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Після літньої перерви ми відновлюємо щомісячний вихід нашого журналу. Літо для нас було 
багате як на позитивні, так і на тривожні враження. Ми відсвяткували 27-му річницю незалеж-
ності й пропонуємо вам короткий аналіз ситуації в Україні в контексті виборчих перегонів, які 
вже почалися. Ви також прочитаєте про те, як святкували цей день українські громади Варшави 
й Кракова. 

8 липня Григорій Купріянович, голова Українського товариства з Любліна, виголосив про-
мову на честь українців, загиблих під час різанини в Сагрині. За його виступ, в якому він го-
ворить про вину Армії Крайової у загибелі сотень українців у березні 1944 року, люблінський 
воєвода Пшемислав Чарнек подав заяву до місцевої прокуратури за скандальною статтею від 
ІНП про націоналізм. У цій справі почалося провадження в прокуратурі. Запрошуємо прочи-
тати розмову з Г. Купріяновичем і його оцінку ситуації.

Пропонуємо вам ознайомитись із дослідженням про українських студентів у Польщі та дізнатися, як їм живеться за кор-
доном. У цьому номері ми також розповідаємо  про діяльність Державної інспекції праці та у яких ситуаціях можна до неї 
звертатись. 

Запрошую до читання!

Я також хочу подякувати всім небайдужим за підтримку! Завдяки вам ми можемо видавати цю газету та вести пор-
тал. Нагадую, що тираж газети – 3000 примірників і висилаємо ми її у понад 70 місць по всій Польщі. Наш портал  
naszwybir.pl має близько 70 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!

В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Мирослава керик
головний редактор

У День Незалежності України Фонд «Наш вибір» видав довідник для громадян України в Поль-
щі. Він має на меті допомогти нашим співвітчизникам розібратися з базовими правилами, пов’я-
заними з працею та освітою в цій країні. Це вже третій довідник, скерований до українських гро-
мадян. Перший видано 12 років тому тоді ще Громадянською ініціативою «Наш вибір – Україна», 
а другий – у 2016 році.

Якщо ви – громадянин чи громадянка України, тільки приїхали до Польщі чи проживаєте 
тут уже кілька років, або ви – молода людина чи батьки дітей різного віку, тоді цей довід-

ник для вас. Тут ви знайдете інформацію про систему освіти Польщі та про українські 
школи й пункти навчання української мови, які діють у цій країні. 

Кожна держава керується своїми законами. Про них варто знати, зокрема про 
ті, які стосуються нас безпосередньо. У довіднику цілий розділ присвячений 

працевлаштуванню, а саме: легалізації праці, типам договорів і захисту сво-
їх прав у Польщі. 

Трапляється багато випадків, коли українські громадяни в Польщі потре-
бують допомоги з різних питань. Адреси українських і польських організацій та 

консульських установ України, до яких можна звертатися, подані окремим розділом. 
Цей довідник підготовано Фондом «Наш вибір» і видано завдяки фінансовій під-

тримці фірми «Meest» та Посольства України в Польщі.
Довідник можна отримати безкоштовно в українських дипломатичних установах Польщі, гро-

мадських організаціях та релігійних установах, тобто в понад 70 місцях у Польщі. Також запро-
шуємо користуватись електронною версією довідника, яка знаходиться на порталі naszwybir.pl 
у рубриці «Бібліотека».

Вийшов у світ «Довідник для громадян 
України в Польщі: праця та освіта»

 Мирослава КЕРИК
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У країнці нині є найбільш чисельною 
групою серед закордонних студен
тів у Польщі. Якщо 10 років тому 

на навчання до сусідньої країни їхали пере
важно власники Карти поляка та лауреати 
стипендіальних програм, то тепер польська 
вища освіта перестала сприйматися в Укра
їні як послуга класу люкс. Польські виші 
спокушають євросоюзним дипломом, зни
женою платою за навчання та можливістю 
легально поєднувати працю з відвідуван
ням навчального закладу. Як результат, 
у 2017/2018 навчальному році понад 60 тис. 
громадян України здобували вищу освіту 
в Польщі.  

Це не так багато на фоні загальної кіль
кості українських мігрантів: минулого 
року видано 1,8 млн декларацій про намір 
надання роботи іноземцеві, майже 125 тис. 
осіб подали на карту перебування, близько 
200 тис. зголошено працедавцями до фон
ду соціального страхування. Якщо трудова 
міграція носить сезонний характер, нато
мість студенти опиняються в Польщі на 
кілька років, що дає їм можливість краще 
пристосуватися до місцевих реалій. Усе 
більше зацікавлення закордонними сту

дентами в якості майбутніх працівників 
підтверджує польська влада – до 2030 року 
місцевій економіці бракуватиме до 5 млн 
робочих рук, а темпи повернення поль
ських емігрантів навіть під впливом Брек
сіту залишаються низькими.

Якщо українські трудові мігранти доволі 
часто опиняються у фокусі досліджень: ми 
знаємо, скільки вони заробляють, витра
чають, пересилають додому, як шукають 
роботу та з якими проблемами стикають
ся, то українське студентство довго зали
шалося осторонь уваги соціологів. Цього 
року український «CEDOS» і партнери 
з Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини 
провели масштабне опитування у краї
нах Вишеградської четвірки, під час якого 
з’ясували, що спонукає українців обирати 
виші в цих державах, як вони оцінюють 
перебіг навчання та що планують робити 
далі. Учасником проекту зі сторони Поль
щі виступив Інститут публічних справ. 
Окрім опитування теперішніх та колишніх 
студентів, автори також провели інтерв’ю 
з експертами,  що дозволило створити най
більш повний на сьогодні портрет україн
ського студентства в Польщі.

ЧОМУ ПОЛЬЩА?
Поза географічною близькістю й суб’єк

тивними вподобаннями є кілька об’єк
тивних факторів, чому молоді українці та 
їхні батьки обирають саме польські виші. 
Це – урядові ініціативи, зокрема кампанія 
«Study in Poland», активність конкретних 
навчальних закладів – участь в освітніх 
ярмарках, відрядження представників, 
працевлаштування україномовних співро
бітників секретаріату, та законодавчі змі
ни, котрі зробили навчання й легалізацію 
перебування для громадян країн, які не 
входять до Євросоюзу, відносно простою. 
Польща надає студентам денної форми 
навчання та випускникам можливість пра
цювати без додаткового дозволу на роботу, 
що є значною перевагою на фоні країн За
хідної Європи. 

«Польські заклади вищої освіти мають 
фундаментальні відмінності, якщо йдеться 
про промування за кордоном, – підкрес
лює доктор Бартош Ридлінський, викладач 
Варшавського університету імені Карди
нала Стефана Вишинського. – Приватні 
виші, які функціонують за рахунок оплат 
за навчання, набагато більше зацікавлені 

тема номерa

ЯК ЖИВЕТЬСЯ УКРАЇНСЬКИМ 
СТУДЕНТАМ 
У ПОЛЬЩІ

Українська молодь у Польщі вивчає міжнародні відносини, 
охоче поєднує навчання з працею, їй імпонує низька вар-
тість та високий рівень навчання. Проте менш ніж третина 
студентів із України пов’язує з Польщею своє майбутнє.

 Олена БАБАКОВА

(Продовження на стор. 6)
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Польські університети не вимагають 
від іноземців офіційних сертифікатів во
лодіння мовою. Достатньо, що приймаль
на комісія підтвердить у заявника рівень 
В1. Екзаменатори часто ставлять оцінки 
на виріст, мовляв, мова схожа й українці 
швидко навчаться.  На практиці ж не всі 
опановують польську на рівні, достатньо
му для щоденної комунікації, не те що для 
написання магістерської. Державних кур
сів немає, комерційні – тільки в найбіль
ших містах та відлякують цінами. 

Мовне питання загострюється у зв’язку 
з тим, що українці мають свої улюблені 
напрями,  на які подекуди складають іс
пити більшість студентів.  Маленька кіль
кість поляків у групі позбавляє їх можли
вості повноцінного контакту з носіями 
мови. Вибір спеціальностей українцями, 
за оцінками експертів із ринку праці, 
є вкрай непрактичним: 32% вивчають 
міжнародні відносини, журналістику чи 
соціологію,  30% – бізнес, адміністрацію 
та право, 16% – мистецтво й гуманітарні 
науки. Це напрями, де і Польща, і решта 
країн ЄС мають надпродукцію власних 
спеціалістів. 

