лариси Антощук, 
адвоката, керівника 
практики з вирішення 
податкових спорів 
КПМГ в Україні

Перші кроки очікуваної пенсійної 
реформи зроблено. Успішні вони чи ні, 
покаже час. Поки що зрозуміло, що За-
коном України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо під-
вищення пенсій» перекроєно низку 
правил, до яких ми звикли. Мова про 
обчислення страхового стажу для ви-
ходу на пенсію, умови визначення міні-
мальної пенсії, застосування індексації, 
розміри пенсії та ряд інших питань. 

Далі має бути цікавіше. Наступний 
етап передбачає впровадження накопи-
чувальної пенсійної системи. Сьогодні 
навіть немає проекту відповідних змін – 
уряд щойно взявся розробляти дорож-
ню карту. 

Як би не рухалася підготовка друго-
го етапу, за наслідками першого можна 
спостерігати вже сьогодні. Що ж відбу-
лося? 

Нововведення цікаві. І якщо аналізу-
вати найголовніші, то насамперед вар-
то сказати про нові правила виходу на 
пенсію. Так, з 2018 року при досягненні 
60 років особа має довести наявність 
25-річного страхового стажу, аби от-
римати горде звання пенсіонера. А вже 
з 2028 року претендент має довести, що 
має щонайменше 35 років страхового 
стажу. 

Цікаво, що до страхового стажу вра-
ховуватиметься і період ведення під-
приємницької діяльності на спрощеній 
системі оподаткування в період з 1 січня 
1998-го до 31 грудня 2000 року. Проте ця 
умова спрацює лише у випадку надання 
довідки про реєстрацію приватним під-
приємцем. А ті приватні підприємці, які 
здійснювали самостійну підприємниць-
ку діяльність у період із 1 січня 2001 року 
до 31 грудня 2017 року, матимуть пра-
во на врахування періоду підприємни-
цтва як частини трудового стажу лише 
за умови, що в той період сплачувалися 
страхові внески.

Додатково законодавець здогадався 
надати можливість «докупити» страхо-
вий стаж – для цього достатньо сплатити 
страхові внески. Очевидно, що ставка 
робиться на повернення заробітчан, 
які останні 15–20 років не працювали 

в Україні – відповідно, не отримували 
офіційно доходи з джерелом походжен-
ня з України, а також не декларували ті 
суми, які заробляли за кордоном.

Здається, що норма про скасування 
з 1 січня 2018 року спеціальних пенсій 
для держслужбовців, прокурорів, депу-
татів, наукових і медичних працівників, 
дипломатів була прийнята для пом’як-
шення ефекту гіркої пігулки збільшення 
пенсійного віку та вимог до страхово-
го стажу. Можливо, такою ж була мета 
впровадження автоматичної індексації 
пенсії з 2021 року і скасування оподат-
кування пенсії для працюючих пенсіоне   - 
рів уже з 1 жовтня цього року. 

У 2028 році держава зобов’язується 
всім, хто має страховий стаж 40 і більше 
календарних років, призначати пенсію 
за віком незалежно від віку. Досить сум-
нівне «покращення», зважаючи, що по-
чавши працювати в 20 років і працюючи 
завжди офіційно з виплатою страхових 
внесків, лише в 60 років можна напра-
цювати 40-річний стаж. А в 60 років і так 
призначається пенсія за віком…

Прихильність до закону можуть ви-
явити працівники засобів масової ін-
формації, яким документ дає право на 
дострокову пенсію за віком – не раніше 
ніж за 5 років до досягнення чоловіками 
60 років, а жінками 55 років і за наявно-
сті страхового стажу не менше 25 років 
для чоловіків та 20 для жінок. Вихід на 
таку дострокову пенсію за віком буде 
можливий у випадку контузії, каліцтва, 
одержаних під час виконання службо-
вих обов’язків у місцях надзвичайних 
подій журналістами чи прирівняними 
до них працівниками. 

Закон також передбачає низку менш 
суттєвих змін. Червоною ниткою тек-
стом документа проходить необхідність 
заощадити бюджетні кошти, які так 
уперто вибирає Пенсійний фонд і за цим 
невесело спостерігає Міжнародний ва-
лютний фонд. І тим не менше фахівці, 
які здійснювали розрахунки показни-
ків за результатами першого етапу ре-
форми, незадоволені. Вони кажуть, що 
системно проблема фінансування пен-
сійних видатків так і не була вирішена.

На фото – Лариса Антощук.
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1 жовтня Набули чинності до-
даткові торговельні преференції 
для України в рамах зони вільної 
торгівлі з ЄС. 
1 жовтня ЗМІ: уряд у 2018 році 
планує скоротити витрати на 
стипендії для студентів.
2 жовтня Опитування: лише 18% 
українців вважають, що країна 
рухається у вірному напрямку.
3 жовтня Верховна Рада ухвали-
ла законопроект про пенсійну 
реформу. 
5 жовтня Міністр енергетики 
України: Польща пообіцяла не 
купляти вугілля з окупованих 
районів Донбасу.
6 жовтня  Верховна Рада продов-
жила дію закону про особливі 
умови місцевого самоврядуван-
ня в ОРДЛО.
8 жовтня Київ отримав право 
приймати cесію Парламентської 
Асамблеї НАТО у 2020 році. 
9 жовтня Збірна України з фут-
болу програла команді Хорватії 
і втратила шанс потрапити на 
Чемпіонат світу до Росії.
11 жовтня Петро Порошенко 
захищав новий закон про освіту 
перед Парламентською Асамбле-
єю Ради Європи.
13 жовтня НАБУ оголосило про 
підозру міністра інфраструктури 
України Володимира Омеляна 
в незаконному збагаченні.
13 жовтня Вступив у дію закон, 
що зобов'язує загальнонаціо-
нальні телеканали транслювати 
не менше 75% ефіру державною 
мовою. 
14 жовтня Юлія Тимошенко 
заявила про намір балотуватися 
на посаду президента.
17 жовтня Під Верховною Радою 
відбувся мітинг за зняття депутат-
ської недоторканності та 
створення антикорупційного 
суду. Не обійшлося без сутичок.
18 жовтня «Укрзалізниця» оголо-
сила про запуск нового 
щоденного потягу сполученням 
Одеса – Перемишль.

вісті з України

жовтень
2017

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталу «Українська правда», Радіо «Свобо-
да», агентства «Укрінформ» та газети «Дзеркало тижня».

Україна може 
постачати більше 
продовольства 
до країн ЄС

З 1 жовтня почали діяти додаткові тим-
часові торговельні преференції Євро-

пейського Союзу для України. Окрім пільг, 
які вже були визначені Угодою про асоціа-
цію між Україною і Євросоюзом, Брюссель 
ввів строком на три роки додаткові нульові 
тарифні ставки на низку сільськогосподар-
ських продуктів і деякі промислові вироби 
з України. Відтак українські виробники 
отримали можливість експортувати до ЄС 
більші обсяги меду, кукурудзи та борошна 
з неї, ячменю й борошна з нього, пшениці 
та борошна з неї, вівса, оброблених томатів 
і виноградного соку, не сплачуючи митних 
зборів. Взамін за додаткові квоти експор-
ту до ЄС Київ зобов’язався, зокрема, до-
тримуватися демократичних принципів, 
прав та основних свобод людини, верхо-
венства права, умов рівних можливостей 
у працевлаштуванні, продовжити бороть-
бу з коруп цією, відмовитися від запровад-
ження нових або збільшення наявних 
мит чи зборів на імпорт із Євросоюзу.

Футбольна 
збірна України не поїде 
на мундіаль до Росії. 
«От і добре?»

З бірна України з футболу позбавила 
мільйони громадян дилеми: бойкотува-

ти чи не бойкотувати Чемпіонат світу в Ро-
сії? Їхати на мундіаль до країни-окупанта 
якось не личило національній команді, 
але з іншого боку, не годилося позбавляти 
фанів шансу заспівати «шлягер про Путі-
на» на російських стадіонах. Однак підо-
пічні Андрія Шевченка, які залишили все 
«на останній матч» (він же «матч за все», 
«матч "бути чи не бути"», «матч життя та 
смерті» тощо), вирішили не спокушати 
долі та головну зустріч року – зі збірною 
Хорватії – програли. У Києві... На повному 
«Олімпійському»... З рахунком 0:2... У під-
сумку Україна фінішувала на третьому міс-
ці в групі «І» і до Росії не їде.

Українська мова 
і національні меншини

У вересні Верховна Рада прийняла, а пре-
зидент підписав новий закон про осві-

ту в Україні. Документ, зокрема, передбачає, 
що «мовою освітнього процесу в навчальних 
закладах України є державна мова» – тобто 
українська. Однак країни, національні мен-
шини яких мешкають в Україні (Польща, Ро-
сія, Румунія, Угорщина, Греція та Болгарія), 
висловили стурбованість у зв'язку з норма-
ми закону, що стосуються мови навчання 
представників національних меншин. А де-
які сусіди почали вголос говорити про мов-
ну дискримінацію в Україні. Найдалі пішов 
уряд у Будапешті, який заявив, що «блоку-
ватиме всі подальші рішення Європейського 
Союзу, спрямовані на зближення ЄС з Укра-
їною», та почав вимагати перегляду Угоди 
про асоціацію з Києвом. Не дивно, що новий 
освітній закон на міжнародній арені почали 
захищати українські політики. Міністр осві-
ти України Лілія Гриневич зустрілася зі сво-
єю польською колегою Анною Залєвською та 
домовилася про опрацювання й підписання 
спільної декларації з цього питання. Міністр 
закордонних справ України вирушив до 
Бухареста, де пояснив румунським парла-
ментарям положення освітнього закону та 
отримав запевнення готовності до діалогу. 
А от з Будапештом усе виявилося складні-
ше. Після візиту Павла Клімкіна до столиці 
Угорщини, місцевий МЗС продовжив рито-
рику про «порушення прав етнічних угорців 
в Україні» й далі наполягає на внесенні змін 
до освітнього закону. Взявся пояснювати 
причини розширення використання укра-
їнської мови в школах національних мен-
шин і президент України. Виступаючи перед 
Парламентською Асамблеєю Ради Європи, 
Петро Порошенко просто й доступно пояс-
нив причину нововведень. «75% випускни-
ків шкіл у Береговому (Закарпаття. – Ред.) 
не склали іспит з української мови. Вони 
просто її не розуміють. Як вони можуть про-
довжувати навчання, працевлаштуватися 
в країні, стати держслужбовцями? Це дис-
кримінація таких дітей», – наголосив укра-
їнських очільник.

