9 травня o 18:30.

• «Перезавантаження». Показ фільму та
зустріч з режисеркою Ксенією Марченко.
11 травня о 18:00

• Презентація книжки др. Остапа Кушніра
«Ukraine and Russian Neo-Imperialism:
The Divergent Break».

п’ятниця: 10:00–18:30.
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
• Майстер-клас з письменництва: як не
жінок (KUK). У рамках клубу відбуваються майстербоятися почати писати. Проводить україн- класи, інформаційні зустрічі, тренінги тощо.
ська письменниця Таїс Золотківська.
Запрошуємо стежити за найближчими подіями
17 травня o 18:30.
клубу на Фейсбуці – www.facebook.com/KlubUkrainok.
Додаткова інформація – klubukrainok@gmail.com .
16 травня о 18:00.

• START UP: Пора знайомитись!
Зустріч з нетворкінгу.
24 травня о 18:00.

ЦИКЛІЧНІ ПОДІЇ
• Консультаційний пункт для мігрантів.

Понеділок, середа, субота: 10:00–15:00,
вівторок, четвер: 10:00–20:00,

• 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 22 258 40 18,
+48 727 80 57 64.

• 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

• Презентація поезії польської поетеси
та перекладачки української поезії
Анети Камінської.

КАЛЕНДАР

Травень 2018

Стежте за подробицями на сторінці Українського дому на Фейсбуці: www.facebook.com/UkrainskiDom.

ВІД РЕДАКЦІЇ
Польща від грудня 2016 року не мала міграційної політики, й увесь цей час велися розмови,
що країна готує нову політику. Нова детальна концепція міграційної політики має бути ухвалена в середині 2018 року, але вже тепер можемо говорити про її основні риси. Якою вона буде –
дізнаєтесь зі статті Олени Бабакової.
Весною цього року свої дослідження презентували Фонд «Наш вибір» та Об’єднання українців у Польщі. Перший – про порушення трудових прав українських мігрантів, а другий – про
сучасну ситуацію української меншини та мігрантів у Польщі в контексті зростання антиукраМирослава керик
їнської риторики в медіапросторі. Запрошую ознайомитись із деталями досліджень та дискуголовний редактор
сіями навколо них.
У червні в Українському домі у Варшаві планується виставка праць Параски Горицвіт, тому
запрошуємо вас дізнатися про цікаві факти з біографії художниці й письменниці та поринути в її незбагненний світ.
Ми пишемо також про зміни, пов’язані із обов’язком реєстрації місця проживання іноземця та отримання номера PESEL,
і про можливості отримання іпотечного кредиту іноземцями.
Заохочуємо активно проводити вільний час. Наприклад, на кухні – готуючи старопольські страви із яєць. Або в мандрах,
поїхавши на вихідні до Бельгії, – тепер в українців набагато більше можливостей це зробити, тому користуймося.
Запрошую до читання!
Я також хочу подякувати всім небайдужим за підтримку! Завдяки вам ми можемо видавати цю газету та вести портал. Нагадую, що тираж газети – 3000 примірників і висилаємо ми її у понад 70 місць по всій Польщі. Наш портал
naszwybir.pl має близько 40 тис. унікальних користувачів та 400 тис. відвідин на місяць. За 2017 рік відбулося 3,5 млн
відвідин сторінки та було 424 629 унікальних користувачів. Порівняно з 2016 роком кількість відвідин збільшилася на
2 млн, а кількість користувачів – на 117 тис.
Як можна допомогти?
Стати рекламодавцем чи меценатом! Пропонуємо вам можливість рекламувати ваші послуги як у газеті, так і на порталі
www.naszwybir.pl.
Скоро на порталі діятиме нова вдосконалена платформа оголошень. Уже зараз там можна знайти цікаві пропозиції праці
та розмістити свою об'яву. Там можна буде розмістити платні оголошення. 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!
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ІНТЕГРАЦІЯ ЧЕРЕЗ ПРАЦЮ
Олена БАБАКОВА

29

Польське Міністерство інвестицій і розвитку представило довгоочікувані
пріоритети міграційної політики. Хоч на конкретику доведеться зачекати
кілька місяців, основні напрямки вже окреслено: підпорядкування ринку
праці, заохочення поляків, що проживають за кордоном, до повернення
додому, запобігання подальшій еміграції. Інтеграція іноземців наразі зведена до курсів польської мови та ідеї зібрати всі послуги з консультування
та легалізації під одним дахом.

березня Міністерство інвестицій і розвитку Польщі повідомило, що Рада міністрів
ухвалила розроблені відомством соціально-економічні пріоритети міграційної
політики. Документ окреслює основні напрямки того, як Варшава збирається притягувати мігрантів і заохочувати поляків
до повернення додому, і є результатом праці спеціальної групи, створеної при міністерстві майже рік тому. Таким чином польська влада намагається концептуалізувати
свій підхід до міграції у той час, як у Польщі рекордно зростає кількість як сезонних
іноземних робітників, так і довготривалих
мігрантів.
Хоч урядовці останніми місяцями охоче
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коментували справи, пов’язані із закордонними працівниками, країна вже понад
рік не має концепції міграційної політики –
попередню у грудні 2016-го анулював тодішній міністр внутрішніх справ Маріуш
Блащак, посилаючись на потребу відповідати реаліям кризи біженців у ЄС та на
збільшення кількості українських працівників на польському ринку. Нова детальна
концепція міграційної політики має бути
ухвалена в середині 2018 року, але вже тепер можемо говорити про її основні риси.
Загалом революції не буде – оприлюднений документ промує ті ж пункти, які містилися в концепції 2012 року. Якщо підсумувати, головна ідея уряду щодо мігрантів –
усе для ринку праці.
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Як зауважив міністр Єжи Квецінський
під час презентації, у 2030 році Польщі бракуватиме аж 4 млн працівників і найбільш
щедра політика підтримки народжуваності та активізації безробітних не допоможе
закрити цю потребу. Запрошення робітників з-поза Польщі залишається єдиним
варіантом. Причому міністр запевнив, що
уряд сконцентрується саме на запрошенні
осіб із конкретних сфер і галузей, у яких
має місце найбільший дефіцит кадрів.
Нова міграційна політика, за словами
міністра, відповідатиме потребам іноземців, репатріантів і тих поляків, хто хотів би
повернутися з еміграції. Проте в анонсі ці
потреби зводяться знову ж до ринку праці.
(Продовження на стор. 6)
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Уряд обіцяє заохочувати приїжджих
створювати або переносити до Польщі
свої фірми. У випадку іноземців ця обіцянка викликає найбільше сумнівів – нині
легалізація перебування в Польщі на підставі ведення підприємницької діяльності
є в рази важчою, ніж коли легалізується
найманий працівник.
За словами уряду, з’являться інструменти, які дозволять моніторувати міграційні
процеси та соціально-економічні потреби
Польщі. Такий моніторинг є необхідним
хоча б через останню новелізацію Закону «Про сприяння працевлаштуванню та
інституції праці», який запровадив можливість введення квот на іноземну робочу
силу по воєводствам. Важко спрогнозувати, як би це знаряддя функціонувало у випадку сільського господарства, яке останніми роками рятувала система декларацій
і можливість їх швидкого оформлення.
До того ж питанням залишається, як дані
моніторингу вплинули б на можливість
видання довготермінових (до 3 років) дозволів на роботу.
Анонсовано урядову підтримку для
працедавців, які хочуть прийняти на роботу іноземців, та іноземців, які шукають
інформацію про роботу в Польщі. Але
неможливість встановити контакт між
бізнесом та працівником – це не головна
проблема польського ринку праці на сьогодні. З цією задачею загалом справляються агентства-посередники – щотретій
працедавець, який уже прийняв на роботу
іноземців, шукає нових працівників через
них або їхніх близьких. Проблемою є рестрикції, запроваджені новелізацією закону «Про сприяння працевлаштуванню та
інституції праці» з 1 січня 2018 року. Нова
процедура реєстрації заяв про прийняття
на роботу іноземця та необхідність платити за них 30 зл. паралізували управління праці – тільки у Варшаві очікувати
на папери треба місяць. Це сильно б’є по
інтересах усіх бізнесменів, а найбільше –
аграріїв, котрі часто потребують робочих рук «на завтра». Ця обставина і тиск
держави щодо переведення закордонних
працівників із цивільно-правових угод
на трудовий договір знижує мотивацію
працедавців та робітників до легалізації
трудових відносин.
Серед нових пріоритетів – у планах заохочувати до переїзду на постійне проживання іноземців із бажаними для ринку
кваліфікаціями. Про те, що певні категорії
працівників зможуть отримувати дозвіл
на постійне проживання не після п'яти,
а після чотирьох років, згадується вже
в минулорічній новелізації Закону «Про
іноземців». Але наказу, який би визначив
ці професії, досі немає. В той же час загострилися умови надання статусу резидента – тепер до вимог, котрі і так щороку виконували лише кількасот мігрантів,
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додався ще й сертифікат знання польської
мови.
Питанню інтеграції мігрантів у Польщі
автори концепції наразі не відвели багато
місця. Підкреслено необхідність створення мовних курсів та спрощення системи
легалізації праці на перебування. Так,
міністерство пропонує варіант one-stopshop, тобто коли в одній інституції можна
отримати консультації щодо отримання
дозволу на працю та на проживання, пошуку житла й роботи. Звучить непогано,
проте важко уявити, як ідею буде втілено
в життя – управління, які сьогодні виконують тільки одну з цих процедур, змагаються з багатотижневими, а навіть багатомісячними чергами. Незрозуміло також,
це будуть державні інституції чи завдання
доручатимуть третьому сектору. Останній досі не оговтався після того, як Міністерство внутрішніх справ позбавило
громадські організації можливості участі
в конкурсах на євросоюзне фінансування.
Симптоматично, що інтеграція в розумінні авторів документа зведена до знання мови та отримання легальної праці.
Натомість немає згадок про достосування
публічних інституцій до більшої кількості
іноземців у структурі населення. Інтеграція – двосторонній процес, і полягає не
тільки у вивченні гостями традицій господарів, але й у призвичаєнні місцевого
населення до нових сусідів. Цей момент
залишився поза увагою уряду.
Нагадаємо, згідно з даними Управління
у справах іноземців, на середину березня
2018 року близько 300 тис. громадян третіх країн мали в Польщі дозволи на тимчасове чи постійне проживання або карти
резидента ЄС. Половина з цих дозволів
була видана громадянам України, при
цьому 70% стосувалися саме тимчасового
перебування. У 2017-му українці отримали в Польщі понад 200 тис. дозволів на
працю та 1,7 млн декларацій про намір
працевлаштувати іноземця, проте кількість цих документів не може прямо вказувати на чисельність української діаспори. Український Держкомстат оцінює, що
без урахування маятникових мігрантів,
у 2015–2017 роках у Польщі працювали
або шукали роботу близько півмільйона
українців.
Як показало останнє дослідження компанії «Personnel Service», 39% великих
польських фірм на сьогодні має в штаті
українців. 62% українських працівників
планує приїхати на роботу до Польщі
хоча б ще раз, проте лише 11% розглядає
переїзд на постійне місце проживання.
Серед головних проблем під час роботи
в Польщі громадяни України називають:
довготривала розлука з родиною, велика
кількість годин праці та її важкий характер. Лише 14% говорять про неприязне
ставлення з боку поляків.
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онференція, присвячена викликам
та об’єднанню інтересів у сфері
сучасної трудової міграції, відбувалась у межах двох проектів, що реалізуються Фондом «Наш вибір». Перший –
«STRONGLAB: У бік сильнішої співпраці
у сфері трудової міграції», втілюється
у співпраці з громадськими організаціями
Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії та
України і скерований об’єднати зусилля
міжнародних організацій для поліпшення
прав трудових мігрантів, зокрема з України. Цей проект фінансується Королівством
Нідерланди та Вишеградським фондом.
Другий проект – «У бік спільних інтересів
локальних працівників та мігрантів», реалізується у співпраці з організаціями Болгарії, Іспанії, Чехії та Університетом у Падуї
(Італія) і покликаний «озвучити» й порівняти інтереси трьох груп: трудових мігрантів
з-поза ЄС, трудових мігрантів із ЄС та місцевих працівників із країн ЄС. Фінансується він у рамах програми Європейського
Союзу «Європа для громадян». На противагу стереотипу, що закордонні працівники представляють нездорову конкуренцію
місцевим, метою проекту є продемонструвати, що в інтересах як локальних працівників, так і мігрантів більше спільного, ніж
розбіжностей.
ПРАВА ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ
У першій частині конференції було
представлено загальний стан і проблеми,
з якими зустрічаються трудові мігранти
в різних країнах Європи. Ключовим виступом стала доповідь голови Фонду «Наш
вибір» Мирослави Керик під назвою «Ро-