«Студенти звертають увагу на престиж 
назви спеціалізації, наприклад – міжна
родні відносини. А після завершення нав
чання виявляється, що вони не можуть 
знайти працю за спеціальністю. Тоді як не 
є таємницею, що найкращі перспективи 
дають інші факультети: інженерні науки, 
ІТ», – говорить Кирило Салата, уповнова
жений Студентського парламенту Польщі 
у справах інтернаціоналізації вищої осві
ти. Натомість туризм, транспорт, готель
ний бізнес – тобто ті сфери, де українські 
працівники комфортно почуваються на 
польському ринку праці, приваблюють 
лише 1% вступників. Дуже потрібна ін
форматика – 7%, інженерія – 2%. І хоч 
знання про польський ринок праці ста
ють усе більш доступними,  молоді укра
їнці не поспішають допасовувати мрії до 
реальності. 

GO WEST 

Незважаючи на високий рівень задо
волення життям і навчанням у Польщі 
та можливість відносно легко легалізува
ти перебування після завершення вишу, 
лише 28% українських студентів плану
ють тут залишитися.

До України прагнуть повернутися ще 
менше – 7%. Тоді як понад третина бачить 
своє майбутнє в іншій країні ЄС або на
віть іншій частині світу. І хоч амбіції бага
тьох можуть не витримати зіткнення з ре
альністю, тенденція є – польські заклади 
вищої освіти наразі не допомагають за
крити проблеми польського ринку праці. 

Питанням не є гроші. «Співвідношення 
зарплатні до рівня життя доволі подібне 

в різних країнах ЄС. Так, у Польщі зарпла
ти об’єктивно нижчі, проте й ціни також 
на нижчому рівні. Те, що студенти хочуть 
їхати далі, це результат відсутності чіткої 
польської міграційної політики», – вва
жає К. Салата зі Студентського парла
менту Польщі. І додає: «Рівень інтеграції 
закордонних студентів пропорційний 
активності місцевих інституцій – орга
нів самоуправління, адміністрацій вишів 
тощо. У деяких закладах вищої освіти вже 
кілька років існує посада координато
ра у справах закордонних студентів. Але 
систематичних рішень у рамках урядової 
політики бракує». 

Відповіді студентів доводять те, про що 
вже кілька років говорять експерти: не
зважаючи на доволі зручну для ЄС полі
тику міграційного законодавства та про
стоту легалізації, країні виразно бракує 
інтеграційних ініціатив.  А саме вони віді
грають ключову роль у заохоченні довго
термінової міграції.

Хоча українські студенти декларують, 
що польське оточення позитивно реа
гує на інформацію про їхнє походження 
(23% відповіли, що люди ставляться до 
них дуже приязно, ще 44% – переважно 
приязно), тим не менш 34% проводять 
свій час тільки з українцями, а ще 16% – 
з українцями та іншими іноземцями. 
Лише кожен сьомий український студент 
у Польщі має переважно місцевих друзів 
та знайомих, і цей показник є нижчим за 
Чехію. Такі дані спростовують тезу поль
ських чиновників, що українці чудово ін
тегруються,  насправді процес інтеграції, 
якщо не докладати до нього зусиль, зали
шається дуже поверховим. 

Бартош Ридлінський наголошує, що 
інтеграція в польських вишах нині від
бувається за різними сценаріями, хоча 
ключовим, безумовно, є знання мови: «Як 
викладач і студент, який вчився з україн
цями, я спостерігаю певну динаміку: спо
чатку поляки жартують над помилками 
українців, потім, навпаки, починається 
період підвищеної толерантності щодо 
їхніх помилок, а зрештою відбувається 
їх "полонізація" та інтеграція. Закордонні 
студенти, які говорять польською, стають 
улюбленцями групи, "нашими" українця
ми, білорусами чи грузинами».

Хоч подібні «історії успіху» не є ви
нятками, та щоб вони стали загальною 
доброю практикою, бракує погодженої 
стратегії на рівні міністерств. Проте поль
ський уряд проблеми не бачить: серед 
оголошених у березні пріоритетів нової 
міграційної політики студентам та питан
ням інтеграції загалом приділено вкрай 
мало уваги. Суттю концепції є полегшен
ня легалізації перебування та праці для 
трудових мігрантів. Отже, залагодження 
проблем сьогодення, а не планування 
майбутнього. 

в закордонних студентах. Відкриття спе
ціальностей іноземною мовою, зокрема 
англійською, дає можливість підзаробити. 
Зрештою, так роблять державні навчальні 
заклади, наприклад на медичних факуль
тетах». Б Ридлінський додає: приватні за
клади вищої освіти усвідомлюють, що для 
багатьох студентів польський диплом – це 
насамперед диплом європейського зразка, 
який може бути перепусткою на європей
ський ринок праці або ж додасть престижу 
в рідній країні. 

Отже, за законами ринку – пропозиція є. 
Що з попитом?

Протягом останніх років склалася си
туація, коли в Польщі навчається більше 
українців, ніж у всіх інших західних краї
нах. Однак, як виявив «CEDOS», це явище 
не пов'язане з тим, що «їдуть найкращі», – 
96% випускників, які в 2015/2016 році скла
ли тестування на 180+, обрали українські 
виші. В опитуванні лише поодинокі рес
понденти називали причиною вибору на
вчальних закладів за кордоном сумнозвіс
ну українську корупцію чи низьку якість 
вітчизняної системи освіти. Лише 6% за
явили, що на їхній вибір вплинув перебіг 
збройного конфлікту на Донбасі. Тоді як 
практично щодругий респондент, незадо
волений якістю життя в Україні, хотів от
римати диплом у ЄС та знання, необхідні 
для європейського ринку праці.

Молоді українці не стільки розчаровані 
своєю актуальною ситуацією, скільки не 
бачать в Україні майбутнього.

Саме до Польщі студентів з України при
водить низька вартість життя в польській 
державі (39%), перспективи навчатися 
безкоштовно чи зі знижкою (29%) та про
стіші вимоги до абітурієнтів,  ніж в інших 
країнах (28%). Якщо попередній висновок 
є невтішним для України, то цей – невтіш
ний для поляків: не якість навчання  (22%) 
чи перспектива працевлаштування (12%) 
приваблювали гостей зі Сходу, а дешеви
зна та брак високих вимог. Між кількістю 
та якістю Варшава обрала кількість. Хоча 
якості обраного вишу увагу приділяє що
другий учасник опитування. Бонусом для 
українців також є можливість легально по
єднувати навчання з працею: більше поло
вини працюють на неповну ставку, кожен 
десятий робив це раніше.

Загалом, вибором Польщі як місця нав
чання українці не розчаровані – 35% пов
ністю задоволені студіями, ще 46% радше 
задоволені. 

НЕПРАКТИЧНИЙ ВИБІР СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

А чи задоволені польські заклади вищої 
освіти? Хоч кожен виш декларує, що прагне 
бачити більше іноземців серед студентів,  
тим не менш адміністрація не приховує – 
проблеми з іммігрантами є. Перша – 
це слабке знання польської. 
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Річниця незалежності 
в контексті виборчих перегонів

агато років поспіль, опи
суючи розвиток незалеж
ної української держави, 
в публічному дискурсі 
зав жди виникали два пи

тання. З одного боку, акцент ставився 
на те, що в пострадянському просторі 
Україна досить мирно та безконфліктно 
розв’язала проблеми перехідного етапу. 
З іншого боку, можна було нерідко по
чути, що проблеми молодої незалежної 
країни виникають власне тому, що не 
пролилася кров.

Сьогодні ми не будемо брати до ува
ги слушність цих двох тез, вони вже 
в минулому. Від 2014 року триває війна, 
а кров проливається щодня. Викликів 
і проблем стає все більше. Майбутні 
президентські та парламентські вибори 
додатково актуалізують ці проблеми, 
додають невпевненості і збільшують ри
зик. 

Нові – старі

Можна не сумніватися, що восени 
почнеться активна фаза виборчої кам
панії. Хоча вже тепер практично вся 
Україна обклеєна прокламаціями різних 
кандидатів і політичних партій. Серед 
них домінують Юлія Тимошенко зі своїм 
«Новим курсом» та Петро Порошенко, 
що рекламує об’єднану церкву. Проте на 
Донбасі останнім часом помітна рекла
ма партії «Основа» Сергія Тарути, а в ін
ших регіонах – борди Аграрної партії.