Петро Порошенко додав, що уряд створює 
умови для вивчення мов нацменшин, але 
водночас «лише просить вивчати й україн-
ську мову також».
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У країнський студент, побитий п'яними 
поляками, працівник ґданського кеба-

бу з України, який мусив забарикадуватися 
через атаку польських відвідувачів, укра-
їнська дівчинка, котру вдарили пляшкою 
по голові в центрі Любліна, – останніми мі-
сяцями з’являється все більше прикладів 
брутальних нападів на громадян України. 
Йдеться не про побутові сварки чи спроби 
пограбування. Українці в Польщі все часті-
ше стають жертвами злочинів, вчинених 
на ґрунті ненависті.

За інформацією порталу Uchodźcy.info, 
у 2016 році в Польщі велося 1631 слідство, 
пов’язане зі злочинами на ґрунті ненави-
сті, тобто через інше етнічне або расове 
походження чи віросповідання жертви. 
Порівняно з ситуацію кількох попередніх 
років, фіксується все більше випадків саме 
фізичного насильства щодо представни-
ків інших етнічних та релігійних груп. При 
цьому тільки кожне четверте слідство за-
вершується висуненням звинувачень на 
адресу агресора. Найчастіше жертвами 
злочинів на ґрунті ненависті в Польщі ста-
ють мусульмани (22%) та євреї (10%), укра-
їнці – на четвертому місці (5,7%).

За таких обставин критично важливою 
є довіра постраждалих до поліції, впевне-
ність, що до них поставляться з повагою. 
Тому випадки, коли поліція застосовує 
щодо іноземців дискримінаційні практи-
ки, є настільки обурливими: вони не тільки 
позбавляють гідності конкретну людину, 
а ще й нищать репутацію правоохоронців 
серед мігрантів, знеохочуючи їх до будь-
яких контактів.

У ніч з 28 на 29 вересня поліцейські від-
ділку Вроцлав–Кшикі затримали 21-річ-
ну українку Дарину. Дівчина навчається 
в Києві і приїхала до Нижньої Сілезії відві-
дати батьків. Майже рік тому вона почала 
зустрічатися з місцевим поляком, пара 
навіть мешкала разом, хотіли побратися, 
проте дівчина поїхала до України. Перед 
від’їздом хлопець подарував їй телефон. 
Невдовзі молоді люди розійшлися. Коли 
Дарина завітала до Вроцлава, хлопець 
зажадав повернення подарунка. Коли дів-
чина відмовилася, бо хотіла перенести до 
іншого апарата фото та контакти, поляк 

склав на неї скаргу до поліції, нібито вона 
вкрала ґаджет.

Що сталося далі – детально описала 
місцева «Gazeta Wyborcza», й новину під-
хопили всі польські ЗМІ. Під домом бать-
ків Дарину затримала поліція. Її відвезли 
до відділку, де дівчина хотіла розповісти 
свою версію подій, пропонувала показати 
тексти старих розмов із хлопцем, але ніхто 
не був зацікавлений. Після того, як один із 
поліцейських дізнався, що Дарина похо-
дить з України, сказав: «Забагато вас тут».  
Її на всю ніч закрили в камері, два рази 
змушували роздягатися для проведен-
ня обшуку та погрожували депортацією, 
якщо не буде співпрацювати. Загалом дів-
чина пробула у відділку понад 20 годин.  
Вранці, не маючи доказів її вини й показань 
хлопця, поліцейські відпустили Дарину.  
Як говорить сьогодні речник вроцлавської 
поліції Рафал Петриковський, усе через те, 
що дівчина сама хотіла дзвонити батькам, 
а польське право вимагає, аби дзвінок 
зробили правоохоронці, до того ж полі-
цейські чекали на перекладача. Поліція 
не згадує, навіщо той був потрібний, якщо 
Дарина прекрасно говорить польською.

За справу українки взявся адвокат Ра-
дош Павліковський. Він обвинувачує полі-
цію в затриманні його клієнтки без обґрун-
тованої підозри про вчинення злочину. 
Поведінку вроцлавських правоохоронців 
піддано різкій критиці з боку правоза-
хисних організацій. Цікаво, що подібної 
солідарності з постраждалою немає на 
українських вроцлавських групах у мережі 
Фейсбук. Чимало дописувачів прямо обви-
нувачує дівчину в брехні, а ті, хто вірить,  
не бачать нічого страшного в подвійному 
обшуку – не на вулиці ж і не групою чоло-
віків, а то й додають – так їй і треба, не буде 
більше з поляками плутатися!

Сергій із Києва, котрий живе у Вроцла-
ві вже кілька років, говорить, що прикро 
вражений. На його думку, вроцлавська 
поліція поводить себе доволі коректно, 
чого, наприклад, не скажеш про прикор-
донників, котрі звикли в грубій формі 
перевіряти документи українців прямо 
на автовокзалі. Кривда, вчинена Дарині, 
є ударом по іміджу Вроцлава, який місь-

ка влада турботливо будує кільканадцять 
років. Мер Рафал Дуткевич рекламує сто-
лицю Нижньої Сілезії як місто зустрічей 
і на захід від Польщі, і на схід. В інтерв’ю 
від неодноразово підкреслював, що ті-
шиться зростанням кількості українських 
студентів та працівників. У липні цього 
року Р. Дуткевич став лауреатом Німець-
кої національної нагороди в 50 тисяч євро 
й одразу передав усю суму вроцлавському 
фонду «Україна», заснованому Ґжеґожем 
Дзіком, багаторічним почесним консу-
лом України. Тоді ж мер Вроцлава повідо-
мив, що його місто матиме уповноважену 
особу у справах українців – на цю посаду 
була призначена Анна Шарич, колишній 
віце-президент Вроцлава. Крок був дуже 
прихильно сприйнятий українською ді-
аспорою в Польщі – поки тільки Ґданськ 
має Раду у справах іммігрантів, а Вроцлав 
виступив з ініціативою, скерованою саме 
до українців.

Як наголошує Софія Баянова з фонду 
«Україна», який має консультаційний пункт 
для іноземців у центрі Вроцлава, останнім 
часом у місті формується все більш між-
народна спільнота, що може, проте не му-
сить призводити до різних непорозумінь. 
«На сьогоднішній день ми не отримали від 
українців жодних скарг на те, що вони не 
почуваються безпечно у Вроцлаві. Опи-
сану справу було переказано Почесному 
консульству України, воно моніторувати-
ме розвиток подій», – говориться в кому-
нікаті від фонду.

Наразі іноземці почувають себе без-
печно в Польщі. На початку року портал 
Morizon.pl запитав іммігрантів, що про-
живають у восьми найбільших польських 
містах, що вони думають про свою нову 
домівку та як оцінюють ставлення поля-
ків. Так, іноземці оцінили свою безпеку на 
4,63 бали за шестибальною шкалою, що 
є доволі високим результатом. Толерант-
ність і гостинність поляків опитані оцінили 
в середньому на 4,05 бали, при цьому най-
кращі пункти отримали Краків та Познань, 
найгірші – Лодзь. Вроцлав в обох рейтин-
гах посередині. Хотілося б, аби ця симпатія 
та довіра з боку іноземців не були зруйно-
вані.

події

СКАНДАЛ ІЗ ЗАТРИМАННЯМ 
УКРАЇНКИ ПОЛІЦІЄЮ У ВРОЦЛАВІ
Майже добу протримали у відділку, двічі роздягли для обшуку, погро-
жували депортацією – так повелися з 21-річною українкою вроцлавські 
поліцейські тільки через те, що її польський екс-бойфренд склав не під-
кріплену фактами скаргу про крадіжку телефону. Принизлива поведінка 
та агресія з боку поліції – це новий занепокійливий епізод у серії нападів 
та обурливих вчинків щодо українців у Польщі.

Олена БАБАКОВА
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Юля приїхала до Варшави з Костополя 15 років тому. Закінчила 
університет, працює проектанткою одягу, знімає квартиру в цен-
трі міста, подорожує. Хоч зустрічалася в Інтернеті з хейтом про-
ти українців, її щоденне життя не приносило прикрих випадків. 
Поки її як «бандерівку» не побила в центрі Варшави... інша жінка.

– Це сталося в січні. Моя подруга запро-
сила мене на день народження. Аґнєшку 
я до того не знала, поспілкуватися на ве-
чірці ми не встигли. Моє таксі не приїхало, 
то ж ми з подругою вирішили приєднати-
ся до неї з партнером. У машині Аґнєшка 
почала розмову про історію, що її дідуся 
вбили українці. Вона була п’яна, агресив-
на, я сиділа мовчки. Та ж провокувала: 
мовляв, ви, українці, нас вбивали, рубали, 
четвертували. Її партнер запитав, як мені 
живеться в Польщі, я сказала, що добре. 
Тут таксист згадав, що в нього жінка з Укра-
їни, але «така кепська кобіта».

Коли ситуація з неприємної перетвори-
лася на неприйнятну?