У Варшаві обговорили
роль і становище
трудових мігрантів
у Польщі
Представники громадських організацій, профспілок, Державної
інспекції праці, медіа та агенцій посередників зібралися за одним
столом в Українському домі у Варшаві аби обговорити питання сучасного становища трудових мігрантів у Польщі.
Оксана КУЗЬМЕНКО
Дискусія про пошук союзників у захисті трудових прав
мігрантів. Фото з архіву Фонду «Наш вибір»

бота в Польщі: порушення прав трудових
мігрантів з України, що працевлаштовуються у будівництві та сфері обслуговування». В основі доповіді – дослідження,
що проводилися з травня до жовтня 2017
року і в межах яких було здійснено аналіз
статистичних даних, публікацій в ЗМІ, моніторинг соціальних мереж, проведено
консультації з експертами та інтерв’ю, зокрема з українськими мігрантами.
Доповідь містила статистичні дані, перелік неправомірних практик, з якими зустрічаються трудові мігранти. Основні з яких –
оплата за пропозицію роботи, нерегулярне працевлаштування, документи на
роботу, яка не виконується, відрахування
коштів із заробітної платні, сплата роботодавцям застав, підписання неперекладених документів, делегування на роботу
за кордон без відповідних документів і т. д.
Також названо умови, у яких працюють
українські працівники в Польщі. Зазвичай
це: 10–12 годин на добу 6 днів на тиждень;
зарплата – 12–18 злотих за годину у сфері
будівництва й 9–12 злотих у сфері обслуговування; різниця в умовах праці громадян
Польщі та громадян іншої країни; відсутність інформування працівників про їхні
права, зокрема про можливість отримання оплачуваної відпустки тощо. У доповіді
мова йшла також про основні порушення,
з якими зустрічаються українські трудові
мігранти. Серед них – робота без підписаного договору про працю, невідповідність
типів трудових договорів суті виконуваної
роботи, відсутність медичного страхування, понаднормові години праці, неоплачуваний пробний період роботи, вира-

хування додаткової оплати. Як зазначила
Мирослава Керик, серед великої кількості
порушень прав трудових мігрантів лише
невиплата заробітної платні стає чи не
єдиною причиною, яка спонукає українських працівників протидіяти.
У дослідженні названо організації, до
яких слід звертатись іноземцям у випадку
порушення трудових прав, і надано рекомендації, як покращити ситуацію на ринку
праці. Ознайомитися з повним текстом
можна на порталі «Наш вибір».
НЕЛЕГАЛЬНА РОБОТА
Масова міграція українців до Польщі
стала причиною зростання кількості нелегальних працівників, – так розпочав
свій виступ Веслав Лишчек з Державної інспекції праці під час другої частини конференції – дискусії щодо того, з ким трудові
мігранти можуть об’єднувати інтереси.
Він зазначив: вважається, що в Польщі
нелегально працюють 800 тисяч робітників. Нелегальна робота, переконаний
головний інспектор праці, несе в собі величезні ризики, як для держави, так і для
особи, яка її виконує, адже саме працівник
виявляється незахищеним, незастрахованим перед можливими проблемами.
Патриція Міцкевич із Товариства правової допомоги піднімає в цьому контексті
питання правової регуляції і самосвідомості. Формальні процедури та можливості, які дає законодавство, часто ставлять
працівника перед вибором, вступати чи
ні в боротьбу за свої права, внаслідок якої
можна втратити дуже багато. Тому, закликає вона, варто звертати увагу на практич-
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не застосування законодавства. Крім того,
одним із найважливіших залишається усвідомлення працівниками своїх прав: «Дуже
багато робітників-іноземців не усвідомлюють, що вони мають у Польщі права, а це
виникає, зокрема, з поведінки роботодавців та загальної політичної нарації».
ІНФОРМУВАННЯ
Серед наших покликань, зазначає Веслав Лишчек, – захист права всіх працівників, зокрема іноземних. Саме тому постала
інформаційна телефонна лінія для працівників-мігрантів, яка працює від понеділка
до середи з 16:00 до 20:00, де кожен може
отримати безплатну консультацію щодо
легалізації. На черзі – ще одна.
Крім цього, зазначив головний інспектор праці, ведуться переговори із послом про організацію спільних тренінгів.
А також готується до друку спеціальний
буклет українською мовою, який невдовзі
буде поширюватися серед громадян України в Польщі.
Нагадаємо, що інформування та консультації працівників-мігрантів проводить
також Товариство правової допомоги.
Більше інформації про організації, які зай
маються консультаціями, можна знайти на
порталі.
ВІЗЕРУНОК МІГРАНТА
Важливою темою є питання візерунку
мігрантів, зазначає Кайя Путо, журналістка
«Політичної критики». Гонитва за сенсаційними новинами дуже часто призводить до
того, що у ЗМІ підтримується образ скривдженого й нещасного мігранта-працівни-
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ка, що, у свою чергу, призводить до його
дегуманізації і зведення виключно до ролі
жертви.
Водночас зараз, коли ми живемо в полярному світі, де медіа дуже часто інтерпретують реальність у залежності від
політичних вподобань, мігранти стають
інструментами в руках журналістів. Важливо в цьому контексті закликати до
співпраці всіх журналістів та вести діалог.
Середньостатистичний поляк, говорить журналістка, не дуже орієнтується
в питаннях міграційної політики, користі від роботи іноземних працівників чи
у проблемах трудової міграції. Саме тому
медіа повинні бути мостом для пізнання
ширшої перспективи мігрантів-іноземців.
Про відсутність позитивного візерунку
мігрантів-працівників зазначив, зокрема,
Пйотр Островський із Загальнопольського об’єднання професійних спілок. Він
закликає боротися з негативними стерео
типами, нагадуючи про подібний досвід
польських трудових мігрантів у кранах
ЄС.
ПРОФСПІЛКИ
Інформувати про потреби польської
економіки щодо працевлаштування –
один із обов’язків, зокрема, профспілок,
зазначила у своєму виступі Барбара Сур-