Власне, з кандидатами – ситуація не
проста. Останні опитування громад
ської думки свідчать, що лідером пре
зидентської гонки залишається Юлія 
Тимошенко. Наприклад, за травневими 
дослідженнями фонду «Демократичні 
ініціативи», за неї готові проголосувати 
13,3% виборців. На другому місці – ко
лишній міністр оборони Анатолій Гри
ценко з підтримкою в 9,4%. На третій 
позиції – представник «Опозиційного 
блоку» Юрій Бойко (8,4%). І лише чет
верту сходинку посідає чинний прези
дент Петро Порошенко з результатом 
у 7,6%. А вже за ним – лідер Радикальної 

партії України Олег Ляшко з 7,4%.
Аналізуючи результати опитування, 

все ж варто пам’ятати, що вони стосу
ються респондентів, які декларують ба
жання прийти на вибори, а їх, за дани
ми згадуваного опитування, 68%. Варто 
зауважити, що навіть у цій групі 14,6% 
не знають, за кого голосувати, а ще 9,7% 
хотіли би проголосувати за кандидата, 
відсутнього в запропонованому рес
пондентам списку. Через це навіть у лі
дерів цього рейтингу підтримка віднос
но невелика.

Що впадає в очі – поява у виборчих 
опитуваннях останніх місяців людей 
ззовні. Наприклад, у наведеному трав
невому дослідженні 5,6% респондентів 
хотіли би проголосувати за популяр
ного музиканта, лідера групи «Океан 
Ельзи» Святослава Вакарчука. А ще 
5% підтримують коміка Володимира 
Зеленського. При цьому, за даними 
опитувань інших організацій, ці двоє 
діячів мають вищі рейтинги. Цей фе
номен, ймовірно, можна пояснити тим, 
що аж 62% українців вважають, що їм 
потрібні нові лідери.

Злети й падіння президента

Ще наприкінці минулого року зда
валося, що головна виборча баталія 
за президентський портфель розгор
неться між теперішнім президентом 
Петром Порошенком та колишньою 
прем’єркою Юлією Тимошенко.

У травні 2014 року Петро Порошен
ко переміг у виборах у першому ж турі, 
набравши понад 50% голосів. Це був не
легкий етап, Україна пережила протес
ти на Майдані, які завершилися проли
тою кров’ю і призвели до зміни влади. 
У березні Росія анексувала Крим, а не
забаром розпочалася війна на Донбасі. 

У той неспокійний час Петро Поро
шенко здавався гарантом безпеки. Між 
іншим, він обіцяв швидке завершення 
війни. Навіть якщо йому пригадува
ли минулі справи та бізнесзв’язки, це 
означало, що Порошенко – «найбільш 
симпатичний з українських олігархів». 

Б
Зовнішні та внутрішні проблеми ві

дображаються на рейтингу будьякого 
президента, який обіймає посаду в кри
зовий період. Терплячість українців, 
здається, не має меж. Президент втра
чав підтримку після поразок під Іло
вайськом та в Дебальцевому. Справед
ливості заради варто сказати, що йому 
закидали перш за все небажання пока
рати безпосередніх винуватців – міні
стра оборони та керівника Генштабу. 
Порошенку діставалося за економічні 
проблеми та надто повільні реформи.

Раптове падіння президентського 
рейтингу відбулося після оприлюднен
ня інформації про новорічний відпо
чинок президента на Мальдивах. Тим 
більше, що початково адміністрація 
президента намагалася приховати цю 
ексклюзивну поїздку від громадян. Пі
зніше незграбно пояснювала історію 
журналістам. І лише під тиском гро
мадськості Петро Порошенко особисто 
пояснив цю історію.

При цьому варто підкреслити, що 
у відпочинку Порошенка на Мальди
вах не знайшли жодних корупційних 
схем. Подорож і тижневий відпочинок 
на одному з островів обійшлися в май
же півмільйона доларів. Порошенко 
оплатив їх із власної кишені. Однак 
глибокий несмак не залишив осторонь 
нікого: чи це морально, коли президент 
бідної країни, на додаток у стані війни, 
дозволяє собі подібну розкіш? Зреш
тою, йдеться не лише про президента, 
але й про інших представників влади. 

Хто буде наступним президентом?

Достеменно невідомо, чи наважиться 
Петро Порошенко брати участь у пре
зидентській кампанії. Поза сумнівом, 
для старту потрібен певний цікавий, 
значущий момент. Ним може стати 
надання автокефалії українській пра
вославній церкві (останнім часом По
рошенко активно лобіює це питання).

У випадку Юлії Тимошенко справа 
здається простішою. «Ветеранка» укра
їнської політики (20 років!) єдина серед 

Петро 
АНДРУСЕЧКО, 
Київ

24 серпня Україна відзначила чергову річницю незалежності. Відрізок часу 
в 27 років на політичній карті світу вже не дозволяє вживати популярне колись поняття 
«молода держава». Тим не менше, цей строк – підстава частково пояснити невдачі 
нової країни. Досвід останніх років демонструє, що Україна дозріває в прискореному 
темпі. Черговий рік принесе чергові виклики. Цього разу ареною боротьби стане 
«внутрішньополітичний фронт» – на державу чекають подвійні вибори.
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українських політиків має свій «залізний 
електорат». Це люди, які досі перебува
ють під впливом її харизми попри будь
що. Популізм лідерки «Батьківщини» 
для них найбільш переконливий. Але 
сама Тимошенко, маючи чималий дос
від політичних поразок, усвідомлює, що 
одного електорату замало. Звідси, ймо
вірно, спроба достукатися до нових ви
борців із програмою «Новий курс», який 
«Батьківщина» представила в середині 
червня під час партійного з’їзду. Здаєть
ся, однак, що нова програма не викли
кала ентузіазму навіть серед її однопар
тійців. А отже, можна припустити, що 
головною зброєю Тимошенко у виборчій 
боротьбі надалі будуть популістські обі
цянки та атаки противників.

Сьогодні непросто також оцінити 
шанси колишнього міністра оборони 
Гриценка. Його рейтинг зростає, однак 
чи зможе він стати чорною конячкою на 
цих виборах? Це ж стосується й шансів 
Вакарчука чи Зеленського, тим більше 
що вони ніяк не афішують своїх прези
дентських амбіцій.

Виклики

Очікування українців – найрізнома
нітніші. Однак на першому місці – завер
шення війни. Планів, як саме завершити 
конфлікт, – дуже багато. Є вони у Поро
шенка, Тимошенко, у міністра внутріш
ніх справ Арсена Авакова (він,  щоправ
да, підкреслює, що його план доповнює 
президентський) і в інших політиків. 
Проте основна проблема така, що ключ 
до завершення війни на Донбасі знахо
диться в Москві. А тим часом військові 
дії забирають життя українців.

У 2014 році економічна ситуація 
українців відчутно погіршилася. Низь
кі зарплати та зростання цін – це ве
личезна проблема для значної частини 
українського суспільства. Втім треба 
віддати належне, що владі вдалося ста
білізувати макроекономічну ситуацію 
й економіка України повільно, але зро
стає. У 2014 році країні прогнозували 
дефолт.

З економічними проблемами пов’яза
ні реформи. Зроблено чимало. Підписа
но Угоду про асоціацію з ЄС (саме від
мова від її підписання стала спусковим 
гачком у протестах в Києві у листопаді 
2013 року). Розпочато децентралізацію, 
сформовано нову поліцію. Поступово 
почали спрощувати бюрократичні про
цедури. ЄС скасував візовий режим для 
українців. Однак з’явилися нові про
блеми з подальшим втіленням реформ, 
особливо щодо боротьби з корупцією. 
Вдалося створити Національне анти
корупційне бюро України, що однак 
супроводжувалося шаленим опором 
в українському політикумі та підтрим
кою Заходу. Схожою була ситуація 
навколо електронних декларацій для 
політиків і урядовців. Їх введення – це 
одна з вимог Заходу, і знову не обійш
лося без тиску західних партнерів. Нова 
поліція – це, швидше, початковий етап 
реформи структур охорони порядку.

Одна з головних проблем України – 
корупція. Великою мірою ця ситуація – 
результат незавершених реформ.

З’являються й нові виклики, якими 
повинна буде зайнятися нова влада. На
приклад, зростання трудової міграції. 
Проблема ця знайде своє відображення 

у виборчих програмах, найімовірніше, 
в популістичному вимірі. Однак вона 
вимагає системного розв’язання.

Що стоїть на заваді?