– Полька все більше заводилася, почала 
говорити, що Україна не повинна існува-
ти. Я з нею дискутувати не хотіла, але не 
втрималася і сказала, що поляки також 
убивали українців. Вона тоді: «Я тебе вб’ю!» 
Ми якраз проїжджали площу Конституції, 
і я вирішила, що не хочу продовження цієї 
«розмови». Таксист зупинився, я вийшла. 
Аґнєшка вискочила, наздогнала мене 
й схопила за волосся. Я намагалася затули-
тися руками, а вона тягла мене з криками 
«бандерівка», «українська к..ва». Шарпани-
на тривала кілька хвилин, поки її партнер 
та моя подруга не вибігли з машини і не 
почали нас рознімати. Я кричала, просила 
викликати поліцію, поряд навіть проходи-
ла якась молодь, але не реагувала. В ре-
зультаті партнер затягнув Аґнєшку назад 
до таксі, я на автоматі пішла додому.

Ти одразу вирішила йти до поліції?
– Перше, що я пам’ятаю, – це відчуття 

шоку. У мене істерика почалася. Вуль-
гарно порушено мої межі безпеки, з цим 
щось треба зробити, але я була настільки 
схвильована, що не могла думати чітко. 
Піти до поліції першим запропонував мій 
партнер, та я сама була внутрішньо готова 
до такого кроку. Вранці пішла до відділку. 

Там записали мої показання... і на тому все. 
Мене ніхто не оглянув. Сказали чекати на 
контакт із їхнього боку.

А було очікування більш оперативних 
дій?

– Було очікування, що мене принаймні 
одразу оглянуть, бо я ж зголосила побит-
тя. Але до криміналістів мене запросили 
лише на 4-й день. Тоді зробили фото, огля-
нули голову. Я мала від початку набряки, 
але за кілька днів вони майже зійшли. Коли 
хотіла сама показати, де мене били, пра-
цівник поліції сказав: «Не хочу до пані тор-
катися, бо потім скажете, що то я вдарив». 
Це, мабуть, єдине, що мені не сподобалося 
в діях поліції. Решта процедур відбувалася 
дуже спокійно; від офіцера, який приймав 
зізнання, я навіть відчувала емпатію.

Чи доводилося чути раніше про подібні 
випадки від знайомих?

– Серед моїх знайомих нікого таке не 
спіткало. Звісно, читала у ЗМІ, що мали 
місце випадки насильства проти україн-
ців. Бачила, як праві накручували істерику 
довкола Волині, що піднялася хвиля нена-
висті проти українців. Я навіть спереча-
лася зі своїм партнером, бо він казав, що 
я все перебільшую. А я йому казала, мов-
ляв, от подивишся, ще мене поб’ють через 
те, що українка! Виходить, що наврочила. 
Хоча я особисто до цього випадку не по-
трапляла в подібні ситуації. Бувало, мені 
залишали найгіршу роботу чи платили 
менше грошей, ніж полякам, але прямо 
мене ніхто не ображав і тим більше не бив.

Як далі поточилася справа в поліції?
– Спочатку поліцейські перевірили ка-

меру на площі Конституції, на ній нічого не 
було видно. Потім я сама туди пішла, поба-
чила більше камер, попросила перевірити 
їх – поки без реакції. За кілька тижнів по-
чали викликати свідків. Партнер Аґнєшки 
заперечував, що була якась штурханина. 

А вона сама зізналася! Підтвердила, що 
тягнула мене за волосся, тільки не визна-
ла, що через моє українське походження. 
Як дізнався мій адвокат, на неї вже заводи-
ли справу через побиття. Моя подруга під-
твердила мою версію. Критичне значення 
мали свідчення водія, але він став на бік 
Аґнєшки. Сказав, що я сама до неї чіпляла-
ся. Було таке відчуття, що виконував свій 
патріотичний обов’язок – захистив спів-
громадянку від «понаїхавшої». А нещодав-
но прийшов лист, що справу закрито за 
браком доказів. Правда, мій адвокат уже 
склав оскарження цього рішення. Не по-
радився він зі мною; якби порадився – я б 
відмовилася.

Не бачиш шансу на успіх? Чи втоми-
лася?

– Не бачу. Раз інші камери одразу не 
перевірили, то тих записів уже немає. 
Показання свідків – слово на слово. Я не 
шкодую, що пішла до поліції. Навіть якщо 
справу закриють, все одно такі заяви десь 
у статистиці осідають. Хай люди знають, 
що іноземці скаржаться. Для мене ж ця 
війна з вітряками – занадто дороге задо-
волення. Огляд криміналіста – 300 злотих, 
адвокат – ще 2000.

Що можеш порадити іншим іноземцям, 
які стають жертвами образ чи нападів 
через їхнє національне походження?

– До поліції йти обов’язково, якщо є мож-
ливість – одразу. Знайти адвоката, який 
спеціалізується саме на таких справах. За-
раз думаю, можливо, варто було зверну-
тися до нашого посольства? Щоб у поліції 
зрозуміли вагу ситуації, а не трактували 
її як із серії, що дівчата понапивалися на 
вечірці, то й посварилися собі трохи. Я не 
хочу, аби Аґнєшку посадили до в’язниці. 
У неї, виявляється, четверо дітей і вік не-
студентський. Але мені неприємно, що такі 
люди залишаються безкарними. Хоч би 
штраф призначили – заплатила б на раху-
нок якогось українського фонду в Польщі.

 
 Варто нагадати, що факт вчинення зло-

чину з причин расової, національної чи 
релігійної ненависті може зголосити жер-
тва цього злочину, свідок чи особа, котра 
виступає від імені жертви. Заяву варто за-
нести до відділку поліції чи прокуратури. 
Додатково можна також поінформувати 
Групу у справах захисту прав людини при 
МВС та НУО. Те саме стосується мови нена-
висті. Публічне вживання мови ненависті 
є злочином, повідомлення про вчинення 
якого у Польщі можна скласти до поліції 
або прокуратури. Якщо не хочеться самим 
іти на контакт із правоохоронцями, можна 
скористатися допомогою однієї з НУО, на-
приклад www.zglosnienawisc.otwarta.pl.

Розмовляла Олена БАБАКОВА

БРАК ДОКАЗІВ.  
ЧОМУ ЗАЯВА ПРО НАПАД НА ҐРУНТІ 
НЕНАВИСТІ НЕ ДОРІВНЮЄ 
ПОКАРАННЮ АГРЕСОРА?
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«НАШ ВИБІР»: Цього року вже вдеся-
те проходитиме фестиваль «Україна 
в центрі Любліна». Хто організовує цей 
захід? Як жителі Любліна ставляться до 
події?

– Завдяки організаторам – Фонду духов-
ної культури прикордоння, незмінному 
партнеру – уряду міста Люблін та за фінан-
сової підтримки міста вже такий довгий 
час існує фестиваль. Ініціатива проведен-
ня заходу належить о. Стефану Батруху, 
і всі ці 10 років він із щораз більшим ен-
тузіазмом розвиває й поширює ідею фес-
тивалю.

Команда організаторів із кожним роком 
змінюється й розростається. Дуже при-
родньо в нас це працює: люди, які прихо-
дять спочатку на волонтерських засадах, 
наступного року радо долучаються й очо-
люють уже якусь програмну, логістичну 
чи промоційну ділянку, а ще через якийсь 
час взагалі координують фестиваль. Такий 
шлях пройшов і я – від волонтера на кіно-
показі до координатора заходу.

Серед відвідувачів фестивалю – в основ-
ному українці, які проживають у Любліні, 
приїхали на навчання чи на роботу. Проте 
помітно збільшується кількість відвідува-
чів–поляків. Звісно, люди культури завж-
ди активно цікавилися культурою сусідів, 
але все частіше з'являються нові обличчя, 
які з подивом, зацікавленням, часом із 
нерозумінням долучаються до якихось 
подій фестивалю і потім приходять уже 
з компанією. Позитивно також ставляться 

до подібних заходів місцеві підприємці. 
Минулого року ми мали досвід співпраці 
з кількома фірмами, які надавали нам по-
дарунки й призи для наших учасників та 
переможців різних конкурсів.

– Що цього року в програмі фестива-
лю?

– Щороку ми намагаємося дотримува-
тися ідеї, що мистецтво й культуру треба 
демонструвати в дуже різній формі, щоб 
зацікавити якнайбільшу кількість людей. 
В цьому році у нас буде два концерти по-
пулярних сучасних гуртів «Один в каное» 
та «Tik Tu», презентація документально-
го фільму «Багатокультурний Люблін» 
який знімали волонтери EVS протягом 
2016–2017 років, виставки фотографій – 
«Everyday Eastern Europe» та виставка, 
присвячена 10-й річниці фестивалю, із 
згадками та фотографіями з попередніх 
років. Також, як завжди, організовуємо 
конкурс серед дітей усіх Люблінських 
шкіл і ліцеїв на знання України, квест для 
молоді й студентів, майстер-класи з на-
родних танців, рукоділля, розпису.

– Які подальші плани? Як бачите розви-
ток фестивалю? Чи маєте стратегію на 
майбутнє?

– Звісно, ми не хочемо зупинятися. Пла-
нуємо продовжувати в такому ж темпі. 
Проте ми, з одного боку, є трішки заруч-
никами, адже фестиваль фінансується мі-
стом, відповідно є обмеження в бюджеті. 

Участь у всіх подіях фестивалю є абсо-
лютно безкоштовною, тому ми можемо 
виходити лише з тих коштів, які нам ви-
діляють. Цього року, скажімо, нам змен-
шили бюджет удвічі, бо крім 10-ї річниці 
нашого фестивалю також є 700-та річни-
ця міста Люблін, тому в 2017-му кількість 
ініціатив, фестивалів і культурних подій 
зросла в рази. Хочемо зробити фестиваль 
більш масштабним: щоб тривав цілий тиж-
день, щодня були різні події – можливо, 
не лише культурні, але й  дискусії, дебати, 
політичні чи освітні зустрічі. Дуже нам до-
помагає активність сучасної молоді, яка 
приїжджає до Любліна. Цього року нам із 
легкістю вдалося назбирати вдвічі більше 
волонтерів, ніж потребуємо, а люди й далі 
пишуть і хочуть долучитися! Також є кіль-
ка ініціатив, зокрема наукове коло украї-
ністів, творче студентське об'єднання, які 
самі долучаються вже зі своїми проектами 
і хочуть робити події в рамках фестивалю. 
Вважаю це прекрасною можливістю для 
розвитку майбутніх фестивалів – чим біль-
ше  ініціатив, які хочуть долучатися, буде 
повставати – тим більше зможемо разом 
організувати!