диковська з профспілки «Солідарність».
Труднощі, з якими зустрічаються українські мігранти, якщо йдеться про підписання договорів чи сплату страхових внесків, – є більшою мірою віддзеркаленням
загального стану у сфері працевлаштування, говорить Барбара Сурдиковська.
Так, наприклад, однією з найновіших
проблем, вважає доповідачка, є запровадження дозволів на сезонну роботу,
адже ними не передбачений контроль
ані над мінімальною оплатою праці, ані
над умовами, у яких виконується робота.
Ці нововведення стосуються і польських
робітників також, але, очевидно, що реалізовуватися вони будуть в основному
щодо українців.
Водночас, зазначає Барбара Сурдиковська, на жаль, реальність така, що польські профспілки не є достатньо сильними
в тих сферах, де працюють українці.
Пйотр Островський із Загальнопольського об'єднання професійних спілок
нагадав про приклади позитивної спів
праці в тих країнах, куди виїжджали поляки. Свого часу тамтешні профспілки працювали задля польських мігрантів, тепер
польські профспілки повинні допомагати
українським працівникам. Саме таким
кроком він назвав створення спеціальної
профспілки для працівників з України.

РОЛЬ УРЯДУ
Питання ролі державних установ та уряду в побудові спільного інтересу згадували
неодноразово. Від прикладів, як держави
країн допомагають у процесах легалізації,
до ролі у формуванні візерунку мігрантів.
Громадські організації та медіа дуже часто змушені виконувати роль державних
структур (наприклад, нагадуючи працівникам про права, про які їх мали поінформувати в урядових установах) або інтеграційну функцію. Зараз, коли фінансування
ГО все більше скорочується і організації
змушені згортати свою діяльність, такі питання є особливо гострими.
Олена Литвиненко з агенції «EWL Group»
висловила думку про необхідність тісної
співпраці державних установ та роботодавців. Особливо зараз, коли законодавство змінюється, а працівники уряду опановують нові процедури, дуже важливою
є співпраця усіх зацікавлених осіб для
полегшення і пришвидшення формальних
процедур.
Пйотр Островський навів приклади
успішної співпраці профспілок та урядів
країн ЄС на користь трудових мігрантів
і зазначив, що всі хороші ініціативи, які
мали місце за кордоном на користь польських працівників, діяли за фінансової підтримки держави.

«За розбудову спільноти всередині та будування
мостів назовні»: Український дім у Варшаві став
лауреатом нагороди «Окуляри рівності»
Український дім у Варшаві – серед лауреатів польської нагороди «Окуляри рівності»
Фонду ім. Ізабелли Яруги-Новацької, яку отримують організації і особи за особливу активність в охороні прав людини та протидію дискримінації. Урочисте вручення відзнак
відбулося 12 квітня у Варшаві.
Журі, у складі якого відомі польські громадські діячі
та правозахисники, відзначило нагородою діяльність
Українського дому у Варшаві задля української спільноти в Польщі: «...за те, що творить для мігрантів з України
простір для проведення спільних заходів, акцій і обміну
досвідом та дає їм почуття безпеки й приналежності до
спільноти». Як зазначено в дипломі «Окулярів рівності», команда Українського дому удостоїлась нагороди,
зокрема, за створення Клубу українських жінок, що соціально активізує українок Варшави, а також «за пропагування української культури та долання негативних
упереджень і стереотипів щодо українців, які панують
у польському суспільстві, та за розбудову спільноти всередині та будування мостів назовні».
«Ця нагорода є для всіх нас несподіванкою», – ділиться
враженнями засновниця Клубу українських жінок Тетяна Роднєнкова. – «Дуже приємно, що під час вручення
нагороди окремо згадали Клуб українських жінок, тому
цю відзнаку вважаю спільним здобутком усіх жінок, які
творять нашу спільноту. Нас, жінок-мігранток у Польщі,
дуже багато, тому ми хочемо, щоб наш голос був почутий, а прав жінок у Польщі дотримувалися – незалежно
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Оксана КУЗЬМЕНКО

Івона Трохімчик-Савчук та Мирослава Керик, члени правління Фонду «Наш вибір»,
отримали нагороду від імені усіх, хто творить Український дім у Варшаві.
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від країни походження».
Тетяна Роднєнкова подякувала всім жінкам, які допомагають підтримувати й розвивати Клуб, проводячи тематичні зустрічі,
безкоштовні тренінги (адже зараз організація функціонує лише на засадах волонтаріату, взаємної допомоги та підтримки);
учасницям, які відвідують заходи і мають бажання та енергію розвиватися в професійному і суспільному плані, та польським друзям
і партнерським організаціям, які допомагають у діяльності Клубу.
«Ця відзнака дає нам натхнення працювати далі й не зневірюватися», – ділиться голова Українського дому у Варшаві Мирослава
Керик. «В Українського дому зараз непрості
часи, адже, незважаючи на наші старання,
постійного фінансування здобути не вдається, і ми щодня боремося, щоб знайти кошти
на утримання. Те, що ми стали лауреатами
такої нагороди, як «Окуляри рівності», – для
нас велика несподіванка, адже цю відзнаку
отримують дуже відомі й заслужені особи
чи організації у Польщі. Це не тільки визнання нашої праці, але й сигнал, що напрямок,
в якому ми йдемо, тобто будування українсько-польських мостів і спільного позитивного майбутнього, є правильним».
«Окуляри рівності» – нагорода Фонду ім.
Ізабелли Яруги-Новацької. Її вручають особам, організаціям або установам за особливі
досягнення в трьох сферах: права жінок та
боротьба з дискримінацією за статтю, права меншин та запобігання дискримінації за
віком, расовою, етнічною приналежністю,
віросповіданням, вірою чи її відсутністю, неповносправністю або сексуальною орієнтацією, соціальна справедливість та боротьба
з бідністю.
Лауреатами нагороди в різні роки були,
зокрема, режисер Агнєшка Голланд, Центр
прав жінок, Teatr Рowszechny, священик
Франциск Якуб Лонгшам де Бер’є, режисер
Марія Садовська та інші. Цьогоріч «Окуляри рівності» отримали суспільний рух «Лікарі жінкам», Парад рівності, Центр Єврейської спільноти «Jewish Community Center
Warszawa», а також спільнота «Охоронці Біловезької пущі».
Ізабелла Яруга-Новацька – польська політична діячка, депутат, віце-прем’єр, міністр
соціальної політики, вповноважена уряду
у справах рівності жінок і чоловіків. Загинула в катастрофі літака Ту-154 у Смоленську.
Український дім у Варшаві функціонує
з 2014 року за адресою вул. Zamenhofa 1. Тут
діють Центр допомоги іноземцям, мистецька
галерея, дитячий клуб «Рукавичка», Літературний клуб, Клуб українських жінок, Українська бібліотека та ін. У приміщенні Українського дому систематично відбуваються
концерти, виставки, дискусії, презентації,
різні тематичні зустрічі.
Адмініструванням Українського дому
у Варшаві займається Фонд «Наш вибір».