На 27му році української незалеж
ності видно, що частковою перешкодою 
реформаторських зрушень залишаєть
ся пострадянська ментальність, яка не 
зникла, а трансформувалася. Негатив
ний результат діяльності політичної 
еліти – зростання недовіри до будьякої 
активності. Звідси парадокс, що люди 
хочуть бачити нові обличчя, але вони 
водночас не довіряють їм. Це виразно 
помітно по відношенню до активістів 
та молодих політиків, які потрапили 
в парламент у 2014 році. Так, вони зро
били чимало помилок, але чи можна 
оцінити, як виглядала б Україна без 
їхньої діяльності? Свої сили пробують 
і зовсім нові обличчя, наприклад, про 
перехід від журналістики до політики 
заявив журналіст Дмитро Гнап.

Наразі здається, що найважливіші 
зміни відбуваються на рівні великої 
політики, але в регіонах. Це місцеві 
активісти змінюють Україну. Адміні
стративнотериторіальна реформа для 
таких змін – величезний шанс. Звучить 
дивно, проте війна також частково 
вплинула на ці зміни, що виразно по
мітно на Донбасі.

24 серпня в Києві відбувся військо
вий парад на честь 27ї річниці Неза
лежності. Це нагода всім нагадати, що 
100 років тому українці також бороли
ся за незалежність. Однак поразка, якої 
вони зазнали, нині повинна нас мобілі
зувати.
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Відповідаючи на потреби зростаючої кількості українців у Поль-
щі, фірма «Meest Polska», яка протягом багатьох років є поста-
чальником логістичних послуг на міжнародному ринку, створи-
ла сервіс paczkadoukrainy.pl. Тепер можна відправити посилку 
до України не виходячи з дому – замовивши кур'єра або ж у кож-
ному поштовому відділені, кіоску «RUCH» чи мережі «EPAKA». По-
слугою скористаються також польські й українські підприємці.

– Ми впровадили практичне та сучасне рішення для всіх, хто 
відправляє посилки в Україну. Сайтом «Meest» paczkadoukrainy.pl 
можуть користуватися як приватні особи, так і підприємці. Від-
тепер легко самостійно надсилати посилки з будь-якого куточ-
ка Польщі до будь-якого місця в Україні за дуже конкуренційними 
цінами, – зазначає керівник проекту Петро Мартинишин.

ХТО КОРИСТУВАТИМЕТЬСЯ СЕРВІСОМ?
Завдяки привабливій ціні та комплексному обслуговуванню до-
ставки в режимі «від дверей до дверей», нашим клієнтам біль-
ше не потрібно шукати альтернативних способів відправлення 
посилок в Україну. Також користь від нової послуги отримають 
підприємці, зокрема власники інтернет-магазинів, зацікавлені 
українським ринком.

Роботодавці, що працевлаштовують українців, зручно та безпеч-
но можуть відправити документи, необхідні для видачі робочої 
візи.

ДОВІРА ТА ЗРУЧНІСТЬ
На сайті paczkadoukrainy.pl клієнт має декілька можливостей від-
правлення посилки – кур'єром з будь-якого місця в Польщі або 
в одному з майже 10 тис. пунктів відправлення (Meest Box): від-
ділення Poczta Polska, фірм «RUCH» та «EPAKA». Компанія планує 
розширення мережі пунктів відправлення.

Завдяки можливості заповнення необхідних документів і оплаті 
онлайн, ця послуга дозволяє заощадити час. Варто зазначити, що 
система валідації адреси сама пропонує переклад на кирилицю 
клієнтам, які використовують назви в латинських транскрипціях, 

отже не потрібно знати кирилицю, аби правильно заадресува-
ти посилку. Оплату можна здійснити двома способами: онлайн 
(виклик кур'єра або в кіоску «RUCH») та готівкою (у поштовому 
відділенні або в мережі «EPAKA»).

Після відправлення посилки клієнт (відправник чи отримувач) 
має можливість відстежувати переміщення посилки аж до місця 
її призначення та отримує електронне підтвердження про реа-
лізацію замовлення. Доставка посилки триває в середньому від 
5 до 7 днів.

– Наша перевага в тому, що ми можемо нести повну відпові-
дальність за посилку від початку до кінця, оскільки доставка на 
території України здійснюється кур’єрами фірми «Meest Express», 
яка є частиною групи «Meest». На сьогодні це найбільший логіс-
тичний оператор у сегменті доставки до дверей одержувача 
в Україні.

ДОСВІДЧЕНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ
Компанія «Meest Polska» представляє компанію «Meest Corpo-
ration Incorporated», яка була заснована членами української 
діаспори в Канаді та протягом 30 років успішно працює в галузі 
логістики й кур'єрських послуг. 

До складу групи входить також «Meest Transfer», який у співпраці 
з «MoneyPolo», надає послугу швидких міжнародних грошових 
переказів, зокрема і до України, де перекази можна отримати, 
між іншим, у філіях «Приватбанку».

Компанії продовжують місію «Meest Corporation Inc.», котра по-
лягає в наданні послуг, що підтримують ідею об'єднання укра-
їнських емігрантів за кордоном зі спільнотою, яка залишається 
в Україні.

Сервіс «Meest – Paczka do Ukrainy», крім того, що служить укра-
їнській інтеграції, також з'єднує Польщу та Україну логістичними 
мостами, які можуть оживити економічну співпрацю між цими 
країнами.

Посилка до України – нова сучасна послуга від фірми 
«Meest», створена з думкою про наших співвітчизників
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Гучне святкування 
Дня Незалежності 
України у Варшаві
Цьогорічне святкування Дня Незалежності України 
у Варшаві відбувалося під гаслом «100 років незалеж-
ності Польщі. 100 років державності України». 2018 рік 
є особливим, адже поляки та українці святкують для 
своїх країн сторіччя відновлення незалежності й поча-
ток боротьби за неї. 

«Це виняткова нагода для зміцнення дружніх зв’язків, куль-
турної співпраці й інтеграції мешканців столиці: польської та 
української спільнот», – переконані організатори.

Свято проходило 26 серпня у Форті Сокольницького у Вар-
шаві. Розпочала захід дискусія на тему «100 років незалежності 
Польщі й державності України: сучасна перспектива» за участі 
визначних дослідників історії та польсько-українських відно-
син: проф. Ярослава Грицака, проф. Олі Гнатюк, проф. Томаша 
Стрийка, модератора Адама Бальцера. 

«Родзинкою» свята був гурт «Kozak System» (Київ), виступили 
також гурт-легенда українського традиційного співу «Горина» 
(Рівне), співочо-танцювальний колектив «Ославяни» (Мокре 
з Підкарпаття), гурт «GO-A» (Київ) та акордеоніст Анджей Цегля-
рек. 

Проходили теж численні майстер-класи, зокрема з традицій-
них українських танців, гри на корбовій лірі, українських вити-
нанок, народних розписів «Петриківка» та «Самчиківка», занят-
тя для наймолодших від Української суботньої школи у Варшаві. 

Під час свята відкрилися дві виставки. Перша присвячена 
польсько-українському союзу з 1920 року, друга – виставка 
фотографій Параски Плитки-Горицвіт, гуцульської художниці, 
письменниці, народного філософа, етнографа й фотографа. 
Вона є типовою представницею народного наївного мистецтва. 
Жінку називають «Гомером Гуцульщини».

Відбулися також покази фільму про Станіслава Вінценца  та 
презентація проекту «Ukrainer». Упродовж усього свята можна 
було відвідати ярмарок українського рукоділля, випити смачної 
кави й почастуватися круасанами від українських кав'ярень. 

Організаторами свята були Фонд «Наш вибір», Об’єднання 
українців у Польщі, Громадська ініціатива «Героям Майдану», 
співорганізаторами – Посольство України в Республіці Поль-
ща, місто Варшава, Дім зустрічей з історією, район Жолібож 
м. Варшави. Партнери заходу – Польсько-українська еконо-
мічна палата, «VISA and WORK», SUP – Асоціація українських 
студентів у Польщі, Фонд «Український інформаційний центр», 
Громадянський комітет солідарності з Україною, «Nowy Fort».

Почесний патронат події надали Посол України в Республіці 
Польща Андрій Дещиця та  Президент столичного міста Варша-
ва Ганна Гронкевич-Вальц.

Спонсорами святкування були «MoneyGram», «SAS Logistic», 
«Meest Polska», «EWL S.A», Szkoła Języka Polskiego «Together», 
«RPI – Rozwój i Przedsiębiorczość dla Imigrantów», Міжнародні 
авіалінії України (МАУ).