– Де можна довідатися більше про фес-
тиваль?

– Найзручніше це зробити через сторін-
ку заходу на Фейсбуці «Ukraina w centrum 
Lublina» або на офіційних сайтах фестива-
лю чи організації.

Щиро запрошуємо всіх до Любліна!

ФЕСТИВАЛЬ 
«УКРАЇНА В ЦЕНТРІ 
ЛЮБЛІНА» СТАРТУЄ 
В ЛИСТОПАДІ!
16–19 листопада пройде фестиваль «Україна в центрі Любліна», 
мета якого – познайомити люблінян та гостей міста з українсь кою 
культурою. Пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з координатором 
заходу Романом Задорожним.
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Повернувшись до роботи після літніх 
канікул, мистецькі ініціативи, фонди та 
культурні осередки почали активно працю-
вати й створювати в різних містах Польщі 
та України свої унікальні заходи, покликані 
максимально наблизити дві культури одна 
до одної. 

На початку вересня одразу у двох поль-
ських галереях – у люблінському «Лабі- 
ринті» та білостоцькому «Арсеналі», від-
крилися виставки в рамках проекту «Увага. 
Кордон». До участі в них запрошено поль-
ських та іноземних художників, серед яких 
найбільше було митців з України. Воно й не 
дивно, адже проект зосередився на аналі-
зі географічного положення обох міст, що 
знаходяться поруч зі східним кордоном, 
який одночасно є кордоном ЄС та України. 
Митці намагалися знайти відповіді на важ-
ливі питання, що хвилюють обидві країни, 
серед яких: високий рівень міграції, спри-
чинений анексією Криму та війною на Дон-
басі, а також поширення націоналістичних 
настроїв по обидва боки кордону.

Під кінець вересня на запрошення клу-
бу українських ілюстраторів «Пікторік» до 
Києва зі своєю виставкою приїхала Ола 
Нєпсуй – ілюстратор та графічний дизай-
нер із Варшави. Натомість до Польщі вже 
вкотре приїздять львівські ілюстратори 
з Творчої майстерні «Аграфка». Цього разу 
Романа Романишин і Андрій Лесів завіта-
ють до Любліна на VІI Вечір з українською 
літературою, що відбудеться 7 листопада.

Жовтень був надзвичайно багатим на 
кінофестивалі з польсько-українським ак-
центом.

На початку місяця у Варшаві вже вдру-
ге пройшов кінофестиваль «Україна», що 
познайомив поляків як із новинками, які 
здобули нагороди на престижних фестива-

лях, так і з класикою українського кіно. А за 
кілька днів розпочався Міжнародний вар-
шавський кінофестиваль, програма якого 
хоч і не була присвячена виключно україн-
ському кінематографу, але включала в себе 
кілька важливих українських фільмів. Так, 
саме у Варшаві відбулася світова прем’єра 
документального фільму «Будинок “Сло-
во”» режисера Тараса Томенка. Майже 
в цей самий час в Україні тривали «Дні поль-
ського кіно», що охопили шість українських 
міст – Київ, Одесу, Харків, Луцьк, Вінницю 
та Маріуполь. Один із фільмів фестивалю 
під назвою «Новий Світ» складався із трьох 
новел і розповідав непрості історії з життя 
трьох іммігрантів у Варшаві. Героїнею од-
нієї з новел була українка Віра, що приїхала 
до Польщі в пошуках нового життя.

Друга половина жовтня була не менш 
насиченою на культурні події. Варшава пе-
редала естафету спершу Ґданську, а далі – 
Вроцлаву. 

З 18 по 24 жовтня вже вдруге відбувся 
фестиваль «Український тиждень у Ґдан-
ську». У програмі заходу – театральні поста-
новки, виставки, концерти, лекції і навіть 
балет. Метою «Українського тижня» було 
промування у Ґданську найкращих зразків 
української культури. Фестиваль реалізо-
вано у співпраці з провідними мистецьки-
ми інституціями та культурними осередка-
ми міста.

27–29 жовтня у Вроцлаві відбувся 
І Фестиваль творчої співпраці «WROClove 
UKRAINE», головна ідея якого полягала 
у створенні спільної польсько-української 
платформи, де поети, музиканти, худож-
ники й культурні активісти з обох країн 
змогли б представити свої спільні проек-
ти. Окрім літературно-музичної складової, 
у програмі фестивалю були виставки, дис-

кусії та майстер-класи. Саме у Вроцлаві від-
булася польська прем'єра мультимедійно-
го проекту «Розділові». 

Не відстає від інших і театральне життя 
двох країн. Із 2 по 5 листопада в Театраль-
ному інституті ім. Збігнєва Рашевського 
триватиме перегляд українських театрів 
«Десант Уа». В рамках фестивалю відбудуть-
ся спектаклі, перформенси та зустрічі із ре-
жисерами. А ще в листопаді в Польському 
театрі ім. Арнольда Шифмана можна буде 
переглянути минулорічну виставу режисе-
ра Влада Троїцького «Український Декаме-
рон».

Із середини жовтня до 14 січня 2018 року 
в Центрі сучасного мистецтва «Замок 
Уяздовський» триває виставка «Gotong 
Royong. Речі, які робимо разом». Участь 
у ній беруть польські та іноземні худож-
ники. Україну на виставці представляють 
«Open Space» – творчий дует Юлії Косте-
реєвої та Юрія Кручака, що мають у рамках 
заходу свій цикл зустрічей із художниками, 
журналістами, активістами, мігрантами 
та мешканцями Варшави на теми іншо-
сті, ідентичності та локального активізму. 
Теми, які піднімають «Open Space» на своїх 
зустрічах, були результатом їхньої мистець-
кої резиденції навесні цього року, коли ху-
дожники зустрічалися із представниками 
мігрантської спільноти Варшави й запиту-
вали їх про особистий досвід життя в чужій 
країні.

Ця підбірка, звісно ж, дуже суб'єктивна 
та неповна, адже такого типу події більшо-
го чи меншого масштабу, кращої чи гіршої 
якості відбуваються чи не щотижня. Але 
думаю, що вдалося хоч трохи змалювати 
масштаб і різноманіття українсько-поль-
ського культурного життя, для якого дійсно 
не існує кордонів.

Я дуже радію, коли чую, що десь у Польщі проходить український фестиваль, концерт тощо 
або в українських містах показують польське кіно, читають польські книжки, організовують 
виставки польських художників. Це той момент взаємопроникнення культур на рівні 
«людина–людина», який є найкращою дипломатією, адже взаємно відкриває культури 
і робить сусідів ближчими один до одного.

КУЛЬТУРА 
ПОНАД 
КОРДОНАМИ

Юлія ЛАЩУК



людські історії

Ольга ТКАЧЕНКО

– Я приїхала до Польщі три роки тому. 
Спочатку ми жили в Кракові, оскільки чо-
ловік отримав там пропозицію роботи. Два 
з половиною роки ми у Варшаві. Коли  пере-
їхали сюди, у мене вже була напівпрофесійна 
камера і я, власне, розмірковувала, чим за-
йнятися, щоб це була не офісна, а якась ці-
кава, творча робота, – розповідає Вікторія. 

До переїзду в Польщу Вікторія працю-
вала помічником голови правління телека-
налу «Інтер», виконувала адміністративні 
обов’язки. Однак дівчину завжди приваблю-
вала творчість, тому вона відвідувала курси 
акторської майстерності та паралельно пра-
цювала ведучою різноманітних заходів.  

Вікторія каже, що фотографія навчила її 
сміливості. Дівчина легко може запропону-
вати звичайним перехожим чи пасажирам 
громадського транспорту зробити фотосе-
сію, якщо їй хтось сподобався. 

– Дуже часто, коли я бачу гарну дівчину 
чи пару і хочу їх сфотографувати, підходжу, 
знайомлюсь – і виявляється, що вони україн-
ці, – сміється дівчина. 

Подібна історія сталася і з її першою фо-
тосесією. Вікторія пішла на Конгрес жінок 
у Варшаві і там побачила надзвичайно гарну 
старшу пані. Вона була дуже елегантно одяг-
нена й мала довге кучеряве сиве волосся. 

– Я підійшла до неї і запропонувала по-
фотографувати. Її звали пані Богуслава, 
на жаль, навесні цього року її не стало. Од-
нак фото із зображенням жінки й досі ви-
користовує міська адміністрація Варшави 
в промоціях своїх подій для людей похилого 
віку; деякі фотографії з пані Богуславою 
я подарувала кільком фондам – і вони також 
їх використовували. Я дуже потоваришу-
вала з родиною цієї жінки. Її донька зараз, 
можна сказати, як моя старша сестра, – 
розповідає історію свого початку Вікторія 
Колісник. 

Відтак, переїхавши до Польщі, Вікторія 
вирішила не повертатися до офісної ро-
боти, а спрямувати свою енергію в зовсім 
інше русло.  Почала пропонувати фотосесії 
спочатку подругам, щоб створити портфо-
ліо, потім завдяки «сарафанному радіо» та 
соцмережам клієнти вже знаходилися самі. 
У портфоліо Вікторії можна побачити над-
звичайно цікаві образи, які вона придумує 
для своїх клієнтів.  

– Дуже багато фотосесій я пропоную лю-
дям сама – для свого задоволення. Напри-
клад,  у мене є одна знайома – Маргарита, 
вона вчить іспанську мову, любить ресто-
ран «Фріда» у Варшаві. Також у неї широкі 
гарні брови. Тому я запропонувала зробити 
їй фотосесію у стилі Фріди Кало, – каже дів-
чина-фотограф.  