міжнародна наукова конференція
«Україна: 100 років досвіду
незалежності» У Варшаві
2018 рік – особливий в історії України, Польщі, Європи і світу загалом.
11 листопада 1918 року закінчилися бойові дії Першої світової війни,
а Польща визнала цей день днем відновлення незалежності. 100-та річниця виповнилася цього року і новітній українській державі – 22 січня Українська Народна Республіка проголосила свою незалежність. Саме тому Коло
аспірантів «Ucrainica», яке діє при Українському домі, вирішило провести
науковий захід 14–15 квітня під патронатом Посольства України в Польщі.
Олександр ПУСТОВИЙ
Голова Кола аспірантів «Ucrainica»

Учасники мали унікальну можливість
приєднатися до широкого кола заходів,
які відзначають українці всього світу,
аналізуючи та вивчаючи події Української революції 1917–1921 років, а також
органічно долучитися до польських заходів, присвячених століттю відновлення незалежності. Український фактор
для молодої польської держави був одним із визначних, так само як польське
питання належало до провідних у політиці новоствореної української держави.
Досвід українського та польського
народів за століття, що минає, мав багато відмінностей, однак багато в чому
схожий. Його оцінка, а також бачення
українсько-польських стосунків вимагають виваженого наукового підходу, який
мусить стати на заваді маніпуляціям і перекрученням.
Конференція була розподілена на
сім панелей. Перша з них присвячена
міжнародним стосункам України сьогодні та в історичній перспективі. Ігор
Лутчин із ЛНУ ім. Івана Франка висвітлив
українсько-румунські міждержавні відносини періоду Української революції,
Олександр Шевченко з Варшавського
університету (УВ) розкрив погляди укра-
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їнського науковця й політика-емігранта
Михайла Сосновського на післявоєнну
міжнародну діяльність українського
уряду в екзилі. Роберт Завальский зі Щецинського університету схарактеризував марність Будапештського меморандуму для безпеки України, а Патрик
Буковський з УВ – вплив геополітичного
положення України на її сучасний стан.
Гостя з Казахстану Салтанат Кузембаєва
наголосила на основних моментах торговельного обміну України і Казахстану.
Дискутантом панелі був доктор наук
Анджей Шептицький – викладач Інституту міжнародних відносин Варшавського
університету.
Друга панель присвячувалася політичним питанням. Юлія Бевз із Донецького національного університету ім.
Василя Стуса у Вінниці виголосила доповідь про відповідальність українських
політичних партій за невиконання своїх
програм, а Віталія Кліментьєва з Національного університету «Острозька академія» – про формування та розвиток
української національної ідентичності.
Олексій Ліончук з Ягелонського університету в Кракові представив своє
дослідження про українську еліту та
суспільство пострадянського періоду.

9

Ольга Ткаченко (УВ) розповіла про речників українсько-польського порозуміння:
Єжи Гедройця, Юзефа Маєвського, Юзефа
Лободовського, Юліуша Мєрошевського
та інших. Про українську політичну еліту
«зсередини» розповіла Олександра Іванюк з Університету Марії СклодовськоїКюрі в Любліні, а доповідь про погляди
діяча української революції Богдана Кістяківського на українську державність виголосив Марцін Єндрисяк з Вроцлавського
університету. Дискутувала з панелістами
доктор наук Йоанна Конєчна-Саламатін –
викладач Інституту соціології Варшавського університету.
На панелі з питань міграції виступили
представниці Варшавського університету.
Іванна Килюшик зупинилася на висвітленні моделей еміграції українців і труднощів, які чекають на українського мігранта
в Польщі. Йоанна Степанюк на прикладі
українських мігранток у Польщі проаналізувала проблеми, пов’язані з їх соціальним статусом та ідентичністю. Юлія Лащук
представила доповідь про особливості
міграції українок, чиє життя пов'язане
з мистецтвом. Дебатувала з учасницями
міграційної панелі доктор Олена Бабакова – журналістка, що спеціалізується на
питаннях міграції, польсько-українських
стосунках та політиці історичної пам’яті.
У неділю мистецьку тематику продовжили Христина Голубінка з Дрогобицького педагогічного університету, представивши творчий доробок Богдана-Юрія
Янівського. Еміль Хруль з Люблінського
університету ім. Склодовської-Кюрі проаналізував творчість українського Театру
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переселенця, а Жанна Осікович з Педагогічного університету в Кракові – культурну
мистецьку співпрацю України та Польщі на
рівні міністерств. Дискутувала з учасниками Юлія Лащук – культуролог, менеджер
культури і дослідниця Варшавського університету.
Учасники наступної панелі досліджують
різноманітні питання, пов’язані з національною політикою та ідентичністю. Олександр Пустовий із Варшавського університету представив основні напрямки та
проблеми діяльності Міжшкільного пункту
навчання української меншини у Варшаві,
казахський дослідник Жандос Карінбаєв –
історію і сучасний етнокультурний розвиток українців Казахстану, а Тетяна Оуергі
проаналізувала питання національної
ідентичності в ситуації двомовності. Сергій Козленко з Українського католицького
університету у Львові розповів про церкву
та релігію в ідеології Фронту національної
єдності, а Євген Мацелюх з УВ охарактеризував роль і місце українського питання
в польському праворадикальному дискурсі міжвоєнного періоду. Опонувала
і коментувала виступи Ольга Попович –
аналітик Центру аналізу пропаганди і дезінформації, член ради фонду «Наш вибір».
Літературні аспекти розглянули Леся
Коростатевич з Польської академії наук,
показавши образ України як «Дикого
Сходу» у творчості Зимовита Щерека; Дезидери Барловський з Ягелонського університету висвітлив події Єврореволюції
у літературі сучасних українських письменників молодшого покоління. Міхал Колаковський з УВ проаналізував ставлення
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до української революції у творі Булгакова
«Біла гвардія», а Анеля Радецка показала
історичну нарацію в романі Оксани Забуж
ко «Музей покинутих секретів». Своїми
думками та зауваженнями з панелістами
ділилася перекладач, редактор та есеїст
Наталя Римська.
Інформації, способам її трактування та
маніпуляції була присвячена остання панель конференції. Денис Куценко з Гуманітарної академії в Пултуську представив
відображення подій Євромайдану в комунальній пресі східних областей України
на прикладі Харківської області. Наталя
Ткачик із Польської академії наук розкрила аспекти польського погляду на Станіславів (Івано-Франківськ). Аліна Завада
з УВ охарактеризувала перелік суспільноекономічних проблем на шпальтах газети
«Діло» у 1928–1935 роках. Аналізував та
коментував виступи учасників доктор Казимир Вуйціцький – публіцист, журналіст,
історик та політик.
Питання, порушені у виступах дослідників, викликали жваві обговорення
в перервах конференції та зацікавлення
гостей заходу. У результаті обговорень та
дискусій учасники вдосконалять тексти
своїх доповідей для планованої конференційної публікації.
Щиро дякую членам Кола аспірантів
«Ucrainica» Іванні Килюшик, Євгену Мацелюху та Емілю Хрулю за організацію конференції, Посольству України в Польщі за
патронат, Фонду «Наш вибір» за надане
приміщення. Дякую дискутантам за присвячений час та влучні зауваження й коментарі, а учасникам – за цікаві доповіді.

людські історії

Незбагненний світ Параски Горицвіт
Письменниця, поетеса, художниця, філософ, етнограф, фотограф – людина Відродження, вона
могла б опинитися в одному ряду з Марією Примаченко чи Станіславом Вінцензом, але за життя
її талант так і не знайшов визнання. Тільки тепер, уже після смерті Параски Плитки-Горицвіт,
досліджуючи її архів, науковці відкривають масштаб таланту цієї особистості.
Біографія Параски Плитки-Горицвіт –
суперечлива й неточна, криє в собі більше
таємниць, ніж достовірних фактів. Точно
відомо небагато: народилася в 1927 році
в сім'ї коваля Штефана та вишивальниці Анни Плитких; закінчила лише 4 класи
школи, але завдяки батькові знала кілька
мов. У 1943-му дівчина самотужки дісталася до Німеччини, щоб вступити до університету, та замість навчання потрапила
на службу в німецьку родину, де потерпала
від принижень. Повернутися до рідної Криворівні Парасці вдалося лише після війни.
Далі одні джерела говорять про те, що вона
долучилася до національно-визвольного
руху – стала зв'язковою УПА під псевдонімом Ластівка, а інші, що впала в око якомусь червоному комісарові, але відмовила
у взаємності. Що саме стало причиною –
достеменно невідомо, але Плитка-Горицвіт
потрапляє в жорна системи й відправляється по етапу в радянські табори, спочатку
на Урал, потім до Казахстану.
Декада заслання назавжди розділить її
життя на до і після. Товариська та приязна,
після амністії Параска намагається уникати близьких контактів з односельчанами.
Вона оселяється в батьківській кузні. І чи
не єдиною особою, з ким вона підтримує
тісний контакт, є вірна посестра Одосія
Плитка-Сорохан. Спочатку жінка все ж
намагається влитися в життя села, бере
участь у толоках, працює в лісгоспі, створює хор, але поступово мирське життя все
ж поступається місцем духовному. Параска береться втілювати дану в ув'язненні
обітницю – славити Мир Божий на землі.
Поволі віддаляючись від людей, художниця веде все аскетичніший спосіб життя,
живе з того, що приносять їй односельці.