 Мирослава КЕРИК
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Перший міжнародний 
«Арт-Пікнік» у Кракові 
до Дня Незалежності 
України
24 серпня Генеральне консульство України в Кракові та Фонд розвитку й підтрим-
ки молодого мистецтва України Слави Фролової провели перший міжнародний 
«Арт-Пікнік», присвячений Дню Незалежності України.

До заходу, який відбувся на головній пло-
щі Кракова, долучилося чимало українців, 
гостей та мешканців міста. Серед них – і во-
євода Малопольщі Пйотр Цвік, заступник 
мера міста Кракова Тадеуш Тжмель та рек-
тор Аграрного університету  Влодзімеж 
Сади.

«Ми вирішили, що проект повинен роз-
виватися, тому поставили перед собою ще 
одну мету: крім можливості зробити культу-
ру доступнішою кожному в нашій державі 
(за допомогою наших майстер-класів, лек-
цій та інших різноманітних напрямів діяль-
ності), ми пробуємо ще показати сучасну 
й відкриту Україну світові. Ту, яку ми знаємо 

і любимо, – з цікавими ідеями, людьми та 
шаленим бажанням розвиватися», – гово-
рять організатори заходу.

Саме тому до участі в проекті запрошені 
не тільки традиційні фольклорні колективи, 
але й гурти таких музичних напрямів, як ін-
ді-поп, етно, рок. Під час заходу відбувалися 
майстер-класи й покази моди.

Ще однією важливою частиною «Арт-Пік-
ніка» став флешмоб у підтримку Олега Сен-
цова. На великому полотні, що знаходилося 
біля сцени, можна було написати побажан-
ня Олегу та іншим українським політв’яз-
ням. До флешмобу долучилися і українці, 
і поляки, яким небайдужа доля Олега.

 Ольга МЕНЬКО

Фотографії Катерини Фуріної та Дениса Астахова
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Григорій 
Купріянович: 
«Я не очікував, 
що моя промова 
може стати 
причиною 
звинувачення 
у злочині»
Розмова з Григорієм Купріяновичем, 
головою Українського товариства, 
який 8 липня виголосив промову 
на честь загиблих під час різанини 
в Сагрині українців. За його виступ, 
в якому він говорить про вину Армії 
Крайової у загибелі сотень українців 
у березні 1944 року, люблінський 
воєвода Пшемислав Чарнек подав 
заяву до місцевої прокуратури 
за скандальною статтею від ІНП про 
націоналізм. Зараз Григорій Купріянович 
очікує на подальші дії прокуратури 
й заявляє, що в його словах немає 
жодної крихти неправди. 

українці в Польщі
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українці в Польщі

Чи варто було, на Вашу думку, прези-
дентові Петру Порошенку проводити 
урочистості в Сагрині майже водночас 
з Анджеєм Дудою?

Найкращим виходом було б вшанува
ти жертви польськоукраїнського про
тистояння у сорокові роки ХХ століття 
у форматі, який було започатковано кіль
канадцять років тому: коли президенти 
Польщі та України спільно віддавали 
шану і польським, і українським жерт
вам цього конфлікту. Такі урочистості 
відбулися в Павлівці, де були вшановані 
польські жертви Волині, у Павлокомі, де 
вшановано українські жертви Надсяння, 
чи врешті в ГутіПеняцькій, де обома пре
зидентами відзначено пам’ять польських 
жертв Галичини. За домовленостями, 
які тоді були, наступним таким місцем 
спільного вшанування жертв мав бути 
Сагринь – село, яке є символом мучениц
тва українського православного населен
ня Холмщини. Саме там 10 березня 1944 
року від рук відділів Армії Крайової та 
Батальйонів Хлопських загинули сотні 
православних українців, цього дня були 
спалені і спацифіковані інші українські 
села на Холмщині. На жаль, цей формат 
не був продовжений. Не було згоди поль
ської сторони, щоб президенти обох дер
жав прибули до Сагриня. 

Ми як українська громада впродовж 
минулих років самі організували відзна
чення пам’яті жертв Сагриня. Найбільш 
урочисто відбувалися вони в роковини 
злочину – 10 березня, але заупокійні бо
гослужіння проводилися також в інші 
дні. На ці урочистості прибували укра
їнці з Холмщині, нащадки депортованих 
в Україну, члени української громади 
з Польщі, представники української дер
жави, а також ті поляки, хто хотів спільно 
з нами віддати шану жертвам Сагриня. 
На жаль, в організованих нами урочи
стостях ніколи не брали участі офіційні 
представники польської влади. 

За які саме слова з Вашої промови лю-
блінський воєвода звинуватив Вас у на-
ціоналізмі (це прописано в заяві до про-
куратури)?

Мені не відомий зміст заяви до прокура
тури. Про звинувачення воєводи знаю 
лише з його публічних виступів, пошире
них у засобах масової інформації. 

Мушу зізнатися, що не розумію, де 
в моїй промові воєвода знайшов при
від для складення заяви до прокуратури 
про можливість скоєння мною злочину. 
8 липня 2018 року в Сагрині я не казав не
достовірних слів. Якщо воєводі не до впо
доби моє бачення історичного минулого, 
це ще не означає, що це злочин.

Чи думали Ви про те, що Вашу промо-
ву можуть розкритикувати за законом  

про ІНП? Адже в ній чітко вказано на 
провину польської сторони в загибелі 
українців: за українську мову, релігію… 
І що до цього причетна Армія Крайова.

У своїй промові 8 липня я наголосив, 
що вранці 10 березня 1944 року в Сагри
ні від рук партизанів Армії Крайової – 
військового формування польської під
пільної держави – загинули сотні пра
вославних українців саме тому, що були 
українцями й православними. Підкрес
лив я, що загинули в Сагрині громадяни 
Республіки Польща, адже, за міжнарод
ним законодавством, вони надалі ними 
були і постраждали від рук інших грома
дян цієї ж держави. Я лише констатував 
історичні факти.

У своїй промові я наголошував на зна
ченні цього місця в українській націо
нальній пам’яті. Хотів також показати 
ширший історичний контекст, про який, 
можливо, не знають в Україні та Польщі. 
Тому я нагадав, що земля довкола Сагри
ня – це серце Холмщини, регіону, який за
лишив помітний слід в історії українсько
го народу. Не лише тому, що Холм був 
столицею ГалицькоВолинського князів
ства, містом князя Данила Романовича, 
усипальницею руських князів та місцем 
народження першого голови української 
держави ХХ століття – Михайла Грушев
ського. Щоб зрозуміти контекст подій, які 
відбулися тут у 1944 році, потрібно пам’я
тати, що це регіон, де століттями побуту
вала й розвивалася українська культура 
та мова, де жили в минулому сотні тисяч 
синів і дочок українського народу. Укра
їнці не прибули сюди як мігранти, а були 
корінним, автохтонним населенням цієї 
землі.

 Я також наголошував, що польсько 
українські конфлікти не почалися тут 
у 1943 чи 1944 роках... Нагадав про тра
гічні сторінки історії українства та пра
вослав’я на Холмщині в 1938–1939 ро
ках, коли рішенням тодішньої польської 
держави було проведено безпрецедентне 
варварське руйнування православних 
храмів та полонізаційноревіндикацій
ну акцію, метою якої була полонізація та 
насильне навернення в католицизм міс
цевого українського православного насе
лення. За два місяці на досить невеликій 
території зруйновано тоді 127 православ
них храмів. Цього року відзначаємо 80ті 
роковини цих драматичних подій...

Для деяких польських середовищ укра
їнське бачення власної історії сприй
мається як недопустиме. Заперечення 
викликає, зокрема, нагадування про зло
чини по відношенню до українців, скоєні 
польським підпіллям, тим більше форму
ваннями польської підпільної держави. 
На жаль, були такі випадки. В історії кож
ного народу є світлі й темні сторінки... 
Нам треба вчитися про все це говорити. 

Я не очікував, що моя промова може ста
ти причиною звинувачення у злочині...

Чи такі випадки не стануть  серед укра-
їнців причиною страху говорити про іс-
торію українсько-польських відносин?

Заява люблінського воєводи Пшемис
лава Чарнка до прокуратури про мож
ливість скоєння мною злочину у зв’яз
ку з промовою під час урочистостей 
у Сагрині вже викликає серед української 
громади в Польщі побоювання відкри
то представляти своє бачення власної 
історії. Адже не була це заява приватної 
особи, а слова найвищого представника 
уряду Польщі в регіоні, який використав 
державний апарат, щоб оприлюднити 
свої звинувачення проти мене.