Вікторія любить експериментувати з ко-
льорами та тінями. Однією з найбільш вда-
лих своїх фотосесій дівчина вважає ту, яку 
вона робила за участю темношкірої дівчини 
Александри. 

– Я дуже часто фотографую у майстерні 
своєї подруги, яка вчиться в Академії мис-
тецтв. Там у мене була запланована фо-
тосесія з Александрою. І так вийшло, що 
моя подруга якраз перед цією фотосесією 
зробила скульптуру жінки білого кольору. 
Мені одразу спало на думку задіяти цей но-
вий «реквізит» у фотосесії з темношкірою 
Александрою. Вийшло дуже чуттєво, – ді-
литься враженнями Вікторія. 

У портфоліо Вікторії, яке можна побачи-
ти на її сторінках у соцмережах,  багато різ-
нопланових фото – це і портретні, і сімейні, 

і love- та lifestory. Дівчина каже, що головне 
для неї – показати справжню, непідробну 
емоцію. Тому свої фото лише трохи оброб-
ляє в редакторах, підкреслюючи тільки ко-
лір чи світло. 

– Люблю фотографувати саме людей, роз-
кривати справжню їхню суть, отримувати 
непідробну емоцію на фотографії. Саме 
люди мене надихають на мої мрії, які потім 
з’являються в моєму житті. Після кожної 
фотосесії я завжди наповнена енергією. 

Вікторія запевняє, що Варшава – дуже 
хороше місто для фотоісторій: Старе місто, 
безліч парків, а також цікавий індустріаль-
но-урбаністичний ландшафт. Хоча іноді 
клієнти віддають перевагу виїздам за місто – 
скажімо, до моря чи на гарбузову ферму. 

Цікава історія  бренду Вікторії Коліс-
ник «Photo z Tori», співзвучного зі словами 
«photo story», тобто «фотоісторія».  

– Був період, коли я думала змінити наз-
ву свого бренду, склала список пропозицій  
і показала найближчим. Мій друг розповів, 
що до його дитини приходить репетитор-
ка американка Торі. Виявилося, що її повне 
ім’я – Вікторія. І він мене надихнув на цю 
назву – «Photo z Tori». Вийшло цікаво, за-
пам’ятовується, – каже Вікторія. 

Окрім захоплення фотографією, в Поль-
щі Вікторія розвинула також талант до на-
писання віршів. 

– Я дуже люблю емоції, свої та чужі, під 
впливом емоцій я роблю фотографії чи пишу 
вірші. Вірші та фотографії для мене пере-
гукуються, я люблю казати, що вірші – це 
фотографії, а фотографії – це вірші. Кіль-
ка місяців тому мої друзі підготували для 
мене сюрприз – видали книжку моїх віршів.  
Щоправда, тільки 70 примірників. Я не зна-
ла цього. Це було дуже приємно.

Такі історії позитивних та успішних укра-
їнців у Польщі надихають і можуть бути 
прикладом для інших, як розвивати свій 
талант і йти до мети – навіть за кордоном.

Сторінки Вікторії Колісник у соцмережах: 
• facebook.com/photoztori/
• instagram.com/photoztori/ 
• facebook.com/vkpoetry/.

Photo z Tori,  
або поезія 
світла й тіні
Українка Вікторія Колісник менше ніж 
за рік створила в Польщі свій бренд 
«Photo z Tori» i дарує людям чудові фо-
тоісторії. Як колишня співробітниця 
телеканалу «Інтер», переїхавши до 
Варшави, з офісної роботи поринула 
у творчість і тепер реалізовується як 
фотограф, створюючи неймовірні об-
рази, що стають справжньою поезією  
світла й тіні?

Фотографії Вікторії Колісник.

На фото – Вікторія Колісник.



українці в Польщі

Більськ 
на Підляшші – 
місто з руською 
метрикою
Більськ-Підляський – це головний 
міський центр Північного Підляшшя 
та водночас осередок громадсько- 
культурного життя підляських укра-
їнців. Місто, початки якого істори-
ки пов'язують із князем Ярославом  
Мудрим, у 1980-х роках стало центром 
відродження українського національ-
ного життя в регіоні.

РУСЬКЕ МИНУЛЕ

Більськ зараз – це невеличке містечко 
в Підляському воєводстві, яке привертає 
увагу своїми пам'ятками та… великою 
кількістю велосипедистів. Прогулянку ним 
варто почати біля середньовічного горо-
дища ХІІ ст., яке пов'язує місто з історією 
Київської Русі.

«Перша згадка в Галицько-Волинському 
літописі походить з половини ХІІІ ст., – 
пише про історію Більська підляський істо-
рик Юрій Гаврилюк. – Вступні археологічні 
досліди вказують на XII ст. як час засну-
вання оборонного граду. Дехто пов'язує 
цей факт із періодом ще давнішим і осо-
бою князя Ярослава Мудрого, який в 1038 
році воював з ятвягами, що заселювали 
території на північ від ріки Нарви. З другої 
половини ХІІІ ст. маємо в Галицько-Волин-
ському літописі згадку про обдарування 
більської церкви волинським князем Во-
лодимиром Васильковичем книгами і іко-
нами. В половині XIV ст., після падіння 
Галицько-Волинської держави, Більськ ра-
зом з цілою Берестейщиною потрапив під 
владу литовських князів». 

Цікавим фактом з історії міста є те, що 
замок на городищі мав стати місцем підпи-
сання польсько-литовської унії. Однак він 
згорів, а відому унію підписано в 1569 році 
в Любліні.

Перебуваючи біля Замкової гори, варто 
прогулятися вулицею Замковою, де можна 
ще побачити зразки традиційної підляської 
архітектури. 

Більськ привертає увагу перш за все 
своїми сакральними спорудами. Саме там 
знаходиться найстаріший дерев'яний храм 
Підляшшя – Пречистенська церква з ХVІ ст. 
На увагу заслуговують також Михайлів-

ська і Воскресенська церкви та Пречистен-
ський костел. Будучи в центрі, не можна 
не відвідати міську ратуш ХVІІІ ст., в якій 
зараз знаходиться місцевий музей.

БІЛЬСЬК – ЦЕНТР БІЛОРУСЬКОГО 
Й УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ

Хоча Більськ знаходиться поміж селами, 
в яких люди користуються північноукраїн-
ськими говірками, та після Другої світової 
війни він став осередком не українсько-
го, а білоруського національного життя. 
Це спричинено політично-ідеологічними 
чинниками – у місті могли діяти лише бі-
лоруські організації та в школах велося 
навчання лише білоруської мови як рідної. 
Донині, зрештою, Більськ є важливим осе-
редком білоруської меншини  – там діє так 
званий білоруський ліцей і проходить бага-
то білоруських заходів.

Українське національне життя почало 
розвиватися щойно на початку 1980-х ро-
ків. У 1987 році виник у місті гурток Україн-
ського суспільно-культурного товариства, 
в 1990 році – Підляський відділ Об'єд-
нання українців у Польщі, в 1992 році – 
незалежна організація «Союз українців 
Підляшшя». Початок 1990-х – це також 
перші демократичні вибори до самоуправ-
лінь, які для українського середовища міста 
закінчилися великим успіхом – україн-
ці ввели своїх представників до місцевих 
структур влади. 

Завдяки великій громадській, культур-
ній і політичній активності української 
молоді в 1990-х роках Більськ перетворив-
ся на центр українського національного 
життя в регіоні – в місті не лише існували 
організаційні структури, але й почав вихо-
дити двомісячник «Над 
Бугом і Нарвою», стали 
відбуватися різні куль-
турні заходи, організова-
но навчання української 
мови у двох початкових 
школах і садку. Зараз ві-
зитками українського се-
редовища та самого міста 
є Фестиваль української 

культури «Підляська осінь», конкурс укра-
їнської пісні «З підляської криниці» та ви-
знаний Український ансамбль пісні і танцю 
«Ранок». Варто також згадати, що у двох 
шкільних установах Більська – садку № 9 
«Лісова поляна» та початковій школі № 4 
(донедавна – Комплекс шкіл ім. А. Міцке-
вича) українську мову як рідну вивчають 
понад 300 дітей і молодих людей.

ХТО В БІЛЬСЬКУ 
ПОЧУВАЄТЬСЯ УКРАЇНЦЕМ?

Хоча українці в Більську дуже помітні, 
важко сказати, скільки їх там проживає. 
Під час перепису населення 2002 року 
в цьому майже 26-тисячному місті укра-
їнську національну ідентичність заявило 
всього… 308 осіб. Це парадокс Підляшшя – 
люди розмовляють українськими говірка-
ми, співають українських пісень, ходять 
у церкву, але не кажуть про себе, що вони 
українці. Зараз, здається, національно сві-
домих українців у Більську більше, про що 
свідчать число дітей, які вчаться україн-
ської мови, та велика кількість учасників 
українських заходів.

Ким є більські українці? Це переважно 
православні вихідці або нащадки вихід-
ців з підляських україномовних сіл, які не 
втратили зв'язку з сільською традицією, 
мовою і православ'ям. Українських мігран-
тів та представників інших регіонів у Біль-
ську майже немає. Ті, хто відверто кажуть 
про себе, що вони українці, – найчастіше це 
молода місцева інтелігенція: учителі, жур-
налісти, а також підприємці – власники 
найбільших більських фірм. Дякуючи їхній 
заангажованості український голос у цьому 
місті звучить голосно й виразно.

Людмила ЛАБОВИЧ

Більськ – центр навчання української мови на Підляшші. Конкурс «Українське слово 2017». 
Фото авторки статті

Пречистенська церква 
в Більську. Фото авторки 

статті
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Багато іноземців відмовляються від захисту своїх прав, бо 
не знають, яким чином можуть домагатися їх дотримання, але 
перш за все тому, що не усвідомлюють, в чому взагалі полягають 
їхні права. Іноді справи про задоволення скарг у зв’язку з пору-
шенням трудових прав бувають досить складні. Найчастіше це 
має місце тоді, коли іноземець не підписав договір у письмовій 
формі, що значно ускладнює встановлення багатьох аспектів 
його працевлаштування. Тому вам варто знати, які кроки можна 
зробити, аби домагатися дотримання своїх прав, якщо коли-не-
будь вони будуть порушені, але перш за все – як до цього підго-
туватися. 