У її домі стоїть труна і хрест з підписаною
таблицею, де є вільне місце лише для дати
смерті. Останні роки життя Параски Плитки-Горицвіт пройдуть у злиднях і немощі,
жінка фактично втратить зір.
Але поки може, Параска присвячує всю
себе малюванню ікон, записуванню гуцульського фольклору, власним філософським
щоденникам і романам. Вона творить свій
власний світ, що виходить далеко за межі
тісної сільської хатини. Герої її книг мандрують до далекої Індії, листи розлітаються
по світу, а дух гартується покорою й сумлінною щоденною працею. Опис звичайного вечора в одному з записів виглядає
так: «Виклала ватру, підігріла чаю власної
суміші, як ліків: липи цвіт, глоду цвіт, кропива-нежалючка, шипшина, м’ята-аромат.
І знову ж, сухариком апетитно повечеряла.
Слава Богу, подумала, що Він у своїх чотирьох стінах без докору й непогоди, і водиченька накормила... І я кличу в цей вечір
щиро і боговдячно: дякую Тобі, наш Живодавче, Отче людинолюбний, многопрощаючий, що даєш у душу і серце моє покорму
одухотворену, і я заспокоююсь і на малому,
як і на великому достатку». В скромній оселі Параски було місце лише для найнеобхіднішого – ліжка, столу, печі, годинника і полиць для книг. А зберігати було що. Адже
архів нараховує близько 50 рукописних чи
надрукованих на машинці книг по 500 сторінок кожна, а також десятки маленьких
книжечок у саморобних палітурках, жодна
з яких не була видана за життя авторки.
Важко стримати подив, гортаючи книги Параски Плитки-Горицвіт, де кожна
сторінка написана каліграфічним почерком, оформлена малюнком чи візерунком,
а найменші сховані до дбайливо виконаних
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футлярів. Але ще більше враження справляють автопортрети, які можна знайти
в кожній із них. З фотографії
пронизливим поглядом вдивляється жінка зі сталевою волею і незламним
характером.
Параска ретельно
фіксувала не лише
себе, але й оточуючу
її реальність, а світлини (як, зрештою,
і малюнки та ікони) роздаровувала
односельчанам. Абсолютно
випадково
кілька років тому в хаті
художниці було знайдено
коробку з негативами, запиленими та засидженими мишами.
Понад 4000 світлин, на яких чуйне око
фотографа-аматора в буденний і невимушений спосіб зафіксувало історію кількох
поколінь мешканців її рідного села. Самостійно освоївши весь фотопроцес, Параска
створила своєрідний літопис села, візуально занотувавши повільні трансформації
і різкий злам епох: пастухів з отарою овець,
електрифікацію села, останніх лісорубів на
правічних деревах, що розпилюють стовбур ручними пилами, зміну сільського одягу й незмінність церковних обрядів. Нероздільно, але водночас і окремо від людської
метушні, існує на її фотографіях вічний
карпатський пейзаж: ріка, ялини, гори.
Відновлені групою ентузіастів фотографії можна знайти на сторінці Параски
Плитки-Горицвіт, а зовсім скоро й побачити на виставці в Українському домі у Варшаві.
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українці в Польщі

Ситуація української меншини та
мігрантів з України в Польщі
Про політику пам’яті, прояви ненависті та життя українських працівників у Польщі говорили
28 березня в садибі речника громадянських прав під час конференції, присвяченої ситуації
української меншини та українських мігрантів у Польщі.

П

ід час відкриття конференції речник
Адам Боднар наголосив, що речник
із громадянських прав повинен дбати про те, аби в Польщі дотримувалися
прав людини й громадянина, міжнародних юридичних стандартів. Це стосується як національних і етнічних меншин,
так і іноземців. Саме тому, після того як
світ побачив звіт Об’єднання українців
у Польщі «Українська меншина та мігранти з України в Польщі», було вирішено
провести конференцію з метою осмислення проблем та пошуку шляху до спільного
майбутнього. А також спроби знайти рішення, як використати набутий досвід із
користю для молодого покоління українців і поляків.
А. Боднар визнав, що говорити на історичну тематику непросто. Зокрема,
про важкі сторінки в спільній історії країн-сусідів, адже кожна нація має право на
власну ідентичність і способи її розуміння. Але існує спільний простір, основою
якого є добра воля, раціональне мислення
та пошуки порозуміння. Дискусія щодо
таких понять, як відповідальність, вина,
нація, роль персоналій, може проводитися по-різному і призвести до різних наслідків. Результати залежать від того, хто
робить аналіз і які бажання ним керують.
А. Боднар нагадав, що Польща була першою державою, яка у 1991 році визнала
українську незалежність й завжди її підтримувала: під час «помаранчевої революції», окупації Криму, конфлікту на Донбасі
чи в контексті входження до ЄС.
Під час конференції обговорювали питання сучасного стану польсько-українських взаємин, проявів ненависті на національному ґрунті та зростання негативу
в Інтернеті, новелізацію закону про ІНП,
справи трудових мігрантів та їхні проблеми у сфері працевлаштування. «Доля
польської економіки вже нерозривно

12

пов’язана із працівниками з України», –
резюмував А. Боднар.
МОВА ТА ПРОЯВИ НЕНАВИСТІ
Згідно з найновішими дослідженнями,
кількість поляків, які декларують негативне ставлення до українців, перевищила
кількість тих, хто висловлює до них симпатію. Посол України в Польщі Андрій Дещиця зазначає, що в Україні натомість до
поляків ставляться з симпатією.
Зі звіту, який приготувало ОУП, випливає, що кількість злочинів на ґрунті
упереджень щодо української меншини та
українців зростає. На думку голови ОУП
Петра Тими, мова ненависті перестає бути
маргінальною і стає мейнстрімом. Він
пригадав напад у 2016 році на традиційну
українську процесію, коли було знищено
хоругви та вчинено фізичне насильство
над учасниками ходи.
«Зростає хвиля ворожості щодо присутності українських символів у публічному просторі», – зазначив П. Тима. Нагадав про нищення в Польщі українських
місць пам’яті чи поховань. На його думку,
у країні панує атмосфера, де дозволено
такі інциденти. Зазначив, що досі не знайдено злочинців, попри те що в мережі,
в основному на російських сторінках, є відеозаписи, де видно виконавців, що так
само є доказом провокації.
На думку П. Тими, в польському парламенті сьогодні присутні угрупування, які
будують свою підтримку на фундаменті
ненависті до українців. Ключовими словами їх риторики є «бандеризм, націоналізм».
А. Боднар погодився з П. Тимою, що
в Польщі немає політичної реакції і морального голосу спротиву проти ненависті на національному ґрунті. Зазначив
водночас, що польська поліція реагує,
коли йдеться про фізичні напади. Замало
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однак реакцій на прояви хейту в Інтернеті.
Частиною звіту ОУП був аналіз понад
мільйона дописів у всесвітній мережі на
тему українців. Близько 35% із них мали
негативну конотацію, особливо коли
йдеться про історію 40-х років ХХ ст.
«Емоції настільки сильні і дуже полярні», – оцінює др. Марек Трошинський,
директор Обсерваторії цифрової цивілізації «Collegium Civitas». Він додав, що
соціальні медіа не відображають позицію
польського суспільства, й зазначив, що
частина цих дописів однозначно написана
на замовлення тих самих осіб.
На думку М. Трошинського, найбільшого порозуміння досягнуто в економічній сфері, оскільки польська економіка
стає структурно залежною від мігрантів.
«Люди бачать, що українці в Польщі працюють так, як поляки на Заході».
Про величезну кількість закликів в Інтернеті до вбивств чи насилля безпосередньо щодо українців говорила Йоанна Грабарчик, координатор проекту «HejtStop».
«Цього джина випустили ми самі, дозволяючи, аби хвиля ненависті переливалася
справа наліво», – зазначила вона. Водночас звернула увагу, що ті самі антиукраїнські, антисемітські чи антибіженські повідомлення з’являються і в інших державах.
«Вони можуть надходити зі сходу».
ДИСКУСІЯ ПРО ІСТОРИЧНУ ПАМ’ЯТЬ
Найнебезпечнішою частиною новелізації закону про ІНП є цивільна відповідальність за порушення доброго імені
Польщі, – оцінює проф. Іренеуш Камінський з Інституту юридичних наук Польської академії наук. Добре ім’я Польщі
будуть оберігати суспільні організації,
і лише потім згадується, що цим питанням може займатися також ІНП. «Відбувається перекладення повноважень на
людей. Це відкриває поле для діяльності