Перед кожним українцем у Польщі по
стають тепер численні запитання... Чи не 
буде він також звинувачений у злочині, 
якщо публічно скаже про своє сприй
няття минулого своєї сім’ї, української 
громади, про досвід, бачення минулого, 
переданий йому предками? Чи не кра
ще змовчати, а відкрито говорити лише 
в колі сім’ї, друзів? Чи не сказати дитині 
не повторювати у школі того, що розповів 
їй дідусь?

Чи не поверне це нас до часів, коли 
страшно було говорити українською 
мовою й показувати свою ідентичність?

Численні заяви воєводи в засобах масо
вої інформації, у яких він зневажливо ви
словлюється про мене, очолювану мною 
організацію, українську громаду, вже 
вплинули на атмосферу довкола україн
ців, що живуть у Польщі. Якщо високий 
державний службовець дозволяє собі 
публічно звинувачувати українців у на
ціоналізмі лише за участь у скорботних 
урочистостях, присвячених пам’яті укра
їнських жертв, які загинули від рук поля
ків, то польському суспільству, зокрема 
в Люблінському воєводстві, транслюєть
ся думка, що українцям не все дозволено, 
що можна їх лаяти, обзивати націоналіс
тами.

Це все вже має глибокі наслідки. Не 
дивно, що місцеві українці знову почина
ють боятися відкрито заявляти про свою 
національну приналежність, брати участь 
в українському національному житті, пу
блічно говорити українською мовою. Та
кож і раніше серед місцевої української 
громади було побоювання, обґрунтоване 
життєвим досвідом і атмосферою в су
спільстві, відкрито заявляти про свою на
ціональну приналежність. Це дуже пово
лі мінялося на краще протягом останніх 
десятиліть, коли існувала демократична 
польська держава після 1989 року. Тепер 
знову повертаємося в минуле... 

Розмовляла Валерія КІРІЧЕВА
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Як українці в Польщі можуть 
захистити свої права 
за допомогою Державної 
інспекції праці

Олена БАБАКОВА

К одекс праці, поряд із законами 
«Про іноземців» і «Про сприяння 
працевлаштуванню та інституції 

ринку праці», є одним із основних доку-
ментів, які регламентують працевлашту-
вання мігрантів у Польщі. Якщо за дотри-
манням перших двох законів слідкують 
переважно прикордонна служба, поліція 
та воєводські відділи у справах іноземців, 
то виконання працедавцями норм Кодек-
су праці перевіряє спеціальна установа – 
Державна інспекція праці (далі – ДІП).

У ДІП є два головні завдання: надання 
юридичних порад учасникам ринку праці 
та контроль за дотриманням працедав-
цями трудового законодавства. Останній 
здійснюється в рамках планових переві-
рок та перевірок за заявою працівників. 

Про можливість звернення до ДІП 
українці, на жаль, довідуються переваж-
но в кризових ситуаціях. Так, у середині 
грудня 2017 року українка Альона Ро-
маненко під час праці в промисловій 
пральні в підпознанському Любоні втра-
тила ліву руку. ДІП зайнялася вивчен-
ням справи і встановила, що українська 
працівниця не пройшла занять із техніки 
безпеки, не знала засад обслуговування 
машини, а отже неуповноважена особа 
мала доступ до небезпечного обладнан-
ня, що і стало причиною нещасного ви-
падку. Тому в червні познанський відділ 
ДІП подав на власника пральні позов 
до суду за невиконання норм техніки 
безпеки, тепер йому загрожує штраф до 
30 тисяч злотих.

Хоч інспекція існує тривалий час, за-
кордонні працівники стали спеціальним 
об’єктом її уваги лише в 2014 році. Проте 
минулого року вже кожна одинадцята пе-
ревірка – 7200 із 80 тисяч – стосувалася 
контролю легальності працевлаштування 
та виконання праці іноземцями в Поль-
щі. Об’єктами контролю стали 46 тисяч 
мігрантів, серед них 39 тисяч – громадя-
ни України. В результаті було виявлено, 
що одна сьома контрольованих працює 
нелегально, найчастіше фіксоване пра-
вопорушення – це праця без дозволу на 
роботу. На другому місці – праця на іншій 
посаді або інших умовах, ніж зазначено 
в документах, на третьому – непідписан-
ня трудового договору чи цивільно-пра-
вової угоди. 

Державна інспекція праці (Państwowa Inspekcja 
Pracy – PIP) є однією з ключових інституцій, яка 
пильнує права іноземців на польському ринку 
праці. Інспектори можуть проконтролювати, 
чи працедавець легально працевлаштовує мі-
грантів, як розподіляє обов’язки та чи випла-
чує зарплатню згідно з підписаною угодою, 
а також інструктують з питань техніки безпеки 
як у рамках планової перевірки, так і за подан-
ням працівника. Звернення до інспекції роз-
глядається швидше, ніж судова справа, тому 
може бути ефективним знаряддям боротьби 
з нечесним працедавцем.
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Як відбувається 
контроль з боку ДІП?

ДІП може проводити планову пере-
вірку будь-якої фірми, де хоча б один із 
робітників працює на підставі трудово-
го договору. Але разом із перевіркою 
легальності працевлаштування цього 
працівника будуть переглянуті також 
папери інших, працевлаштованих на під-
ставі цивільно-правових угод. У випад-
ку працедавців, що мають сто й більше 
працівників, контрольні перевірки мо-
жуть відбуватися кожні три-чотири роки, 
у випадку середнього та дрібного бізне-
су – навіть рідше. Натомість, якщо фірма 
не має жодного працівника на підставі 
трудового договору, для перевірки ДІП 
потрібна спеціальна скарга. 

Незалежно від того, чи це плановий 
контроль, чи за поданням одного з пра-
цівників, сама перевірка може розпо-
чатися в будь-який момент без попере-
дження керівництва фірми. При цьому 
власник зобов'язаний надати інспекто-
рам доступ до всіх приміщень, устатку-
вань та документів фірми, а також можли-
вість спостерігати за працею присутніх на 
терені людей. 

Під час перевірки фірми, де працюють 
іноземці, інспектори ДІП зосереджують-
ся на двох речах: контроль легальності 
працевлаштування та дотримання норм 
безпеки й гігієни праці.

У випадку перевірки легальності пра-
цевлаштування, інспектори контролю-
ють передусім наявність у працівників віз 
або карт перебування (у випадку тих, хто 
в’їхав у рамках безвізу, – біометрично-
го паспорта), а також дозволів на працю 
або декларацій про намір працевлашту-
вати іноземця. Другий етап – перевірка 
відповідності виконуваної праці до того, 
що зазначено в трудовому договорі або 
цивільно-правовій угоді. Особлива увага 
звертається, чи іноземець, навіть якщо 
систематично працює у працедавця, не 

році. Щотретій українець скаржився на 
невиплату зарплатні, решта – на брак під-
писаної угоди, невиплату мінімальної 
зарплатні, відмову працедавця покрити 
кошти службової подорожі та невидання 
свідоцтва праці. Щоправда, тільки 21% 
скарг після розгляду ДІП було визнано об-
ґрунтованими. 

Скласти скаргу до ДІП нині можна пош-
тою, в окружному відділі ДІП та на офі-
ційній сторінці інспекції в Інтернеті. Для 
цього на сторінці www.pip.gov.pl треба об-
рати рубрику e-skarga, а потім відповідний 
окружний відділ, який розглядатиме по-
дання. Далі коротка анкета: хто скаржить-
ся, на кого, чого стосується скарга, докази 
(якщо є), згода на оприлюднення інформа-
ції, на чиє подання відбувається контроль. 

Одна з причин, чому іноземцям краще 
починати боротьбу за свої права у відно-
синах з працедавцем саме зі скарги до 
ДІП, – це швидкий час її розгляду. Інспек-
ція зобов’язана  розглянути подання 
протягом місяця від моменту отримання, 
тоді як судова справа може затягнутись. 
У 2016 році середній час розгляду спра-
ви, що стосується порушення права пра-
ці, у польських районних судах становив 
9 місяців, в окружних – 13. Тож, перед тим 
як подавати позов, варто проаналізувати, 
чи ситуації не може зарадити саме інспек-
ція. 