Як уже зазначалося вище, працівник, прийнятий на роботу на 
підставі трудового договору, має дещо інші права, ніж працівни-
ки, працевлаштовані на підставі цивільно-правового договору 
(наприклад, договору підряду чи договору про надання послуг). 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Якщо ви працевлаштовані на підставі тру-
дового договору, a роботодавець порушує ваші трудові 
права, ви можете подати скаргу до Державної інспекції 
праці (Państwowа Inspekcjа Pracy), яка слідкує за дотри-
манням трудового законодавства.

Наприклад, якщо роботодавець заборгував вам заробітну 
плату, Державна інспекція праці, на підставі поданої вами скар-
ги, може розпочати процедуру перевірки. Якщо все підтвер-
диться – видасть рішення, яким зобов’яже роботодавця ви-
платити вам належну суму. Такі рішення видаються з приписом 
про негайне виконання, тому роботодавець буде змушений 
негайно виплатити вам суму, вказану  в приписі, незважаючи 
на те – чи подаватиме апеляцію на рішення Державної інспекції 
праці, чи ні. Як бачимо, процедура не складна i не вимагає від 
вас вживання якихось довготривалих заходів. Вистачить знайти 

вільну хвилину, аби звернутися до Державної інспекції праці та 
описати ситуацію, в якій опинилися. Далі інспекція праці сама, 
в рамках своїх повноважень, встановить, чи в описаних вами 
обставинах мало місце порушення положень трудового зако-
нодавства.

ВАЖЛИВО! Державна інспекція праці надає безкош-
товні юридичні консультації з питань трудового зако-
нодавства. Отже, в разі будь-яких сумнівів щодо прав 
і обов’язків, пов’язаних із трудовими відносинами, ви 
можете звернутися до Державної інспекції праці з про-
ханням про допомогу. Більш детальну інформацію мож-
на знайти за адресою: pip.gov.pl.

Свої права ви можете відстоювати також у Суді праці. Причо-
му не важливо, на якій підставі ви були працевлаштовані – за 
трудовим договором чи договором підряду. Багато людей, не 
лише іноземців, побоюються ставати на шлях судової тяжби. Це 
зрозуміло, адже принципи судового процесу вимагають вико-
нання багатьох формальностей, передбачають чіткі терміни, 
яких треба дотримуватися. Та й просто це пов’язано зі стресом. 
Однак не варто надто хвилюватися, бо якщо ви не матимете 
професійного представника, який би зайнявся супроводом 
вашої справи та представляв  інтереси в суді (юрисконсульта 
чи адвоката), суд, якщо виникне така потреба, даватиме вам всі 
необхідні роз’яснення. Додатково завжди можна звернутися 
до суду, аби призначив вам представника, тобто юрисконсуль-
та або адвоката, який діятиме від вашого імені, а вам не по-  
т рібно буде платити за його послуги. З цією метою слід подати 
заяву разом із формою, в якій міститься декларація про ваш сі-
мейний і майновий стан, рівень доходів та джерела утримання 
(заяву можна знайти за адресою: bip.ms.gov.pl). Суд візьме до 

Де шукати допомогу у випадку 
порушення трудових прав
На жаль, майже щоденно можна почути про порушення трудових прав. Най-
частіше вони полягають у невиплаті належної заробітної плати або у виплаті 
іноземцеві нижчої винагороди порівняно з зарплатою польських працівни-
ків, які виконували таку саму роботу. 

Патриція МІЦКЄВИЧ
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уваги ваше клопотання, якщо визнає необхідність участі 
юрисконсульта або адвоката в розгляді вашої справи.

УВАГА! Щоб отримати допомогу призначеного 
представника, вам слід довести, що не маєте змо-
ги покрити кошти оплати послуг адвоката чи юри-
сконсульта без нанесення збитків вашому сімейно-
му бюджету, адже це може призвести до проблем із 
належним утриманням вас і вашої сім’ї.

Звернення до суду тісно пов’язане з обов’язковим 
покриттям витрат на судовий процес. Якщо ви пра-
цюєте на підставі трудового договору, то як працівник 
звільняєтеся від обов’язкової сплати судового збору 
при розгляді справ, які стосуються трудових відносин, 
за винятком ситуації, коли позовна заява стосувати-
меться повернення вам суми (позовної вимоги) понад 
50 000 злотих – тоді змушені будете сплатити судовий збір 
у розмірі 5% від цієї суми. 

Інакше виглядає ситуація у випадку осіб, котрі не є пра-
цівниками, а лише виконують роботу на підставі цивіль-
но-правового договору. Вони мусять сплатити судовий 
збір. Як правило, він становить 5% від поданої у позовній 
заяві суми, яку ви хочете повернути (розмір позовної ви-
моги). Незалежно від судових зборів, слід також брати до 
уваги й те, що в разі програшу справи ви будете змушені 
компенсувати другій стороні (відповідачеві) її витрати на 
судовий процес, зокрема на оплату послуг адвоката чи 
юрисконсульта, якщо вони представляли її інтереси в суді 
під час розгляду справи. Це однаковою мірою стосуєть-
ся ситуацій, коли ви є працівником або коли звертаєтеся 
з позовною заявою на підставі договору підряду.

Якщо у вас немає достатніх коштів, щоб покрити судові 
витрати, ви можете звернутися до суду із заявою про звіль-
нення від їх сплати. Заява про постановлення судом звіль-
нення вас від сплати судових витрат подається в письмо-
вій або усній формі, щоб вона була внесена до протоколу 
в суді, де ваша справа має розглядатися або вже розгля-
дається. До заяви слід додати форму/декларацію з де-
тальною інформацією про ваш сімейний і майновий стан, 
рівень доходів та джерела утримання, які оформляються 
відповідно до встановленої форми  (формуляр декларації 
доступний на сайті: bip.ms.gov.pl/).

УВАГА! Суд може звільнити від покриття судових 
витрат особу, яка доведе, що не в стані їх сплати-
ти без нанесення збитків її сімейному бюджету, що 
може призвести до проблем із належним забезпе-
ченням утримання її та її сім’ї.
УВАГА! Звільнення від сплати судових витрат не 
звільняє вас від обов’язку відшкодування судових 
витрат відповідача в разі вашого програшу справи.

Також слід пам’ятати, що закон чітко визначає строки, 
впродовж яких ви результативно можете домагатися до-
тримання ваших прав. Строки подання апеляції або позову 
залежать від виду справи. Тому в разі порушення прав ви 
повинні діяти швидко, бо пропущення визначених строків 
позовної давності може мати для вас негативні наслідки.

А на завершення ще одна порада – НЕ ДАЙТЕ СЕБЕ ПЕ-
РЕКОНАТИ В ТОМУ, ЩО ВИ НЕ МАЄТЕ В ПОЛЬЩІ ЖОДНИХ 
ПРАВ! Ваші трудові права такі самі, як права польських 
громадян. Відмінність полягає в тому, що як іноземному 
громадянину в багатьох випадках вам потрібен документ, 
який дає вам право на виконання роботи (працевлашту-
вання) в Польщі.

Це – польські державні органи, які мають, зокрема, право кон-
тролювати легальність працевлаштування. Від легальності зале-
жить те, чи працівник матиме медичне страхування, соціальну 
опіку та захист його державою в конфлікті з працедавцем. 

Контрольні перевірки Державної інспекції праці за минулий 
рік вражають: виявлено майже 25 тисяч працівників, які працю-
вали з порушенням законодавства. У 2016 році інспектори прове-
ли контроль у понад 82 тисяч юридичних осіб і виписали майже 
16 тисяч штрафів на суму 19 мільйонів злотих.

Інспектори зробили висновок: у кожній третій фірмі Польщі 
є проблеми з легальністю працевлаштування. 

Перевірки показали, що більшість нелегальних працівників – 
у будівельній галузі, торгівлі, прибиранні, у закладах громад-
ського харчування та в промисловості. Проблема стосується 
головним чином нових співробітників та людей, які працюють 
за цивільно-правовими договорами на малих і середніх підпри-
ємствах. А це якраз ті сфери, де працюють у Польщі громадяни 
України. 

Передусім малі підприємці балансують на межі сірої економі-
ки, щоб зберегти свій бізнес. 

Окремою групою, якою нерідко маніпулюють підприємці, 
є працівники-іноземці. Для роботи в Польщі вони переважно по-
винні мати дозвіл, виданий на конкретного роботодавця. Мину-
лого року інспектори виявили, що найбільшою групою нелегаль-
но працевлаштованих іноземців є громадяни України (майже 
5 тисяч).

Тому матеріали кампанії «Я працюю легально» будуть розпов-
сюджуватися також українською мовою. У Державній інспекції 
працевлаштування діє безкоштовний консультаційний центр, 
що надає поради щодо законодавства в галузі праці в Польщі.  
За порадою можна звернутися на загальнопольську лінію за 
тел. (+48) 22 391 84 00 (у робочі дні від 9:00 до 15:00), проте 
консультаційні пункти знаходяться також у всіх найбільших мі-
стах кожного з воєводств. Адреси й телефони можна знайти на 
веб-сторінці bip.pip.gov.pl/pl/bip/porady_wszystkie .

«Я поважаю себе. 
Я працюю легально»
Банери із такими словами і фото 
працівників та працедавців з’яви-
лися в Польщі наприкінці вересня. 
Кампанія «Я працюю легально» – це 
спільний проект Державної інспек-
ції праці (Państwowa Inspekcja Pracy) 
та Управління соціального страху-
вання Польщі (ZUS).

Ігор ІСАЄВ

головний редактор 
Мультимедійного порталу 
українців Польщі «PROstir.pl»
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Вибір житла – вторинний чи первинний ринок?
При купівлі житла перш за все потрібно вирішити, що саме вас 

цікавить – новенька квартира від забудовника чи вже обжите 
житло вторинного ринку. І вторинний, і первинний ринки мають 
свої плюси та мінуси. 