легалізація
Константи Геберт:
«За допомогою
новелізації закону про ІНП
урядовці намагаються
визначити, хто є поляком,
а хто ні, натомість забувають, що польськість
випрацьовувалася також
і українцями, і євреями».
різного роду “шаленців”», – говорить
І. Камінський. А це завдання для РГП.
Публіцист Константи Геберт висловив думки, чому зараз відбувається «історична війна» з українцями, євреями,
а не, наприклад, із Росією. Він зазначає,
що за допомогою новелізації закону про
ІНП урядовці намагаються визначити,
хто є поляком, а хто ні, натомість забувають, що польськість випрацьовувалася також і українцями, і євреями.
Спільна польсько-українська пам’ять
існує щодо фактів, натомість основна
різниця полягає у їх інтерпретації, говорить професор Гжегож Януш з УМКС.
На його думку, політика не сприяє творенню спільної пам’яті, особливо в період повернення до ідеї «національної
держави». Не сприяє цьому і закон про
ІНП, який називає лише «українських
націоналістів» серед конкретних груп,
що чинили злочини.
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКИХ РОБІТНИКІВ У ПОЛЬЩІ
Мігранти частіше зазнають дискримінації під час працевлаштування, бо
вони більш залежні від роботодавців,
адже в разі конфлікту не матимуть підтримки, – зазначає Катажина Слубік
з Товариства юридичної допомоги, яке
надає консультації таким працівникам.
Багато українських працівників, на
жаль, не усвідомлюють своїх прав та
обов’язків, підкреслила Мирослава Керик з Фонду «Наш вибір». Українські
трудові мігранти воліють довіряти посередникам, аніж звертатимуться до
громадських організацій чи Державної
інспекції праці, де могли б отримати
безкоштовну пораду.
У 2017 році 1600 іноземців, в основному громадяни України, подали письмові скарги до Державної інспекції праці.
Було створено спеціальну інфолінію
українською та російською мовами, яка
є чинною три дні на тиждень. Щоденно
телефонують туди близько 30 іноземців.
На думку Інспекції, щодругий роботодавець не дотримується прав працівників: як поляків, так і іноземців.
Оксана КУЗЬМЕНКО
за матеріалами rpo.gov.pl

Зміни в законодавстві щодо
обов’язку реєстрації місця
проживання іноземця
Від 1 січня 2018 року змінилося декілька законів, які регулюють перебування іноземців на території Польщі. Іноземці, які є громадянами країн,
що не входять до складу ЄС або ЄАВТ, мають обов'язок реєстрації в місці
свого постійного або тимчасового проживання не пізніше, ніж на четвертий день від дати приїзду.
к.ю.н. Алла МАЄВСЬКА

П

еріод перебування іноземця за зазначеною адресою не може бути довшим,
ніж легальне перебування іноземця на терені Польщі, відповідно до документа, який надає таке право.
Від обов’язку реєстрації звільнені за умови взаємності керівники й співробітники дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, у тому
числі члени їхніх сімей, які ведуть із ними спільне господарство, а також інші особи
на підставі законів, договорів або загальновизнаних міжнародних звичаїв.
Принципово, що іноземці також звільняються від обов'язку реєстрації, якщо термін їхнього перебування на території Польщі не перевищує 30 днів.
Для того щоб зареєструватися на постійне/тимчасове проживання, іноземець має
підготувати:
• формуляр (https://obywatel.gov.pl/);
• документ, що підтверджує право власності на нерухомість, або договір оренди;
• дійсний паспорт або інший документ, що посвідчує особу і її громадянство;
• карту перебування, яка видана на підставі дозволу на постійне перебування;
• дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС;
• згоду на толероване перебування;
• документ, що підтверджує надання статусу біженця.
Іноземці, які реєструють тимчасове місце перебування, повинні пред’явити візу.
Якщо іноземець приїхав у рамках безвізового руху, або має підтвердження, що подав документи на отримання дозволу на тимчасове чи постійне перебування, або
в паспорті стоїть штамп, який підтверджує факт подання документів на дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС – подається дійсний паспорт.
Відділ реєстрації знаходиться в управлінні ґміни чи міста, відповідно до місця
проживання. Також зареєструватися можна в режимі онлайн через профіль ePUAP.
Процедура реєстрації – безкоштовна і відбувається відразу після звернення. За надання підтвердження реєстрації передбачена оплата – 17 зл.
Треба зазначити, що спростилися умови отримання номеру PESEL, який надається
відразу в момент реєстрації, без потреби зазначення правової підстави. Якщо реєстрація вже є, а PESEL не отримали, достатньо звернутися з заявою до управління
ґміни чи міста.
Дуже важливою зміною 2018 року є те, що невиконання обов'язку реєстрації тимчасового/постійного місця проживання передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.

НАШ ВИБІР №70

13

Н А П РА В А Х Р Е К Л А М И

Фірма «Availo»
надає послуги
безпосередніх
юридичних
консультацій для
громадян України,
які проживають
у Польщі
Усе більше українців приїжджають до
Польщі, аби розпочати тут власну справу
й нове життя. Йдучи на зустріч людям, які
стикаються в новій країні з новими реаліями, провідна польська юридична кампанія
«Availo» запровадила надання юридичних
послуг для громадян України.
Центр юридичної допомоги «Availo
Dopomoha» створений спеціально для
того, аби всі консультації були доступні та
проводились українською мовою. Команда юристів надає швидкі, якісні та професійні консультації у таких галузях права, як:
легалізація проживання в Польщі, сімейне право, доступ до медицини, трудове,
адміністративне, кримінальне та цивільне законодавство, а також надає послуги
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з правильного опрацьовування юридичних документів.
Крім Центру юридичної допомоги, створено україномовну версію сайту, де розміщена вичерпна інформація про послуги,
які надає «Availo Dopomoha» (dopomoha.pl).
На інтернет-порталі можна одразу закупити пакет юридичних послуг і створити
власний рахунок клієнта «Availo24», який
дає можливість цілодобового доступу до
історії отриманих консультацій.
Наші юридичні консультації, які ми надаємо громадянам України, – це спеціально створений якісний пакет послуг.
Ми розуміємо, що українці, які тільки-но
приїхали до Польщі, не орієнтуються
в нормах права, яких так чи інакше потрібно дотримуватись. І ми готові в цьому їм
допомогти, стати надійним другом та помічником у всіх сферах життя й нових реаліях, – наголошує Гжегож Май, генеральний директор компанії.
І саме тому фірма «Availo» в рамках
пакету послуг «Availo Dopomoha» пропонує своїм клієнтам додаткову послугу
Concierge – підтримку громадян України
в простих справах повсякденного життя.
Це означає, що крім якісних юридичних порад, вас проконсультують, як, наприклад,
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записатися до лікаря, забронювати готель,
викликати дорожню допомогу, спеціалістів
у випадку побутових аварій, чи навіть організують вам відпочинок.
Керівництво фірми з березня також запроваджує чергову приємну новинку для
українців – надання одноразової юридичної консультації, вартість якої становить усього 50 зл. Команда фахівців фірми
«Availo» надасть поради в усіх галузях права, допоможе розібратися з питаннями медичного забезпечення, працевлаштування
тощо. Також зберігається опція допомоги
з оформленням необхідних документів.
Наш продукт – це якісний, доступний
та прозорий юридичний сервіс, якого потребують громадяни України, котрі проживають у Польщі. Переконайтеся в усіх цих
перевагах самі, – підсумовує Гжегож Май.
Центр юридичної допомоги «Availo
Dopomoha» працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00. Юридичні консультації надають виключно висококваліфіковані та професійні адвокати, юридичні
й податкові консультанти.
Центр юридичної допомоги «Availo
Dopomoha»: +48 22 270 08 40,
e-mail: dopomoha@availo.pl.

поради

Іпотечний кредит для іноземців:
що треба знати?
Іноземці в Польщі все частіше вирішують придбати житло, скориставшись іпотечним кредитом. Підхід банків змінюється щороку, але іноземні громадяни досі можуть стикатися з додатковими обмеженнями й вимогами. Питання іпотечних кредитів для іноземців висвітлює Катажина Ласоцька, спеціаліст із питань нерухомості,
співавтор блогу Morizon.pl.

Катажина ЛАСОЦЬКА
спеціаліст із нерухомості, співавтор
блогу про нерухомість Morizon.pl

Хоча важко тут сказати однозначно, але спільні зобов'язання можуть не лише збільшити вашу кредитоспроможність, але й стати
Перед тим як почнете клопотати про отримання кредиту, переко- для банку доказом, що ваше перебування в Польщі є стабільним,
найтеся, чи купівля нерухомості не вимагає отримання дозволу і розвіяти можливі сумніви щодо прийняття рішення про призначення кредиту.
міністра внутрішніх справ.
Іноземцям, які планують купувати квартиру, не потрібні якісь додаткові дозволи. Але помешкання, яке хочете придбати, повинно Чи можна клопотати про отримання іпотечного кредиту
використовуватись як житло – воно не може виконувати функції з картою тимчасового перебування?
офісу фірми, компанії чи складу.
Однак дозвіл буде необхідний, якщо ви плануєте придбати бу- Звісно, скласти заяву про кредит у банку можна, але у випадку
динок або ділянку. Згідно з Законом про придбання нерухомо- іноземців з картою тимчасового перебування рішення про відмості іноземцем та розпорядженням міністра внутрішніх справ від ву в наданні кредиту є більш вірогідним.
20 червня 2012 року, його повинні мати особи, що проживають З таким документом однак є шанси отримати споживчий кредит
у Польщі менше ніж 5 років від дати отримання дозволу на постій- (kredyt konsumencki) (якщо термін зобов’язань не буде довшим
не перебування або дозволу на перебування довготермінового за термін виданої карти тимчасового перебування). Проте такого
резидента, чи ті, хто перебуває у шлюбі з громадянином Польщі кредиту не вистачить, аби профінансувати купівлю житла.
та проживає в країні менше ніж 2 роки від дати надання дозволу
на постійне проживання або дозволу на перебування довготермі- Чи необхідно отримувати дохід у Польщі?
нового резидента ЄС.
Місце отримання доходу буде для банку мати більше значення,
Яке значення для банку має походження особи, котра хоче ніж країна походження. Якщо ви працюєте в Польщі й заробляє
те в злотих – найімовірніше у вас не буде додаткових труднощів.
отримати кредит?
У цьому випадку банк вимагатиме від вас майже ідентичний
Ще донедавна про отримання іпотечного кредиту в Польщі могли комплект документів до того, який складають поляки (про доклопотати лише громадяни держав Європейського Союзу. Сьо- кументи, необхідні для складання заяви про іпотечний кредит, –
годні банки позитивно розглядають заяви громадян України, Бі- нижче).
лорусі, держав зони Шенген, США та Канади.
Якщо ви отримуєте дохід за кордоном, у найкращому випадку
Для банків важливішим, ніж походження особи, що планує отри- банк може попросити про додаткові гарантії або про надання
мати кредит, є її авторитет та кредитоспроможність – іноземців більшої кількості документів (таких як договір про роботу або
перевірятимуть так само, як і громадян Польщі. Після складання довідка, що підтверджує ведення підприємницької діяльності за
заявки банк розпочне цей процес. Під час перевірки вашої ситуа- кордоном, річні податкові звіти чи довідка про доходи), в найгіршому випадку – відмовити в отриманні кредиту.
ції будуть розглядати, зокрема:
• період легального перебування в Польщі,
• стаж роботи,
• наскільки великою є фірма, де ви працюєте; сфера і обсяг її ді- Які документи вимагає банк?
яльності, а також посада, на якій вас працевлаштовано,
Іноземці до заяви про надання іпотечного кредиту повинні до• освіта й цивільний стан,
дати такі документи:
• період, протягом якого ви маєте банківський рахунок в одно- • документ, що підтверджує постійне перебування (наприклад,
му з діючих банків у Польщі.
карта перебування з наданим номером PESEL або дозвіл на
Варто однак пам'ятати, що банки розглядають кожну заявку індиперебування довготермінового резидента),
відуально. Можна зустрітись із ситуацією, коли банк вирішить, що • дійсний дозвіл на роботу.
ви як іноземець є клієнтом підвищеного ризику. Це у свою чергу Крім цього банк може попросити також:
може означати гірші умови кредитування або, в гіршому випадку, • витяг із банківського рахунку (мінімум за три останніх місяці),
відмову в наданні кредиту.
• звіт про кредитну історію (отримати можна в установі, що
є відповідником польського Бюро кредитної інформації (Biurо
Informacji Kredytowej), якщо такого типу інституція існує в дерЧи шлюб із громадянином/громадянкою Польщі збільшує
жаві),
шанси отримати іпотечний кредит?
• довідка про прописку.
Це залежить від ситуації вашого чоловіка/дружини. Якщо ви Кожен банк може мати дещо інші вимоги щодо надання іпотечприймете рішення скласти спільну заяву на отримання іпотеч- них кредитів іноземцям. Деякі з них (звісно, меншість) взагалі не
ного кредиту, банк буде розглядати кандидатури обох заявників приймають таких заяв, тому перед візитом варто зателефонува(так само, як описано вище) і на підставі цього оцінювати креди- ти до обраної фінансової установи або пошукати відповідну інтоспроможність.
формацію на інтернет-сторінці банку.

Коли потрібен дозвіл на купівлю нерухомості?
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Смаки Бельгії:
як спробувати все
за один день
Однією з переваг життя у Європі є можливість вирватися просто на вікенд до іншої країни. Провести день, гуляючи незнайомими вуличками та пробуючи нову кухню, – це завжди хороша ідея. І нехай цього разу для вас відкриється Брюссель,
хай навіть лише на один день!

Галина МЕШКО

1.

Хороший ранок починається з хорошого сніданку. Потіште
свою душу (і шлунок, звісно ж) традиційними бельгійськими вафлями. Аромат випічки буде заманювати вас буквально на кожному кроці. Та раджу не піддаватися спокусам і прогулятися до Королівських галерей святого Губерта. Там ви знайдете
«Mokafe» (Galerie du Roi, 9) – навряд чи вдасться відшукати більш
автентичний заклад, ще й з терасою в самому серці історичного місця. На замітку: тут також подають різноманітні сніданки та
бранчі. Буде як мінімум смачно і як максимум – красиво.
Дві хвилини пішої ходьби – і ви в центрі міста на ГранПлас. Очі розбігатимуться від краси будівель, та зупиніть
свій погляд на одній. Це – міська ратуша в готичному стилі,
побудована в XV столітті. Всередині можна побачити сотні гобеленів та позолочених дзеркал, а також піднятися на оглядовий
майданчик.
У Брюсселі все близько, тому ще пару хвилин – і ви біля Маннікен піс (ріг вулиць Rue
de l’Etuve та Rue du Chene). Скульптура
хлопчика, який справляє малу нужду, стала
справжнім символом міста. Висота її –
лише 61 сантиметр. На свята хлопчика вбирають у тематичні костюми.
На обід сміливо прямуйте до ресторану
«Bruselles grill» (Avenue
du Boulevard 21). Широкий
вибір стейків, звісно ж, з картоплею фрі, не залишить голодним нікого. А якщо ви –
прихильник морепродуктів, то
обирайте ресторанчик «Chez
Leon» (Rue des Bouchers 18). Йому
вже близько 120 років, але кухня
та атмосфера збережені на відмінно.
Набравшись сил після обіду,
пора помилуватися панорамою
міста біля Королівського палацу (Rue Brederode 16). До його архітектурного ансамблю входить
просторий парк, де можна просто відпочити після прогулянки
під гору. По дорозі можете забігти до музею музичних інструментів (Rue Montagne de la Cour 2). Сама лише його будівля заворожує
погляд, а всередині – чотири поверхи цікавих експонатів, кожен
із яких можна послухати. На останньому поверсі є кафе з панорамним видом та смачними десертами.

2.

3.

4.

5.
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6.

Любителям небанального культурного відпочинку спо
добається новенький музей Рене Магрітта (Rue de la
Régence 3). Цей бельгійський художник прославився як
філософ сюрреалізму в образотворчому мистецтві. З найвідоміших його творінь – закохані, що цілуються з білими пов’язками
на головах.
Брюссель – батьківщина саксофона, тому не дивно, що
чи не з кожних відчинених дверей лунають нотки джазу.
Рекомендую зупинитися в барі «L’Archiduc» (Rue Antoine
Dansaert 6). Суботніми вечорами з 17 до 19 там відбуваються безкоштовні виступи найкращих музикантів міст (і не тільки). Щоб
потрапити всередину, потрібно постукати у двері. Сам інтер’єр
виконаний у стилі 30-х років. Тут можна влаштувати собі дегустацію, оскільки алкогольна карта бару більш ніж гідна – на будьякий смак і гаманець. А для істинних поціновувачів у Брюсселі
кожної весни проходить джазовий фестиваль, і тоді музика лунає
в кожному барі, ресторані, на кожній вулиці та площі!
За шоколадом їдьте потягом до Брюгге, яке ще називають
містом «пряникових будиночків». А поміж ними красуються розкішні шоколадні ательє. Стриматися і не вийти з величезним пакетом солодощів-сувенірів важкувато, навіть якщо
ви і не затятий прихильник шоколаду. Чим ближче до центральної площі, тим вищі ціни на продукцію. Найкращим вибором буде
крамниця «Confiserie Chocolaterie Crevin» (Rozenhoedkaai 1). Поки
пакуватимуть ваше замовлення, спробуйте фірмовий шоколадний напій або ж скуштуйте фондю прямісінько із шоколадного
фонтану при вході. Ним пригощають усіх гостей кафе.

7.

8.

Скажу відверто – мене дивують люди, які стверджують, що
Бельгія нудна та некрасива. В цьому випадку краса таки в очах
того, хто дивиться. Неможливо не закохатися в ці будинки в стилі арт-нуво, у всюдисущий аромат випічки, у яскраве культурне
життя країни. Навіть натовп туристів, в якому знайдеться і метушливий турист із вафлею в руці, і дипломат в елегантному костюмі, мимоволі викликає захват.
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Яєчко – символ нового життя
Юрій ГЕРАСИМЧУК

На цю статтю мене надихнули дві речі. Перша – квітень пов'язаний цього року із великодніми святами, як у західній, так і у східній традиції. А по-друге, здається таки поставлено крапку в багаторічній суперечці на тему того, що
було перше – курка чи яйце.
Для тих, хто цікавиться, скажу щодо другого пункту. Яйце
в твердій вапняній оболонці притаманне вже плазунам, тобто
з'явилося за мільйон років до того, як на землі виявлено перших
птахів, одним із нащадків яких є домашня курка. А що найцікавіше, яйця черепах, змій та крокодилів (які анатомічно найближчі
до птахів) вживаються в їжу в країнах південно-східної Азії, їх їдять
аборигени Австралії та Океанії, а також центральної та південної
Африки. Отже навіть на кухні яйце в еволюційному плані старше.
А в пасхальній традиції – це символ нового життя, яке приніс нам
Ісус Христос через свою смерть і воскресіння.
Пропоную вам кілька оригінальних автентичних рецептів з яйцем, вже кількасот років відомих у польській і загалом у центральноєвропейській кухні.

Яйця в шкаралупці по-старопольськи
Готуємо 6 крутих яєць, розрізаємо разом зі шкаралупою вздовж
навпіл. Малу цибульку, 5 оливок ріжемо дрібненько разом із
1 червоною паприкою та 1 солоним огірком, легко підсолюємо та
перчимо, додаємо 2 ст. л. хрону, 1 ст. л. майонезу й ложку посіченого кропу. З яєць виймаємо жовток і білок так, щоб не пошкодити
шкарлупку. Розминаємо їх виделкою, додаємо до фаршу, перемішуємо, фаршируємо половинки яєць, посипаємо панірувальними
сухарями та обсмажуємо на олії до золотистого кольору. За іншими, більш автентичними джерелами, до фаршу додають тільки
цибульку, трошки шинки, огірок, кріп та петрушку, але в цій версії
смачніше.

Jajka sadzone (оката яєшня) по-старопольськи
100 г курячої печінки прополоскати, порізати та підсмажити на
маслі, перетерти зі 100 г булки, яку замочити в молоці й витиснути, додати малу жменьку промитих родзинок і жменьку посіченої
петрушки, приправити сіллю та перцем (я даю дрібку майорану).
Перекласти в термостійкий посуд, розрівняти, згори обережно
вбити 8 яєць, посолити поперчити та посипати 50 г тертого сиру.
Пекти в розігрітій духовці, поки не візьметься білок.

Круті яйця з кминковим смаком по-старопольськи
Миємо 10 яєць і вкладаємо їх до миски. У воду всипаємо 1 ст. л.
солі та 100 г кмину, розмішуємо й заливаємо яйця. Залишаємо їх
на 12 годин, після чого варимо 3 години. Коли готуватимемо, вода
буде випаровуватися, і її треба доливати. Зварені яйця заливаємо
холодною водою, після чого чистимо, ріжемо на половинки та подаємо з соусами або хріном. Смак, колір і консистенція яєць виходить геть інша, ніж та, до якої ми звикли. Варто спробувати рецепт
пращурів, якому вже кількасот років.

Гусячі яйця (рецепт орієнтовно XVI ст.)
З 5 гусячих яєць через маленький отвір випустити весь вміст,
змішати його з 2 меленими здобними сухарями, сіллю, 2 натерти-

ми цибулинами, 0,5 ч. л. меленого мускатного горіха, все протерти через сито та за допомогою шприця наповнити яйця та
запекти їх у печі (духовці при 180°С, 20–30 хв.).
Подавати з гірчичним соусом, соусом провансаль або просто з маслом і оцтом.

Яйця пашот (jajka kładzione)
У старопольській кухні подавали на каші (гречаній, краківській (щось типу гречаної січки), ячмінній (перловка або ячнева) чи пшоні) та поливали спеціальним соусом: на сковороді
розігріти 2 ложки масла, додати дрібку кмину, посічені 2 цибулини, півголовки часнику, жменю замоченого на ніч гороху,
кілька замочених в окропі сушених білих грибів, обсмажити
все, долити воду з грибів, додати білих корінців та зварити
соус. Під кінець додати сіль, перець та 125 г сметани.

Судак з яйцями
Це рецепт Lucynу Ćwierczakiewicz з 1871 р. Зробити овочевий бульйон з бульйонного набору (włoszczyznу) та літра води
з додаванням солі та приправи. Два філе судака посолити та
поперчити. В теплий (не гарячий!) бульйон покласти рибу,
включити на найбільший вогонь та варити 5 хв. Філе почне
вигинатися кільцем – це нормально. Промити та зварити круті яйця (я варю прямо в бульйоні разом з овочами). Дрібно
посікти й додати посіченої петрушки. Вийняти судак – м'ясо
повинно бути ідеально біле. Посипати його яйцем і подавати
з четвертинкою лимону.

Яєчні крокети
Рецепт із Підляшшя і кресів. Зварити 5 крутих яєць, очистити та посікти не дуже дрібно. Приготувати густий молочний
соус із 0,5 л молока. В гарячий соус вмішати два сирі жовтки,
додати посічені яйця та 1 ст. л. посічених кропу та петрушки,
посолити, поперчити, добре перемішати й викласти на блюдо, змащене олією або маслом. Згори змастити олією та дати
охолонути. Як маса охолоне, брати її столовою ложкою, формувати кульки чи яєчка. До білків, які залишилися, додати ціле
сире яйце, збити, мочати в них кульки; двічі обвалявши в панірувальних сухарях, смажити на глибокій олії. Вийняти крокети
з олії і покласти на решітку. В тій самій олії підсмажити гілочки
петрушки. Готові крокети викласти гіркою на блюді, прикрасити смаженою зеленню. До них краще подавати зелений салат,
заправлений сметаною або майонезом з оцтом, або гарячим
томатним соусом.
На жаль, за кадром лишилися яєчний паштет з волоськими
горіхами, смажені та печені пиріжки з яйцем, яєчні рулети,
салати, тисячі тістечок і тортів, а також фірмова страва мого
тата – м'ясні зрази з яйцем. Поговоримо про них якось іншим
разом.
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Wydawca:

ОСВІТА

Анонс подій на травень 2018

Українська мова
для поляків
Радимо переказати друзям-полякам корисну інформацію щодо вивчення української
мови у Варшаві. З 26 квітня до 7 червня «Інтервенція пасажирська» щочетверга о 18:00
вестиме для всіх охочих безкоштовні курси української мови. Заняття триватимуть від
1 до 1,5 години.
На курси потрібно попередньо записатися за посиланням: https://bit.ly/2IuTcVF.
Заняття відбуватимуться за адресою: Варшава, вул. Dobra 56/66, Центр волонтаріату Варшавського університету. Більше деталей – на сторінці «Interwencji Pasażerskej» у Фейсбуці.
КУЛЬТУРА

Варшавський ярмарок книги
17–20 травня, PGE Narodowy, ал. Ks. J. Poniatowskiego 1.
Варшавський книжковий ярмарок представить справжнє різноманіття польських і закордонних авторів. Квитки можна придбати заздалегідь на сторінці www.twojbilet24.pl
або безпосередньо на місці під час ярмарку.
КОНЦЕРТИ

Пісні слов’ян і балтів

5 травня, о 20:00. Варшава, COS «Torwar»,
вул. Łazienkowska 6a.
Канадійський рокмен вкотре повертається до Варшави, щоб презентувати свої
найбільші хіти.
Квитки – від 199 зл.

12 травня, о 18:00. Варшава,
«Chata Numinosum», вул. Jazdów 3/5.
Гурт «Kukavica» презентуватиме свою цікаву обробку народних пісень слов’янських
та балтійських народів. Вхід – добровільна
пожертва на розвиток і ремонт Хати.

Концерти гурту «Coolбаба»

11 травня, о 20:00. Ґданськ, Клуб альтернативного мистецтва «Protokultura»,
вул. Niterów 29B. Вхід: 25 зл.
25 травня, о 20:00. Музичний клуб
«Liverpool», вул. Świdnicka 37. Вхід: 25 зл.
«Coolбаба» – це новий українсько-лемківський гурт, заснований харизматичною
вокалісткою та акторкою Оксаною Терефенко. Колектив творить рокову музику
з елементами фанку, виконує більшість
власних композицій, іноді тексти пісень –
це українська поезія.

Myroslava Keryk,
Tetyana Rodnyenkova,
Olena Lytvynenko,
Iwona Trochimczyk-Sawczuk,
Jarosław Prystasz,
Olga Popovych,
Paweł Łoza,
Olena Babakova,
Daryna Popil,
Yulia Lashchuk

КОНЦЕРТИ

Концерт Брайана Адамса

КОНЦЕРТИ

Kolegium redakcyjne:

КУЛЬТУРА

Ніч музеїв у Варшаві
Цьогорічна варшавська Ніч музеїв, протягом якої можна буде відвідувати музеї безкоштовно, відбудеться в ніч з 19 на 20 травня. Більшість – це учасники минулих років,
які вже підготували для відвідувачів цікаві
програми та розваги. Але долучаться також і нові назви. За програмою Ночі музеїв
можна стежити в Інтернеті, зокрема в події
на Фейсбуці.
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