Після випадку з киянкою Оксаною, кот-
рув січні цього року працедавець зі Сь-
роди-Великопольської залишив на лавці 
в сусідньому містечку з інсультом, бо жін-
ка не мала трудового договору, а отже 
і медичного страхування, ДІП відкри-
ла спеціальну гарячу лінію для україн-
ських працівників у Польщі. За номером 
+48 22 490 20 44 з понеділка по п’ятницю, 
від 9:00 до 17:00, можна отримати пора-
ди щодо працевлаштування та зголосити 
порушення трудових прав. Таким чином 
інспекція сподівається запобігати подіб-
ним трагічним ситуаціям і підвищувати 
рівень правової грамотності серед гро-
мадян України. 

працевлаштований на підставі цивіль-
но-правової угоди замість трудового 
договору. До речі, з 2018 року іноземців 
не карають за те, що працедавець влаш-
тував їх на інших умовах, ніж це вказано 
в дозволі на працю. 

Третій етап – перевірка графіків чер-
гувань, зарплатних листів, інструкцій із 
техніки безпеки тощо. Інспектори пере-
віряють, чи відповідають вони реальному 
стану речей. Після перевірки складається 
протокол. У випадку виявлення пору-
шень міграційного чи трудового законо-
давства або засад безпеки та гігієни праці 
ДІП може виписати повчання, накласти 
штраф чи скласти позов працедавця до 
суду.

Варто додати, що ДІП часом запрошує 
з собою на перевірки також представни-
ків поліції або прикордонної служби, осо-
бливо коли існує обґрунтована підозра, 
що працедавець нелегально працевла-
штовує закордонних працівників. У ви-
падку підтвердження факту нелегально-
го перебування в Польщі або браку прав 
працювати на польському ринку, ДІП зо-
бов’язана повідомити прикордонників. 
Вони в разі потреби можуть затримати 
іноземців, видати їм наказ про виїзд із 
країни або розпочати справу про видво-
рення. 

Зокрема, тому іноземці побоюються 
скаржитися до ДІП – вони хвилюються, 
що державні органи можуть покарати не 
тільки непорядного працедавця, але і їх. 
Проте з кожним роком українські пра-
цівники все краще розуміють свої права, 
і кількість їхніх скарг зростає.

Скарга працівника 
до ДІП

У 2017 році громадяни Україні склали до 
польської Інспекції праці 1433 скарги. Це 
не так багато на фоні загальної кількості 
– 50,5 тисяч, проте це втричі більше, ніж 
у 2016-му та вдесятеро більше, ніж у 2014 

Школу для громадян
України провадить
Фонд «Наш вибір»

за підтримки

ТРИВАЄ НАБІР ДО УКРАЇНСЬКОЇ
СУБОТНЬОЇ ШКОЛИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ!
Безкоштовні уроки української мови, літератури
та українознавства, додаткові заняття театрального гуртка,
бойового гопака та Пласту. 

Запрошуємо дітей від 6 до 18 років з різним рівнем
володіння українською!

Індивідуальні навчальні програми, розвиток здібностей,
різноманітні форми проведення уроків!

Докладна
інформація

+48 576 677 498, +48 727 805 764
szkola@naszwybor.org.pl
 ua.szkola.waw
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Dzień dobry! Buenos dias! До Мадриду з Варшави
Якщо ви бажаєте хоч на пару днів зануритися в запальний південноєвропейський колорит, 
побачити, як переплітаються історичні епохи, відпочити, гуляючи вулицями величного міста, 
а на відпочинок обмаль часу, тоді ідеальним варіантом буде поїздка до столиці Іспанії. 
У Мадриді можна не лише милуватися пам’ятками історії і мистецтва, а й насолоджуватися 
іспанською їжею та вином, спілкуватися з привітними іспанцями, займатися шопінгом або 
розважатися – одним словом, відпочивати.

Як доїхати?

Між Варшавою та Мадридом існує декілька повітряних сполу-
чень, але найдешевший із них – маршрут лоукостером «Ryanair» 
із летовища Модлін. Найкращим здається варіант подорожі на 
довгий вікенд. Виліт із Модліна в середу о 20:55 (слід поклопо-
татися про коротку дводенну відпустку на четвер і п’ятницю), 
а повернення – в неділю о 6:30 ранку. Таким чином, ви отримуєте 
повних три дні на відвідини столиці Королівства Іспанія. 

Летовище Барахас
Аеропорт Мадрид-Барахас імені Адольфо Суареса розташова-

ний 14 км від центру міста. Це одне з найбільших летовищ Старо-
го континенту. На щастя туристів, аеропорт з’єднаний із містом 
рожевою лінією метрополітену (L8), який діє до другої години 
ночі. Протягом дня дістатися до центру міста можна з пересад-
ками за 20 хвилин, уночі ж слід готуватися до більш тривалої 
подорожі. Квитки зі станцій метро, розташованих на летовищі 
(Aeropuerto T4, Aeropuerto T1 Т2 Т3), можна придбати у білето-
матах за 6 євро. 

Міський транспорт 
Пересуватися столицею Іспанії краще за все пішки, адже май-

же всі цікавинки міста знаходяться на відстані 2–3 км від центру. 
Але якщо ви поспішаєте, то можна скористатися однією з бага-
тьох гілок метро. Проїзд коштує 2 євро. Додам, що автор кори-
стувався місцевим транспортом лише двічі – їдучи з аеропорту 
та в аеропорт. 

Проживання
Перебуваючи в Мадриді, автор мешкав в одному з недорогих 

хостелів, яких досить багато в самому центрі міста – навколо 
площі Пуерта дель Соль (станція метро Sol). Вибір кімнат дуже 
широкий – на будь-який смак і гаманець. Саме такий варіант ніч-

лігу автор вважає найбільш вигідним, якщо ви приїхали до іспан-
ської столиці, аби відвідувати музеї, галереї, парки, магазини чи 
просто гуляти. 

Харчування
Малих і великих ресторанів у Мадриді не бракує. Але якщо ви 

бажаєте спробувати всі головні страви яскравої іспанської кухні 
й не витратити на це місячної зарплатні, автор радить відвідува-
ти мережу швидкого харчування «Museo del Jamon». Тут можна 
не лише скуштувати декілька сортів справжнього іспанського 
хамону (найкраще смакує з динею та вином), а й з’їсти інші, не 
менш відомі страви й закуски (las tapas): іспанську тортілью (ом-
лет з картоплею та цибулею), супи й канапки на будь-який смак, 
різноманітні морепродукти, кілька сортів іспанського сиру тощо. 
Вибір величезний, а ціни прийнятні. Ресторани зазвичай ділять-
ся на дві частини – нижню (barra – бар із маленькими столиками) 
та верхню (salon – ресторанна зала), ціни в барі приблизно на 
20% нижчі, ніж в ресторані. Одним словом, з’їсти тут обід менш 
ніж за 10 євро (з келихом вина або ароматною іспанською ка-
вою) – абсолютно реально. До того ж «Museo del Jamon» пропо-
нує дуже широкий асортимент сніданків за пару євро. 

Площа «Пуерта дель Соль» 
Центральна площа та серце Мадрида, де знаходиться так зва-

ний «нульовий кілометр», – точка відліку всіх відстаней в Іспанії. 
На цій площі розташований також символ міста – статуя ведме-
дя, який намагається дотягнутися до плодів суничного дерева. 
Це традиційне місце зустрічей, тож площа завжди переповнена 
туристами та місцевими мешканцями. На додаток це найкращий 
початковий пункт, якщо йдеться про прогулянки Мадридом 
у будь-якому напрямку. 

Площа «Пласа Майор»
Лопе де Вега назвав цю мальовничу площу «пупом Іспанії». Це 
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місце оточене червоними вежами та баро-
ковими будинками, найголовнішим з яких 
є розписана «Каса де ла Панадерія» (колись 
королівська пекарня, а нині міський архів). 
Посередині площі розташована статуя коро-
ля Іспанії Філіпа III. 

Площа Іспанії 
Це чергова «головна площа» столиці. Ве-

личезний терен, оточений монументальни-
ми будинками, увінчує величезний пам’ят-
ник Мігеля Сервантеса в супроводі своїх 
безсмертних персонажів, лицаря Дон Кіхота 
та його вірного зброєносця Санчо Панси. 
Цього місця не може забракнути на ваших 
фотографіях з Мадриду. 

Королівський палац 
Як відомо, Іспанія – королівство, на чолі 

якого стоїть монарх Філіп VI. Головна ре-
зиденція іспанських королів – це Королів-
ський палац у стилі бароко, де речі, най-
більший у світі. На відвідини відкритої для 
туристів частини слід виділити принаймні 
дві години, аби на власні очі помилуватися 
меблями, живописом, зброєю, унікальними 
артефактами, королівською порцеляною, 
коштовними музичними інструментами (зо-
крема, скрипкою Страдіварі). Вхідний квиток 
коштує 10 євро, але слід врахувати чергу, 
яка дуже швидко просувається, тож стояти 
довго не доведеться. 