З одного боку, ціна за квадратний метр помешкання на первин-
ному ринку буде часами дешевша, ніж на вторинному. До того ж 
ви не платите 2% податку від вартості при набутті нової нерухомо-
сті. Однак дуже часто девелопери продають за нижчими цінами 
помешкання на 1-му чи 2-му етапі забудови, тому потрібно ще рік 
або й більше чекати, поки житло буде здане в експлуатацію. Тобто 
ви інвестуєте гроші наперед. Натомість пропозиції на вторинному 
ринку дозволяють вам одразу заселитися до нової квартири. 

 При купівлі житла від забудовника ви купуєте квартиру в де-
велоперському стані – тобто там є тільки вікна та двері. Тому по-
трібно вкласти кошти на доведення житла до належного вигляду. 
Найдорожче обійдеться сантехніка. З іншого боку – ви все пла-
нуєте та проектуєте по-своєму. Крім того, зараз у Польщі девело-
пери будують цілі нові житлові масиви, де є все, що потрібно для 
життя, – магазини, спортивно-оздоровчі центри, дитячі садки та 
школи. Дуже часто в ціну квартплати (czynsz) входить теж безлі-
мітне відвідування басейну, сауни й тренажерного залу для меш-
канців житлового масиву – osiedla. Тоді квартплата набагато вища,  
ніж у звичайному будинку. 

На вторинному ринку, навіть якщо ви купите помешкання, яке 
потрібно освіжити, ремонт все одно обійдеться дешевше. Однак 
мусите платити податок при купівлі житла в розмірі 2% від його 
вартості. 

Ви можете або самостійно шукати житло на спеціалізованих 
порталах, таких як gumtree.pl, otodom.pl, olx.pl, або звернутися до 
агента з нерухомості. Зазвичай послуги агента коштуватимуть для 
вас додатково 1–2% від вартості помешкання. 

Беремо іпотечний кредит
Ринок нерухомості в Польщі привабливий для українців ще 

й тим, що тут можна взяти вигідний та надійний кредит. Але перш 
ніж звертатися до банку, потрібно перевірити свою кредито-
спроможність. Умови кредитування кожен банк має свої. Для 
пошуку оптимального варіанта варто звернутися до фінансового 
консультанта, який вам у цьому допоможе. Послуги консультан-
та завжди безкоштовні для вас, бо він має свій відсоток від банку.  
Фінансовий консультант Йоланта Богушевська говорить, що се-
ред іноземців найчастіше до неї звертаються саме українці.

– Зовсім немає проблем, якщо іноземець має стале перебуван-
ня в Польщі. Натомість, карта тимчасового перебування повинна 
бути дійсна ще мінімум півтора року від дати складання докумен-
тів на отримання кредиту, – розповідає Йоланта Богушевська.

Натомість стосовно джерела доходу – немає різниці, чи це іно-
земець, чи поляк. Якщо йдеться про трудовий договір (umowa 
o pracę) на невизначений термін – то потрібно відпрацювати міні-
мум три місяці. Але це теж залежить від банку. Якщо у вас договір 
на визначений час, то він має бути дійсний ще мінімум півроку. 
Часто додатково вимагають від роботодавця документ, в якому 
йдеться про намір продовження трудового договору. Якщо йдеть-
ся про цивільно-правові договори (umowa zlecenie/о dzieło),  
то потрібно вже працювати мінімум рік і рік від дня складання 
документів на кредит. Хоча, як зазначає Йоланта Богушевська,  
деякі банки можуть дати кредит, навіть якщо є тільки півроку та-
кого договору. 

Також слід наголосити, що при поданні документів на кредит 
добре вже мати позитивну кредитну історію – сплачені ліміти на 
рахунках, сумлінно сплачені попередні готівкові кредити та кре-
дитні картки. Також треба перевірити, чи немає у вас несплати 
і штрафів за проїзд, комунальні послуги, Інтернет чи порушення 
правил дорожнього руху. Адже така інформація потрапляє до баз 
боржників, які банки неодмінно перевірять. 

MDM – як отримати дофінансування?
MDM, або mieszkania dla młodych – це урядова програма для 

підтримки молодих людей у придбанні свого першого жит-
ла. Вона доступна і для іноземців, навіть якщо ваш фінансовий 
консультант цього не знає. У 2018 році буде задіяно останні 
380 млн злотих у рамках програми MDM. Щоб скористатися 
з останнього траншу доплати за програмою MDM, потрібно вже  
вибирати помешкання та починати збирати документи. Подати 
документи можна буде до 2 січня 2018 року.  

Фінансовий консультант Йоланта Богушевська запевняє, що 
потрібно просто відповідати всім попереднім вимогам щодо на-
дання кредиту, незалежно – покупець є поляком чи іноземцем. 
Натомість програма не діє в разі купівлі житла за готівку. 

Отже, ви відповідаєте критеріям MDM, якщо ви не старші 
35 років і це ваше перше житло. Можна подавати документи на 
MDM, якщо ви неодружена людина, а також як подружжя. Не-
має обмежень за віком, якщо ви виховуєте трьох і більше дітей. 
За програмою MDM можна отримати різні суми дофінансування: 
10% від вартості квартири, якщо у вас немає дітей, 15% – 1 дитина,  
20% – двоє і 30% – троє та більше дітей. 

Житло, яке ви збираєтеся придбати, теж повинно відповідати 
певним критеріям. Площа помешкання не повинна перевищува-
ти 75м2, якщо троє і більше дітей – 85м2. Також є цінові обмежен-
ня. Для кожного міста вони різні. Більше можна дізнатися на сайті 
mieszkaniedlamlodych.com/. Наприклад, у Варшаві для первинно-
го ринку – це обмеження 6264, 02 злотих за 1м2 і для вторинного – 
5125,15 злотих за 1м2. Судячи з цін, то за цією програмою більш 
реально купити житло на первинному ринку. Крім того, помеш-
кання повинно бути здано в 2018 році.

Як українцю купити 
в Польщі житло? 
Поради та рекомендації
Щораз більше українців вирішують купити житло 
у Польщі. На що звертати увагу при виборі житла, 
що потрібно для іпотечного кредиту іноземцю 
в Польщі та як отримати фінансування від держа-
ви за програмою «Mieszkania dla młodych»?

Ольга ТКАЧЕНКО
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О собисто для мене, людини, яка не вживає м’яса років 
8 чи 9, – таке віяння моди до вподоби. Адже нарешті аб-
солютно зникла проблема з пошуком страви без м’яса 

у закладах громадського харчування. Все більше ресторанів 
пропонують у своєму бізнес-ланчі, окрім класичних страв, ве-
гетаріанські, а ще все більше відкривається закладів виключно 
з рослинним меню. Саме таким закладам і буде присвячений 
наш путівник.

Розпочнемо з бургерів. «Krowarzywa» – мережа ресторанів, 
де можна посмакувати незвичними вегетаріанськими бургера-
ми, в яких замість класичної м’ясної котлети вам запропонують 
підсмажений сир тофу, овочі з грилю чи котлету з різних сортів 
каш. До цього смачні соуси та додатки у свіженькій, тепленькій 
булочці з висівками. Нічого тут заздалегідь не готують, усі бур-
гери дуже свіжі, а тому на замовлення потрібно почекати від 10 
до 20 хвилин. Вартість такого нем’ясного бутерброду коливаєть-
ся від 13 до 17 злотих. Окрім цього, у меню знайдуться теплі чи 
прохолодні напої, а також десерти. Більше про страви та місце 
знаходження ресторану «Krowarzywa» знайдете за посилан-
ням facebook.com/Krowarzywa. До речі, мережа розширюється, 
і знайти їх можна не тільки у Варшаві.

Ще один виключно вегетаріанський ресторан столиці, про 
який варто згадати, – це «Wegemama». Відкрився він у лютому 
цього року, але дуже швидко набув популярності не тільки се-
ред поціновувачів рослинної їжі. Окрім акценту на популяриза-
ції здорового харчування, його власники багато працюють над 
промуванням охорони природи та створенням креативного 
простору для людей, яким не байдужа екологічна доля нашого 
Всесвіту. У «Wegemama» вдало поєднують вишукані й пікантні 
азіатські рецепти зі свіжими овочами та фруктами місцевого 
походження. Корисно, смачно та від щирого серця – таке кредо 
персоналу ресторанчика. Варто наголосити, що в меню є страви 
без глютену та цукру. Смачно пообідати тут можна від 19 до 24 
злотих з особи. Більше про меню, акції та пропозиції знайдете на 
сайті wegemama.com.

Пишучи такий путівник, не можна не згадати про вегетаріан-
ські та веганські супчики у їстівних стаканах від українців у Вар-
шаві, які можна скуштувати в «Soupсulture». До речі, з моменту 
написання останньої статті наші земляки відкрили ще одну ло-
калізацію в столиці (неподалік Палацу культури та науки) і мо-
жуть потішити шанувальників смачного й корисного фаст-фуду 
у Вроц лаві. Нагадаємо, що кожного дня в меню чотири-п’ять ви-
дів супів-пюре та два види їстівних стаканів. Вартість однієї пор-
ції коливається від 10 до 13 злотих. Більше про новинки меню 
дізнаєтеся за посиланням facebook.com/soupculturepl.

Фалафелі вже давно стали повноцінними позиціями в меню 
більшості кебабів. Вегетаріанську канапку з нутовою котлетою, 
овочами під гострим чи солодким соусом у тонкому чи товсто-
му тісті вам зроблять всюди – починаючи від найпопулярніших 
мереж «Kebab King» чи «Amrit Kebab» і закінчуючи маленькими 
«будками» без назв. Вартість такого вегетаріанського кебабу – 
від 10 до 15 злотих. Але все більше з’являється у Варшаві місць, 
які профілюються виключно на вегетаріанських смаколиках 
й доводять, що ліванська кухня дуже ароматна, смачна – її варто 
куштувати, а не описувати словами.

Одним із таких моїх улюблених місць у Варшави є «Falafel 
Bejrut», де, як на мене, найсмачніші нутові котлетки та найсві-
жіший хумус у місті. Багатий вибір у меню (понад 10 різних видів 
фалафелю у вигляді канапки та понад п'ять сортів хумусу), дуже 
смачна кухня та затишна атмосфера – це, вочевидь, три ключові 
переваги цього закладу. Вартість канапки – від 10 до 15 злотих, 
в залежності від розміру та наповнювачів. Раджу спробувати всі 
позиції, аби знайти свою улюблену. Більше знайдете на сторінці 
facebook.com/FalafelBejrutWarsaw.

Підсумовуючи, лише додам, що це тільки невеличка частина 
місць, де можна швидко, смачно та корисно перекусити у Вар-
шаві під гаслом «я нікого не їм». Протягом останнього року та-
ких ресторанчиків і кафе стало значно більше, є що куштувати 
та з чим порівнювати, а відтак – знаходити найкраще та найсмач-
ніше. 

Я нікого не їм, або Путівник по варшавськиХ 
вегетаріанськиХ ресторанчикаХ

 Оксана ДЕНИСЮК
Фалафелями чи хумусами вже нікого не здивуєш. Вегетаріанські смаколики, про які раніше 
знали тільки одиниці, – зараз у тренді. «Нікого не їсти», або ж просто відмовлятися від м’яса 
та смакувати тільки стравами рослинного походження зараз круто, модно й насправді дуже 
смачно!
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Л истопад загалом вважається до-
сить сумним місяцем – мряка 
з приморозками, застуди та аві-

таміноз. Але в Польщі все не так погано, 
бо чекають на нас два довгі вікенди. Я б 
хотів розповісти дещо про свята, які тіс-
но пов’язані з кулінарними традиціями 
Польщі, – Святого Хуберта, або Хубертус 
(3 листопада), та Святого Марціна (яке 
збігається з Днем незалежності 11 ли-
стопада). Перше – це традиційне свято 
мисливців (початок мисливського се-
зону) та любителів верхової їзди. Цього 
дня готують найрізноманітніші страви 
з дичини, серед яких царює мисливський 
бігос із дичиною. Друге свято пов’яза-
не з покровителем Франції і польського 
міста Познань, і в цей день традиційно 
подають страви з гуски та легендарні ро-
галики святого Марціна, якими славиться 
Познань (там саме проходить фестиваль 
рогалика, на який з’їжджаються ласуни 
звідусіль). Святому Марціну віддамо да-
нину – буде і гусятина, і рогалики. А щоб 
і Хуберта не образити, уявімо, що гуска 
в нас дика, або роздратуймо домашню 
перед приготуванням, але обережно – 
гуси таки досить агресивні.

Гуска по-старопольськи
Гуску натираємо сіллю, перцем і майо-

раном ззовні та зсередини й відставляє-
мо на 2 години в холодильник. 1 кг про-
митої квашеної капусти залити окропом 
і поварити 5 хв. На сковороду налити 
трошки масла та смажити на ньому порі-
зані брусочками 400 г копченого бочка, 
щоб витопити смалець, а потім додати 
4 дрібно порізані цибулини й 4 посічені 
зубці часнику. Тушити під кришкою, поки 
все не розм’якне. Відцідити та віджати 
капусту, додати її також на сковороду, 
трошки підсолити, поперчити (можна 
дати дрібку кмину) і тушити разом іще 
20 хв. Готовим фаршем нафарширува-
ти гуску та зашити. Верх гуски обкласти 
пластівцями сирого бочка й покласти її 
в гусятницю (пращури під гуску підкла-
дали трохи свіжого сіна, ми можемо ви-
користати алюмінієвий піднос для гриля 

або два блюдця). Поставити гусятницю 
в розігріту до 200°С духовку. Коли бо-
чок зарум’яниться – зняти його й долити 
250 мл бульйону. Пекти гуску близько 
3 годин (знавці кажуть, що час запікання – 
1 година на 1 кг гуски).

Рогалики св. Марціна
Основою рогаликів є півфранцузьке 

тісто з додатком натуральної ванілі. Воно 
є одночасно і дріжджовим, і листковим. 
Як його виготовити, я вам не буду розпо-
відати, бо це б зайняло все виділене мені 
редакцією місце. Але думаю, що наші до-
свідчені господині або приятель Інтернет 
підкаже вам, як із ним впоратися. В про-
стішій версії можна застосувати розката-
не на товщину 3 мм солодке дріжджове 
тісто (не забути додати ванілі) або фран-
цузьке. Тож перейдемо до приготування 
решти в перерахунку на 1 кг тіста. 300 г 
білого маку, 100 г грецьких горіхів та 100 г 
мигдалю запарити в киплячому молоці, 
через 15 хв. відцідити й віджати. Два рази 
пропустити через м’ясорубку. 100 г миг-
дальної пасти (марцепан) розтерти в ступ-
ці або блендері з 3/4 склянки цукрової пу-
дри, додати змелені мак і горіхи, склянку 
покришеного бісквіту та 2 ложки караме-
лізованих апельсинових шкірок. Додати 
2–3 ложки жирної сметани й добре вимі-
шати. Маса не повинна бути ані рідкою, 
ані твердою, тому сметану краще дода-
вати поступово і вжити не всю зазначену 
кількість. Тісто порізати на рівнобічні три-
кутники (основа – 10 см, боки – 15–20 см). 
Розмазати начинку, залишаючи відсту-
пи на всіх сторонах, та скрутити рогали-
ка, починаючи від основи трикутника. 
Викласти на піднос, висланий папером 
для випікання, прикрити рушником і по-
чекати, поки рогалики виростуть (десь 
у 2 рази) протягом 1,5 год. Розігріти ду-
ховку до 180°С, змастити рогалики суміш-
шю 1 яйця з 2 ложками молока й запікати 
20 хв., поки вони не стануть золотистими. 
Витягти з духовки, ще гарячими змастити 
глазур’ю (1 склянка цукрової пудри на 
2–3 ложки молока) та посипати підсмаже-
ним і посіченим мигдалем. Смачного!

Смачний листопад
Юрій ГЕРАСИМЧУК

4 новІ українськІ 
фільмИ, які варто 
подивитися

Ольга ТКАЧЕНКО

«РІВЕНЬ ЧОРНОГО» – фільм режисера 
Валентина Васяновича, номінований на кі-
нопремію «Оскар» від України. Стрічка до-
волі незвична. Вона знята на бюджет усьо-
го 10 тисяч доларів, без слів, без сценарію 
та без професійних акторів. Це розповідь 
про 50-річного весільного фотографа, який 
раптом переосмислює все своє життя і до-
ходить висновку, що все, що він робив та 
любив раніше, більше не має сенсу. 
«DZIDZIO. KОНТРАБАС». Про цей фільм, 
мабуть, чули всі. Так, він не є високомис-
тецьким інтелектуальним кіно, але й не 
претендує. Можна по-різному ставитися до 
персонажа Михайла Хоми, він же DZIDZIO, 
і до його ролі в українській культурі, проте 
факт,  що він став справді популярним, тоб-
то народним, ніяк не можна заперечити.  
Лише за тиждень прокату стрічка про приго-
ди коломийських контрабандистів зібрала 
296 684 доларів та зайняла перше місце се-
ред прем’єр. Потім виявилося, що «DZIDZIO. 
Kонтрабас» став першим українським філь-
мом, що повністю окупив себе. Думки кри-
тиків щодо нього діаметрально протилежні, 
однак більшість таки згодні, що під стрічку 
можна посміятися та гарно провести час.
«ІZI» – фільм спільного українсько-італій-
ського виробництва, теж анонсований як 
комедія. Однак це дуже особлива комедія. 
Головний герой Ісидор – Ізі, 40-річна велика 
дитина, колишній чемпіон із картингу. За-
раз він нереалізований, з надмірною вагою, 
живе з мамою та постійно грає у відеоігри. 
Раптом він отримує пропозицію від свого 
не зовсім чистого на руку брата-бізнесмена 
перевезти з Італії в Україну труп робітника 
Тараса, який загинув на будівництві в того 
ж брата-бізнесмена.  Ізі неохоче погоджу-
ється й починає свою подорож. В Україні він 
повинен знайти село Кам’янка, яких у Кар-
патському регіоні безліч. Не знаючи мови, 
Ізі потрапляє в різноманітні, на перший по-
гляд, кумедні ситуації. Однак у стрічці багато 
гротеску, символів та подекуди навіть сюр-
реалізму.  
«СТОРОЖОВА ЗАСТАВА» – український 
фентезі, знятий режисером Юрієм  Кова-
льовим за однойменною книгою дитячого 
письменника Володимира Рутківського. За 
сюжетом школяр Вітько через магічний пор-
тал потрапляє на 1000 років у минуле, в часи 
середньовічної Київської Русі. Там він зустрі-
чає різних міфічних істот, магів та богатирів.  
Стрічка вийшла на екрани 12 жовтня і вже 
отримала схвальні відгуки від глядачів та 
критиків. Це гарно зроблене  кіно для всієї 
родини.
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Запрошуємо рекламодавців! 

Zapraszamy reklamodawców
У нашій газеті та на порталі є можливість роз-

містити рекламу! Ми висилаємо газету в усі 
куточки Польщі, де живуть українці. Кошти від 
реклами підуть на її видання. За детальною 
інформацією просимо звертатися до редакції: 
redakcja@naszwybir.pl .

W naszej gazecie istnieje możliwość zamieszcza-
nia reklam! Wysyłamy gazetę we wszystkie regiony 
Polski, w których mieszkają Ukraińcy. Środki 
z reklamy przeznaczone zostaną na druk gazety. 
Szczegółową informację można uzyskać pisząc 
na adres: redakcja@naszwybir.pl .
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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.