Музей Прадо
Це найголовніший музей Мадриду та 

один із найважливіших образотворчих му-
зеїв світу, колекція якого охоплює близь-
ко 7 тисяч картин з різних епох – від XII по 
XIX століття. Коли лише чуєш імена авторів 
полотен, по шкірі пробігають «мурашки»: 
Рафаель, Караваджо, Тиціан, Веласкес, Гойя, 
Дюрер, Рубенс, Босх, Ель Греко, Пікассо та 
багато-багато інших. Квиток коштує 12 євро, 
але кожного дня після 18:00 вхід до галереї 
безкоштовний. Проте, по-перше, як ви самі 
розумієте, черга починає збиратися ще о го-
дині 16-й, а по-друге, музей працює до 20:00, 
а отже пересуватися коридорами слід буде 
в дуже швидкому темпі, одним словом – бі-
гом. 

Автор зупинився лише на декількох міс-
цях, які обов’язково слід відвідати в столиці 
Іспанії. Але перебуваючи в Мадриді три дні, 
варто також побачити казкові парки, напри-
клад парк Буен Ретіро з чарівним Криштале-
вим палацом, монументом королю Альфон-
су XII та єдиною у світі статуєю Люцифера. 
Крім парків, слід на власні очі побачити Па-
лац зв’язку, Королівський театр, стадіон ма-
дридського «Реалу» Сантьяго Бернабеу, на 
якому діє музей славетного королівського 
клубу, Арену для кориди Лас-Вентас тощо. 
Також варто прогулятися головною вули-
цею Мадриду – Гран Вія та зазирнути до 
«дільниці розваг» Чуеки. 

Півмісяць у польській кухні
Юрій ГЕРАСИМЧУК

Недавно мій однокласник Сашко, хімік 
за освітою, а за покликом душі – ман-
дрівник, екскурсовод і знавець історії 
Києва, їздив подивитися Литву й Латвію 
і на зворотньому шляху трошки зачепив 
і Польщу. Зокрема, виклав у Фейсбуці 
чудові репортажі про Білосток, Влодаву 
та Крушиняни. Про білостоцькі кроке-
ти й картачі ми вже з вами говорили, як 
і про влодавські гречані пироги, а от та-
тарська кухня Крушинян, яка за кілька 
століть татарської осідлості на цих зем-
лях уже ввійшла в польську кулінарну 
традицію, ще нами детально не розгля-
далася. Я дозволю собі обминути страви, 
які сильно перекликаються з польськи-
ми, литовськими і білоруськими (кібіни, 
цепеліни/картачі, картопляну запіканку, 
цибульники чи картопляники), як і стра-
ви, які добре відомі українцям (чебуреки, 
біляші, плов, пахлава, янтики, пермячі, 
чинахи чи манти), і пропоную приготува-
ти щось дійсно унікальне й цікаве. 

Столистник – укр., перекачевник – біл., 
шимпталапіс – лит., листковець – пол.

Приготування тонкого листового дріж-
джового тіста – це неймовірно кропітка 
робота, тому я купую в маркеті тісто Філо 
(Filo). В солоній версії – взяти 4–6 лист-
ків тіста (у магазинній пачці їх 8), кожен 
змастити маслом, а на останній викласти 
тонким шаром фарш, не доходячи 5 см до 
країв. Скрутити в рулет, який загорнути 
кільцем (равликом). Я це роблю в силіко-
новій 25 см круглій формі. Варіанти фар-
шу: баранячий або яловичий, змішаний 
із натертою цибулиною, приправлений 
сіллю, перцем гострою паприкою і зірою 
(kminek rzymski). За бажанням додати 
сушеного різанця, петрушки, кінзи чи 
кропу. Замість м'яса можна дати білий 
сир у тій самій кількості з тими самими 

додатками. На 1 кг сиру чи м'яса – 300 г 
цибулі. В солодкій версії після промазу-
вання маслом листки тіста ще посипають 
цукром, можна також корицею. З кла-
сичних начинок – розпарений у молоці 
мак, змелений із цукром та з додаван-
ням родзинок, або ж білий сир із цукром 
і родзинками. Сухих родзинок до сиру чи 
маку береться в пропорції 1:10. Подаєть-
ся з йогуртом чи сметаною.

Я, чесно кажучи, шукав рецепт страви 
кришонка, яку готують польські татари, 
але не знайшов. Тому вважаю, що та-
тарське Азу, яке я дуже люблю й часто 
готую, буде найближчим відповідником. 
На дві порції взяти одну цибулину та дві 
картоплини, порізати досить грубо та за-
кинути в казан, долити 3 ложки води та 
прогріти на сильному вогні 3–5 хв. 150 г 
яловичини нарізати тонкими смужками 
або маленькими шматочками, великий 
солоний огірок порізати кубиками й до-
дати в казан. Тушкувати на сильному вог-
ні 5 хв. Змішати 1 ч. л. з гіркою муки, 1 ст. л. 
томатної пасти, сіль, перець, розтовчені 
два зубці часнику, ложку олії і невелику 
кількість соку, який виділився з м'яса, 
та полити цією сумішшю м'ясо й овочі. 
Трошки зменшити вогонь і тушкувати ще 
5 хв.  Подавати гарячим зі свіжими пріс-
ними пляцками кистибий. Прикрасити 
свіжою петрушкою й кінзою. 

Кистибий (кистибай)
2 ст. просіяної пшеничної муки змішати 

з 0,5 ст. льняної муки. Додати по полови-
ні ч. л. солі та соди, перемішати, долити 
близько однієї склянки холодної води. 
Тісто має бути середньої густини. Накри-
ти його рушником і залишити на годинку, 
а краще на ніч у холодильнику. Розкатати 
на тонкі пляцки й смажити з обох сторін 
на сухій сковороді. 

(Продовження на стор.18)
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Wydawca:І на солодке – чак-чак.
350 г муки просіяти, додати 1 ст. л. горілки 

та 4 жовтки, перемішати, додати 4 білки, ще 
1 ст. л. горілки, 0,5 ч. л. солі та 0,5 ст. л. цукру 
й замісити туге тісто. Тонко розкатати й порі-
зати на невеличкі смужки 3–5 см завдовжки 
та 3–5 мм завширшки. 400–500 мл олії для 
фритюру  або ріпакової розігріти в каструль-
ці до кипіння, вкидати нашу «локшину» пор-
ціями, готувати до золотистого кольору 
й відкладати на паперові рушники. 6 ст. л. 
густого меду помішувати при нагріванні на 
слабкому вогні з половиною склянки цу-
кру та 2 ст. л. води  до повного розчинення 
цукру. Пересипати «локшину» в миску, змі-
шати з сиропом. Сформувати в змащених 
олією піалах та відставити на ніч у холодиль-
ник. Перед подачею перевернути піалу на 
плоску тарілку, щоб вийшла гірка.

Гальма
Найпростіший десерт всіх часів. 200 г 

вершкового масла розтопити в ковшику та 
дати покипіти 15 хв. на слабкому вогні, зні-
маючи піну. Всипати 200 г просіяної муки 
й варити при помішуванні біля 30 хв., поки 
суміш не стане темно-кремового кольору. 
Зняти з вогню, ввести 200 г рідкого меду. 
Коли суміш стане однорідною, вилити її 
у змащену олією чи маргарином форму ша-
ром не менше 2 см та поставити в холодиль-
ник. Коли маса охолоне й затвердіє, вийня-
ти з форми, порізати ромбами та подавати 
до чаю.

Ще багато-багато смачного й цікавого за-
лишилося поза межами газетної колонки. 
Але про це іншим разом.

Смачного!
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OFERUJEMY DOSKONAŁĄ, SZYBKĄ OBSŁUGĘ
I ATRAKCYJNE OPŁATY DLA KLIENTÓW 

МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ВІДМІННЕ, ШВИДКЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПРИВАБЛИВІ ТАРИФИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

Usługa dostępna jest w placówkach Poczty Polskiej z wyłączeniem Agencji Pocztowych 
Ця послуга доступна в будь-якому відділені Poczta Polska, за винятком поштових агентств

ZASKOCZ SWOICH KREWNYCH!
ПОРАДУЙ СВОЇХ БЛИЗЬКИХ!
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ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ


