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У минулі вихідні в Польщі пройшли вибори до місцевих органів влади. Серед кандидатів були 
також представники української меншини. Вони балотувалися переважно в західному та північ-
ному регіонах країни, й частина набрала достатньо голосів, щоб пройти. Ми не маємо інформації, 
чи брали участь у виборах українці, які отримали польське громадянство. Наразі українські мі-
гранти не мають свого представництва як в органах самоврядування, так і на загальнопольському 
рівні. Плекаємо надію, що представники української меншини будуть відстоювати й наші права. 

У Польщі громадяни так званих третіх країн не мають права балотуватися й голосувати 
в місцевих виборах, хоча до місцевого бюджету вони докладаються, а рішення місцевої вла-
ди мають до них пряме відношення. У переддень виборів ми організували зустріч на цю тему, 
де були запрошені омбудсмен Адам Боднар та суддя Єжи Стемпєнь, співавтор закону про са-
моврядування. Учасники зустрічі дійшли згоди, що участь у виборах мігрантів – це питання часу, тим більше що в пункті 1, 
статті 16 Конституції Польщі сказано, що «загал мешканців одиниць базового територіального поділу становить, згідно з пра-
вом, самоврядну спільноту». І цей «загал мешканців» включає також громадян інших країн, які живуть у Польщі. Маємо надію, 
що не довго чекати того часу, коли українці, які вже давно мешкають у Польщі, зможуть брати участь у місцевих виборах. 

Прохання підтримати наш журнал і портал!
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
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Листопад 2018
• Зустріч Літературного клубу 
Українського дому.
15 листопада o 18:00.

• Зустріч з українським дисидентом 
Мирославом Мариновичем на тему «Украї-
на дисидентів ХХ ст. – Україна сьогодні». 
20 листопада о 18:00.

• Урочистості з відзначення 5-ї річниці 
початку Революції Гідності. 
Концерт гурту «Один в каное».  
21 листопада о 17:00. 
Місце події подамо на порталі 
www.naszwybir.pl

• Відкриття виставки «Радіус» 
з роботами Юрія Савтера 
29 листопада o 18:00.

• Зустріч Літературного клубу 
Українського дому. 
29 листопада o 18:00.

ЦИКЛІЧНІ ПОДІЇ
• Консультаційний пункт для мігрантів. 
Понеділок, середа, субота: 10:00–15:00, 
вівторок, четвер: 10:00–20:00, 

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 праців-
ників-іноземців; інформаційний пакет про відкриття 
бізнесу в Польщі.
Детальніша інформація:
biuro@ukrainskidom.pl, +48 22 408 00 46.

• Клуб українських жінок.
В Українському домі збирається Клуб українських 
жінок (KUK). У рамках клубу відбуваються майс тер-
класи, інформаційні зустрічі, тренінги тощо.
Запрошуємо стежити за найближчими подіями
клубу на Фейсбуці – www.facebook.com/KlubUkrainok.
Додаткова інформація – klubukrainok@gmail.com .

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

тел.: +48 727 88 70 31.
«Рукавичка» на Фейсбуці:  
www.facebook.com/rukawyczka.

• 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.

• English Speaking Club
Зустрічі щовівторка о 18:00.

• Заняття з йоги. 
Участь безкоштовна. 
Понеділок о 18:30. 
Запис: joga.dom.ukr@gmail.com.
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Стежте за подробицями на сторінці Українського дому на Фейсбуці: www.facebook.com/UkrainskiDom.
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В Україні, як і решті пострадян-
ських країн, до профспілкового 
руху існує скептично-іронічне 
ставлення. Профспілки асоцію-

ються радше з путівками до санаторію, ніж 
з переговорами з працедавцями чи зміна-
ми умов праці. Тоді як на заході Європи 
це впливові інституції, які діють в інте-
ресах працівників як конкретних підпри-
ємств, так і цілих галузей. Якщо у Британії, 
де профспілковий рух і зародився ще 
у XVIII ст., членами профспілок є близько 
25% працівників, то у країнах Північної 

Європи ця цифра сягає навіть 70–80%. 
Компетенції профспілок у різних краї-

нах подібні: це участь у переговорах і під-
писання колективного трудового договору 
між працедавцем і працівниками підпри-
ємства, медіація під час консультацій 
щодо умов та оплати праці там, де відпо-
відного колективного договору немає, та 
нагляд за дотриманням прав і умов праці 
працівників. У Польщі статус профспі-
лок досі є особливим – у 1980 роки проф-
спілковий рух «Солідарність» зіграв клю-
чову роль у поваленні комунізму, звідси 

високий авторитет цих організацій. На 
сьогодні 16% поляків сплачують членські 
внески до профспілок.

Згідно з польським законодавством, 
іноземці, зокрема і з-поза ЄС, мають таке 
само право до членства у профспілці та до-
помоги з її боку, як і громадяни Польщі. На 
початку червня Сейм, виконуючи рішення 
Конституційного трибуналу, змінив від-
повідний закон і дозволив створювати 
профспілки робітникам, що працюють 
не тільки на підставі трудових договорів, 
а й на цивільно-правових угодах, що важ-

тема номерa

ЩО УКРАЇНЦЯМ ПРОПОНУЮТЬ 
ПОЛЬСЬКІ ПРОФСПІЛКИ?

Профспілки в Польщі ще кілька років тому помітили присутність на ринку 
праці робітників з-за кордону. Українці поки мало цікавляться допомогою 
з їхнього боку, проте саме ці інституції можуть надати її при вирішенні кон-
фліктів із працедавцем.

 Олена БАБАКОВА

(Продовження на стор. 6)
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тема номерa

ганізації мають у своїх лавах 
українців, хоча конкретні 
дані поки подати не може. 

За сприяння OPZZ у 2016 
році створено Міжгалузе-
ву профспілку українських 
працівників у Польщі. Орга-
нізація має офіс у Варшаві та 
бере участь у консульта ціях 
та конференціях на тему 
прав українських працівни-
ків. За словами голови Юрія 
Карягіна, протягом року 
вона надає навіть кілька тисяч консульта-
цій громадянам України. 

«Inicjatywa Pracownicza» також декларує 
бажання співпрацювати з українцями, тим 
більше що багато хто із мігрантів працює 
в секторах економіки, де великі об’єднання 
профспілок мало представлені. Профспіл-
ка переклала українською та російською 
інформацію про свою діяльність. Хоча 
вона поки не має членів з українським 
паспортом, проте вже отримувала прохан-
ня про інтервенцію від українців із різних 
регіонів Польщі. Але наштовхнулася на 
кілька проблем, про які також говорять 
представники інших подібних структур.

Нині допомога українцям із боку поль-
ських профспілок ускладнена двома об-
ставинами:  сезонним характером укра-
їнської міграції та її зацікавленням не 
стільки у зміні умов праці, стільки в самій 
легалізації працевлаштування. 

Українська міграція до Польщі – процес 
досі переважно сезонний. Про це свідчить  
співвідношення між виданими деклара-
ціями про намір працевлаштувати інозем-
ця – 1,8 млн у 2017 році, та дозволами на 
роботу – 235 тис. за відповідний період, 
не говорячи вже про співвідношення між 
кількістю людей з тимчасовими й постій-
ними дозволами на проживання – понад 
160 тис. на середину 2018 року та менше 
50 тис. власників карти постійного пере-
бування та статусу резидента. Як свідчать 
дані опитування від української групи 
«Рейтинг», пересічний працівник із Захід-
ної України проводить у Польщі менше ніж 
3 місяці й лише 9% планують переїзд на 
довший термін. Отже, навіть якщо грома-
дянин України вступить до профспілки – 
вона не завжди матиме час відреагувати до 
завершення терміну його легального пере-
бування. Тоді як під час наступних поїздок 
українці воліють одразу йти на нову робо-
ту, а не вирішувати проблему з попереднім 
працедавцем.

Саме легалізація проживання й праце-
влаштування у випадку тривалого приїзду 
до Польщі стає першочерговою пробле-

мою для українських працівників. Від-
повідно, як зізнаються профспілковці, 
українці в абсолютній більшості випадків 
звертаються до них як до юридичних кон-
сультантів: як оформити дозвіл на роботу, 
стати в чергу на карту перебування, от-
римати допомогу на дітей. Така ситуація 
зрозуміла: воєводські управління у спра-
вах іноземців закрили пункти інформації; 
НУО, котрі надавали безкоштовні кон-
сультації, були масово позбавлені гран-
тової підтримки через МВС, а послуги 
комерційних юристів сягають мінімальної 
зарплатні в Польщі. До того ж, на відміну 
від поляків, українці шукають у профспіл-
ках не допомоги в вирішенні систематич-
них колективних конфліктів із працедав-
цем, а індивідуальної кризової інтервенції. 

Таким чином, відносини між польськи-
ми профспілками та українцями поки пе-
ребувають у фазі створення моделі ефек-
тивної співпраці. Як прогнозують самі 
профспілки, попит на їхні класичні по-
слуги, пов’язані з медіацією колективних 
трудових конфліктів із працедавцем, серед 
українців ще збільшиться зі зростанням 
кількості мігрантів, котрі переїхали до 
Польщі надовго та зацікавлені в стабільно-
му працевлаштуванні, а не у зміні праце-
давця в кожному суперечливому випадку. 
Модель співпраці з іноземцями стає нато-
мість усе більш потрібною – згідно з пла-
нами Міністерства інвестицій і розвитку, 
Польща буде заохочувати міграцію не тіль-
ки зі сходу Європи, але й із В’єтнаму, Фі-
ліппін чи Непалу з прицілом на довге пе-
ребування та конкретні галузі економіки. 

Публікація була видана в межах проекту 
«В бік міцнішої транскордонної співпраці 
у сфері трудової міграції між інституція-
ми, що займаються охороною прав праців-
ників (STRONGLAB)», який фінансується 
Міжнародним Вишеградським фондом і Мі-
ністерством закордонних справ Королів-
ства Нідерланди.

ливо у випадку української міграції. Част-
ка українців на польському ринку праці 
протягом останніх чотирьох років швидко 
зростає, і все більше їх працює в середніх 
та великих фірмах, тому питання залучен-
ня до профспілкового руху актуалізува-
лося. І треба зазначити, що, незважаючи 
на нестабільне політичне тло (польські 
урядовці то називають українців біжен-
цями, то говорять про наміри заохочува-
ти міграцію, наполягають на необхідності 
продуманого підходу, однак на понад пів-
тора року позбавляють країну концепції 
міграційної політики), польські профспіл-
ки роб лять ставку на максимальну відкри-
тість до українців. Проте мають проблеми 
як із поширенням інформації серед потен-
ційних членів, так і з допасуванням пропо-
зиції до очікувань іноземних працівників.  

У Польщі є два великі об'єднання, що 
представляють інтереси кількох десятків 
дрібніших регіональних і галузевих проф-
спілок, – це NSZZ «Solidarność» та OPZZ. 
Їхньою перевагою є досвід та політична 
вага, проте їхні осередки існують, як пра-
вило, тільки при більших підприємствах 
або закладах. Для представників середніх 
і дрібних фірм, які не мали раніше традиції 
існування профспілок, тепер створюються 
незалежні профспілки. Найбільша така ни-
зова організація «Inicjatywa Pracownicza» 
існує вже 10 років, вона орієнтована на 
людей, котрі працюють на цивільно-пра-
вових угодах, а не трудових договорах, не 
мають довготермінових контрактів і нале-
жать до сфер, де традиційно важко ство-
рювати профспілкові осередки: культура, 
готельний бізнес, гастрономія, послуги 
з догляду за домом та дітьми.

Так, згадана OPZZ у процесі форму-
вання підходу до іноземних працівників 
перейняла концепцію британських та ір-
ландських колег, котрі на хвилі зростання 
трудової міграції після вступу Польщі до 
ЄС відкрилися для польських працівників 
і створили спеціальні осередки для допо-
моги полякам. У вересні минулого року 
OPZZ ухвалила окрему резолюцію на тему 
польської міграційної політики, у якій за-
кликала державу й працедавців дотриму-
ватися рівності оплати праці поляків та 
іноземців, а також активніше вести інте-
граційну політику в інтересах працівників 
з-за кордону та членів їхніх родин. На від-
міну від Західної Європи, де аби отримати 
допомогу з боку профспілки, треба бути 
її членом принаймні півроку, OPZZ про-
понує українцям можливість скористати-
ся допомогою вже після оплати першого 
членського внеску – 10 злотих. Керівниц-
тво OPZZ стверджує, що їхні членські ор-

Згідно з польським 
законодавством, 

іноземці, зокрема і з-поза 
ЄС, мають таке само 
право до членства 
у профспілці та допомоги 
з її боку, як і громадяни 
Польщі.
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3 вересня Ірландський лоукостер 
«Ryanair» почав літати в Україну.  
3 вересня Петро Порошенко: 
«безвізом» уже скористалися 
майже 1,3 млн українців.
5 вересня Уряд анонсував запо-
чаткування залізничного сполу-
чення між Львовом та Любліном.
10 вересня Олег Сенцов написав 
заповіт, який стосується його 
творчості.
11 вересня Опитування: вступ до 
НАТО підтримують 67% українців.  
12 вересня Шведська «IKEA» 
заявила про відкриття магазину 
в Україні вже у 2019 році. 
13 вересня Міністру інфра-
структури Володимиру Омеляну 
оголошено підозру в незаконному 
збагаченні. 
19 вересня Вступив у силу указ 
про припинення дії договору про 
дружбу між Україною та Росією.
19 вересня ЗМІ: консульство 
Угорщини в Береговому на Закар-
патті видає громадянам України 
угорські паспорти. 
25 вересня В Україні за борги 
вимкнули аналогове мовлення 
телеканалу «UA: Перший».
11 жовтня За підсумками засі-
дання синоду Константинополь-
ського патріархату в Стамбулі 
стало відомо, що томос Українська 
православна церква поки не отри-
мала. Визнана незаконною анексія 
Київської метрополії Російською 
православною церквою у 1686 
році.
17 жовтня У політехнічному 
коледжі міста Керч стався вибух 
невстановленого пристрою та стрі-
лянина, в результаті чого загинула 
21 особа, а також постраждали 
близько 50 осіб.
19 жовтня Газ для населення з 
листопада подорожчає майже на 
чверть.
23 жовтня Україна готується до 
першого засідання у справі «Украї-
на проти Росії (щодо Криму)» в Єв-
ропейському суді з прав людини.
24 жовтня Глава МЗС Угорщини 
Петер Сіярто під час зустрічі у 
Варшаві передав Павлу Клімкіну 
проект угоди щодо вирішення 
протиріч у двосторонніх відноси-
нах між Україною та Угорщиною.

вересень – 
жовтень

Підготував Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталів «Українська правда», «Укрінформ», газети 
«Дзеркало тижня» та Радіо «Свобода».

   Томос наближається...

У вересні Україна впритул наблизилася 
до визнання Української православної 

церкви. Спочатку на Архієрейському соборі, 
який відбувся в Стамбулі, Константинополь-
ський патріархат вирішив, що може надава-
ти автокефалію церквам без будь-яких узго-
джень, тобто без згоди Москви, яка з останніх 
сил намагається заблокувати відновлення 
автокефалії українського православ’я. На ща-
стя, безуспішно. Про це свідчить вересневе 
призначення патріархом Варфаломієм двох 
своїх екзархів у Києві: архиєпископа Даниї-
ла Памфілійського та єпископа Іларіона Ед-
монтонського. На це московський патріархат 
пригрозив розірвати відносини з Констан-
тинополем та заблокувати екзархів в Укра-
їні. Варфаломій, у свою чергу, відповів, що 
погроз не боїться. «Настав час Україні отри-
мати статус автокефалії, який вона отримає, 
сподіваюся, попри існуючі реакції», – заявив 
він. Зі свого боку українська влада пообіцяла 
захистити священнослужителів і вірян УПЦ  
МП, які захочуть перейти в Єдину помісну 

   «Ryanair» почав літати 
в Україну 

У вересні популярний ірландський лоу-
костер виконав перший рейс в Україну. 

Третього вересня літак авіакомпанії, який 
вилетів із аеропорту Берлін-Шенефельд, 
приземлився в Борисполі, а за годину ви-
рушив у зворотньому напрямку зі 100% 
пасажирів на борту. Найдешевший квиток 
коштував 18 євро. «Ryanair» з’єднав Київ із 
шістьма містами Польщі (Бидгощ, Варшава, 
Вроцлав, Ґданськ, Краків, Познань) та з од-
ним містом Іспанії (Барселона), Литви (Віль-
нюс), Словаччини (Братислава), Великобри-
танії (Лондон) та Швеції (Стокгольм). Якщо 
йдеться про Львів, то для початку лоукостер 
пропонує п'ять маршрутів: по два напрямки 
до Німеччини (Дюссельдорф, Меммінген) 
і Польщі (Варшава, Краків) та один – до Ве-
ликобританії (Лондон).

Н іби останніми роками було замало 
проблем на лінії Будапешт – Київ, у ве-

ресні додалася ще одна. Процес роздаван-
ня закарпатцям угорських паспортів, який 
протягом багатьох років був «таємницею 
полішинеля», було задокументовано й опри-
люднено ЗМІ. На «сенсаційному» відео вид-
но, як новоспечені угорські громадяни після 
отримання паспортів у консульстві Угорщи-
ни в Береговому присягають на вірність сво-
їй новій батьківщині, а угорські дипломати 
закликають їх «приховувати факт отриман-

ня угорського громадянства від державних 
структур України». Міністр закордонних 
справ Павло Клімкін терміново заявив про 
можливість видворення угорського консула 
в Береговому. У відповідь глава угорської 
дипломатії Петер Сійярто пригрозив ви-
слати українського консула з Будапешта та 
звинуватив у ситуації, що склалася, Петра 
Порошенка. У відповідь глава української 
держави закликав угорську владу поважати 
суверенітет України.

   «IKEA» прийде в Україну 
через рік

«К омпанія відкриє в Києві свій перший 
магазин нового, міського, форма-

ту вже в 2019 році. Це буде один із перших 
магазинів такого формату "IKEA" у світі», – 
офіційно повідомила шведська компанія 
в середині вересня. На відміну від польських 
магазинів, київський розташується в цен-
тральній частині міста (торговельний центр 
«Ocean Mall»), буде меншим та передбачатиме 
покупки онлайн. Все для того, аби «задоволь-
нити вимоги сучасних споживачів, які хочуть 
здійснювати покупки ближче від дому». До-
дамо, що у 2017 році 355 магазинів «IKEA» 
в 29 країнах світу відвідали понад 900 млн 
осіб. Протягом останніх 13 років це вже третя 
спроба шведів увійти на український ринок. 
Якщо все буде гаразд, то здійснити перші по-
купки в київському магазині «IKEA» українці 
зможуть уже влітку наступного року.  

православну церкву.
11 жовтня у Стамбулі під головуванням Все-

ленського патріарха Варфоломія пройшло 
триденне засідання синоду Константино-
польського патріархату, на якому серед іншо-
го розглядалося питання автокефалії україн-
ської церкви.

За його підсумками стало відомо, що томос 
Українська православна церква на цьому засі-
данні не отримала, але процедура триває. 

Також Вселенський патріархат підтвер-
див зняття анафеми (відлучення від церкви) 
з предстоятеля УПЦ КП Філарета та пред-
стоятеля УАПЦ митрополита Макарія. Таким 
чином, УПЦ КП та УАПЦ визнані каноніч-
ними. Визнана незаконною анексія Київської 
метрополії Російською православною цер-
квою у 1686 році.

Згідно з рішенням, Вселенський патріарх 
продовжує процедуру надання томосу Укра-
їнській церкві. Також синод повернув у ка-
нонічний стан глав УАПЦ Макарія і УПЦ КП 
Філарета. Константинополь застеріг від не-
законного захоплення церков і монастирів 
в Україні.

   Черговий скандал між Україною та Угорщиною

2018
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якого зустріла в Інтернеті. Спочатку хімії 
не виникло, аж ось дівчина сама виріши-
ла помити посуд після вечері, приготова-
ної поляком. А жодна полька до цього так 
не робила. І тут він зрозумів –  це воно!

Дружина зі Сходу обов’язково краси-
ва, бо знає що чоловіки вимогливі до зов-
нішності, жіночна, не носиться з фемі-
ністичними ідеями, цінує родину – мріє 
ощасливити чоловіка та дітей. І головне, 
дуже хоче жити у Європі, подалі від не-
дбайливих співвітчизників, отже самого 
лише євросоюзного паспорта вже до-
статньо, аби завоювати її серце. Що ціка-
во, подібний образ українок популяризує 
книга відомого журналіста Яцека Ленць-
кого, написана у співавторстві з його 
дружиною Аліною «Покохати Україну». 
Орієнталізм у чистому вигляді.

Загалом історії про міграцію в поль-
ських ЗМІ – це переважно історії про-
блем, а не людей. Тоді як досвід кожної 
мігрантки чи мігранта є ширшим за не-
вдалі стосунки з працедавцем або про-
яви гостинності з боку сусідів. Яким 
чином краще писати про мігрантів і мі-
грацію – кілька років тому розробила ре-
комендації для порталу Info-Migrator ко-
манда польських експертів. Вони радять 
частіше давати голос самим мігрантам, 
згадувати про їхнє походження тільки 
коли це важливо, пам’ятати про ширший 
контекст. А також уникати стереотипів 
і сенсаційності, емоційно забарвленої 
лексики та пам’ятати про інтеграційні 
цілі.  

У випадку розповідей про жінок-мі-
гранток варто додати ще два пункти: 
якщо матеріал присвячений професійній 
діяльності – не вставляти насилу родин-
них сюжетів і проявити більше такту та 
наполегливості в пошуку коментарів. 
Коли чоловіка просять про коментар, він 
запитує де і коли, якщо жінку – про що та 
чи її компетенцій точно вистачить, – ця 
ситуація є типовою для всіх країн. Жінки 
часто занижують свою соціальну значи-
мість, гіперкритично оцінюють досвід 
і вміння. Тому жінкам варто проявити 
більше наполегливості й усвідомлювати, 
що їхній голос – важливий. 

е мігрантки, іноземки – вже за 
добором слів помітно, що вони – 
щось зовнішнє. Жінки, які при-

їхали до Польщі з інших країн, рідко 
стають героїнями журналістських сюже-
тів. Для пошукового гасла «мігрантка» 
у Google Analytics замало даних, але для 
слова «українка» – вже достатньо. У ве-
ресні 2018 року поляки найчастіше шука-
ли: «українка Іnstagram», «шукає працю», 
«депортована», «народила в Польщі».

Тема мігрантів як спільноти протягом 
останніх років перетворилася в польських 
ЗМІ з маргінальної на мейнстрімову. Мі-
гранти та безробіття, мігранти й ZUS, 
міграційна політика – рідко яке видання 
обходиться без статей про іноземців на 
ринку праці. Їх супроводжують фото бу-
дівельників чи збирачів полуниці. Але не 
жінок. Частково такий підхід обумовле-
ний статистикою: на 362 тис. дійсних доз-
волів на проживання лише 137 тис. нале-
жать жінкам. Якщо в публічному просторі 
існує жіноче обличчя міграції, то воно – 
українське. Саме українки найчастіше по-
трапляють у фокус уваги медіа. 

10 років тому, коли мігрантська спільно-
та в Польщі нараховувала кілька десятків 
тисяч, медіа долучилися до популяризації 
образу «української прибиральниці» –  
жінки 35+, котра може мати освіту та ви-
сокі кваліфікації, проте чемно обслуговує 
польських панів. У цій справі «відзначи-
лися» навіть відомі ведучі ліберальних 
поглядів: у 2012 році Куба Воєвудзький 
та Міхал Фігурський на Radio ZET вихва-
лялися, хто як покарає свою «українку», 
якщо біло-червоні програють жовто-бла-
китним у футбол, а Бартош Венглярчик 
у TVN на скарги гостей студії, що людство 
ще не винайшло роботів для прибирання, 
відповів: «Як це не винайшло? Українки!».

Примітно, що тоді «головною мігрант-
кою» Польщі стала Вероніка Марчук, дру-
жина відомого актора Цезарія Пазури. 
ЗМІ охоче переповідали історії злиденно-
го життя жінки в Україні, з якого її витяг 
шлюб із польським «принцем». Вероніка 
в інтерв’ю визнавала, що дуже радіє пере-
їзду, бо тут змогла розкрити свої таланти 
для шоу-бізнесу й фактично «вже стала 

Бідна працівниця, нещаслива матір, покірна 
дружина. Образ жінок-мігранток у польських ЗМІ

полькою». Попелюшка, котра перетвори-
лася на принцесу.

Нині ситуація, здавалося б, істотно 
змінилася: кількість приїжджих рахуєть-
ся сотнями тисяч, це вже не тільки бу-
дівельники, хатні працівниці та аграрії, 
а й робітники на фабриках, консультанти 
в банках і страхових, програмісти й ліка-
рі. Ведучі (принаймні ліберальних ЗМІ) 
декларують свою відкритість до міграції. 
Проте – наразі – це не дуже вплинуло на 
еволюцію образу жінки-мігрантки. 

Мігрантка в польських ЗМІ – це пе-
редусім працівниця. Причому не дуже 
високооплачувана. Її нерідко ображає та 
використовує працедавець. Усю країну 
облетіли дві історії: Альони з Любоня, 
котра без відповідної підготовки з тех-
ніки безпеки працювала з промисловим 
магелем; машина затягнула руку дівчи-
ни, яку в результаті вона втратила. Або 
Оксани зі Сьроди Великопольської, кот-
ру працедавець після інсульту залишив 
очікувати на швидку на лавці серед міста.  

Це також матір, проте не дуже ща-
слива, бо залишила дітей удома, а якщо 
взяла із собою –  то не може проводити 
з ними час. Знову один із хітів останніх 
місяців – історія української дівчини, яка 
народила під час робочої зміни на вироб-
ництві під Любліном і намагалася позбу-
тися немовля.

Водночас мігрантки дуже задоволені 
життям у Польщі. Їм подобається брак 
корупції, чистота на вулицях, гостин-
ність поляків. Якщо поєднати це з попе-
редніми двома наративами, то висновок 
напрошується сам собою – приїжджим 
у Польщі може й не дуже добре, але й за 
це вони вдячні, бо для щастя їм багато не 
треба. Журналісти рідко промують само-
стійні історії успіху жінок, якщо такі ма-
теріали з’являються – то завжди з акцен-
том, що цим успіхом вони завдячують 
Польщі та полякам.

Ідея, що «для щастя їм багато не тре-
ба», є центральною в образі «дружини зі 
Сходу». Польський «Newsweek» в 2011 
році навіть так назвав свій матеріал. 
Стаття відкривалася історією Наталії, ко-
тра прилетіла до свого польського друга, 

Н

Втікають від бідності, працюють за копійки, сумують за родиною, мріють про європейського 
чоловіка – польська преса нечасто пише про жіночий аспект міграції, проте якщо вже 
торкається теми, то робить це тенденційно. Хоча до Польщі приїжджає все більше 
юристок, викладачок, інженерок та працівниць ІТ, ЗМІ живуть не їхніми історіями успіху, 
а обговоренням українських дружин зірок. У польській «казці» про мігрантів жінкам 
відведений образ східної попелюшки. Олена БАБАКОВА
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Українці та ринок 
нерухомості в Польщі

Трохи статистичних даних

Попередні дані Головного управління статистики свідчать, 
що в першому півріччі 2018 року віддано в експлуатацію 
83 217 помешкань, що в порівнянні з аналогічним періодом 
попереднього року більше на 6,3%. Наскільки незначним 
є зростання кількості квартир, відданих до вжитку індивіду-
альними інвесторами (на 1,1%, 32 955 помешкань), настіль-
ки  значним є воно у випадку девелоперів (аж на 8,9%, 48 159 
помешкань). І хоча стан ринку досі є добрим, а ціни постійно 
зростають, аналітики щораз частіше починають згадувати кри-
зу, яка насувається, –  мильну бульбашку, що невдовзі може 
лопнути.

Що посилює такий динамічний розвиток ринку нерухомо-
сті? Факторів є щонайменше кілька. Сприяють цьому, зокре-
ма, рекордно низькі процентні ставки, дуже добра ситуація 
на ринку праці та зростання заробітної плати. Згідно з даними 
Національного банку Польщі,  ціни на нерухомість у найбіль-
ших польських містах зростають щороку на 7%. Черговий рік 
зростання цін спонукає  інвестувати в помешкання як майно-
вих інвесторів, так і тих відважних, готових взяти іпотечний 
кредит на багато років. І хоч інвестування в нерухомість вва-
жається відносно безпечною ініціативою, теперішня ситуація 
породжує низку додаткових ризиків.

Для інвесторів купівля квартири та можлива здача її в арен-
ду в майбутньому – досконала альтернатива рекордно низь-
ким процентним ставкам по депозитах, погано презентованим 
інвестиційним фондам та ганебно прославленим через справу 
GetBack корпоративним облігаціям. Охочих, як свідчить ста-
тистика, чимало. Щороку мільярди злотих, що до цього часу 
розміщувались у банках чи на фондовому ринку, перемістили-
ся на ринок нерухомості. Тільки за перший квартал 2018 року 
НБП оцінив такий трансфер у 5 мільярдів злотих, а частку готів-
кових закупівель нерухомості – в приголомшливий 71%!

Ринок розганяє не лише рекордно високі закупівлі серед 
поляків, а й серед іноземців. Згідно з різними статистичними 
даними, близько 600–700 тисяч поляків сьогодні винаймають 
помешкання. Ця кількість є відносно постійною, тоді як кіль-
кість квартир, які щороку віддаються до вжитку, обраховується 
десятками тисяч. Таке динамічне зростання вдається врівнова-
жити лише за рахунок напливу до Польщі великої кількості іно-
земців, зокрема українців.

 

Українці рятують польський ринок нерухомості

Вважається, що на території Польщі перебуває близько 
мільйона громадян України. За найменшими підрахунками, 
це становить приблизно 200 тисяч помешкань, які винайма-
ються. Отже, українці є дуже важливим елементом ринку не-
рухомості. Вже втретє східні сусіди поляків займають перші 
місця в рейтингах іноземців, які купують найбільше нерухомо-
сті в країні.

Ще в 2014 році першими були німці, які придбали 30 тис. кв. м 
нерухомості, у порівнянні з 24 тис. кв. м, придбаних україн-
цями. В наступних роках ситуація кардинально міняється, 
а громадяни України до сьогодні утримують позицію лідера із 
70 тис. кв. м закупленої нерухомості.

Що очікує ринок найближчим часом? 

Рекордно низьке безробіття й високі економічні показники 
дозволяють припустити, що ціни на нерухомість і надалі будуть 
зростати. Таку думку поділяють девелопери, які постійно роз-
вивають нові інвестиційні проекти і все частіше дивують їхніми 
масштабами.

Оптимістичними є також прогнози Ради грошової політики 
(РГП) щодо зростання процентних ставок, які все далі відкла-
даються в часі. Ймовірно, їх зміна дещо пригальмувала б роз-
виток ринку: багато інвесторів знову могли б придивитися до 
безпечних депозитів, а додаткове зростання коштів кредиту-
вання зробило б інвестування в нерухомість менш прибутко-
вим. Поки що такий сценарій є малоймовірним. Варто однак 
переглядати повідомлення, що публікуються РГП, і слідкувати 
за звітами передових девелоперів.

Може скластися враження, що більшість українців, 
які приїжджають до Польщі працювати, не зацікав-
лені купівлею нерухомості, а лише шукають спосіб 
підрихтувати сімейний бюджет. Однак статистика 
говорить зовсім про інше. Українці вже давно від-
сунули німців у рейтингах іноземців, які купують 
у Варшаві найбільше помешкань. І ніщо не свідчить 
про те, що ця ситуація найближчим часом змінить-
ся. Які перспективи вимальовуються на польсько-
му ринку нерухомості найближчим часом?

варто знати – Польща

Катажина ЛАСОЦЬКА

спеціаліст із нерухомості, 
співавтор блогу про нерухомість 
Morizon.pl
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події

28
-й економічний форум у Криниці 
не став відкриттям року для Укра-
їни, українське питання не було 

там на першому місці, – так писали в укра-
їнських ЗМІ. Натомість, в топі була про-
блема міграційної політики країн, котра 
викликала палку дискусію між представ-
никами Іспанії, яка не підтримує скептичні 
настрої проти міграції колег із Польщі та 
Угорщини. 

Теми, які піднімали господарі економіч-
ного форуму, були більше схожі на підго-
товку до виборів. Прем’єр Польщі Матеуш 
Моравецький виступав на тему медичної 
реформи та збільшення фінансування на 
цю соціально необхідну сферу життя. Така 
панель була створена, найімовірніше, для 
польської аудиторії.

Політики також не оминули проблеми 
майбутніх виборів до Європейського пар-
ламенту – це була гаряча тема для угорсько-
го голови МЗС Петера Сійярто, який чекає 
зміни «м’якої» політики Європарламенту та 
поваги до позицій таких країн, як Угорщи-
на та Польща.

Українська ж тема була представлена із 
досить мінімалістичного ракурсу, але, на 
щастя, питання історії не було пріоритетом 
номер один. Це вказує на те, що польські по-
літики втомилися воювати в цьому секторі 
й вирішили більше займатися самопіаром 

та показувати лише позитивні міжнарод-
ні відносини. Серед основних питань, які 
хвилювали українську делегацію, – макро- 
економічний розвиток підкарпатського 
регіону. У передостанній день форуму 
Україна, Польща, Угорщина та Словаччи-
на погодили питання вдосконалення інф-
раструктури регіону. Документ про намір 
створити нову макрорегіональну стратегію 
Європейського Союзу для розвитку під-
карпатського регіону підписали міністр 
з інвестицій і розвитку Польщі Єжи Кве-
цінський, заступник прем'єр-міністра та 
міністр фінансів Угорщини Михайло Варга, 
віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів 
та директор Центрального координацій-
ного органу в інвестиційному управлінні 
комп'ютеризації Словаччини Денис Жила-
ков.

Міністр Єжи Квецінський зазначив, що 
головною метою стратегії є зміна сприй-
няття Карпат, які сьогодні розглядаються 
як периферійний макрорегіон.

«Карпати з'єднують різні регіони та кра-
їни на багатьох рівнях: географічний, ет-
нологічний, кулінарний, природний, істо-
ричний, туристичний. Тільки ці розсіяні 
головоломки повинні бути організовані 
й створити платформу співпраці. Це буде 
карпатська стратегія», – зазначив Є. Кве-
цінський.

«Ця стратегія вказує на те, що Європа 
сильніша, коли її регіони сильніші. Це – нові 
можливості для забезпечення конкурен-
тоспроможності, фінансові інструменти, 
регіональні програми для пріоритетного 
розвитку країн та інфраструктурні, еко-
логічні, туристичні, наукові, інноваційні 
й інвестиційні проекти», – заявляє перший 
віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.

Інше не менш важливе питання, яке під-
няли на економічному форумі в Криниці, 
пов’язане з транспортом. Про це говорили 
міністр інфраструктури України Володи-
мир Омелян та міністр інфраструктури 
Республіки Польща Анджей Адамчук.

Володимир Омелян відзначив інтенсив-
ність і високу результативність україн-
сько-польського діалогу в 2018 році: «Ми 
надзвичайно втішені прогресом, якого 
досягли на рівні профільних міністерств 
України й Польщі. Пряме залізничне спо-
лучення між Україною та Польщею, запо-
чатковане 2016 року, – приклад успішної 
реалізації українсько-польських проектів. 
І наразі обидві країни активно працюють 
над розширенням залізничного сполучен-
ня», – заявив Володимир Омелян.

Міністр інфраструктури України анон-
сував роботу над двома проектами: від-
новлення залізничного сполучення Пере-
мишль – Мальговичі – Нижанковичі та 

Українська тема – не в топі на Економічному 
форумі в Криниці

Валерія КІРІЧЄВА

Цьогорічний триденний форум проходив під гаслом «Європа 
спільних цінностей, Європа спільних інтересів». Серед гостей був 
прем’єр Польщі Матеуш Моравецький. Від української  політичної 
еліти завітали  віце-прем'єр-міністр Степан Кубів та міністр інфра-
структури Володимир Омелян, які приїхали з серйозними наміра-
ми щодо продовження спільної діяльності з Польщею, пов'язаної 
з транспортом та інфраструктурою.

Дискусія «Міграційна криза у Шенгенській зоні – чи це кінець Європи без кордонів?». Фото Мирослави  Керик
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Іноземці також хочуть 
мати право голосу

В Українському домі відбулися дебати на 
тему: «Виборчі права для іноземців з-поза 
меж ЄС на виборах до місцевого самовряду-
вання. Так чи ні?» Під час зустрічі гості гово-
рили на тему участі іноземців у виборах до 
органів місцевого самоврядування, оскільки 
вони теж живуть у Польщі та безпосередньо 
беруть участь у житті країни – працюючи та 
сплачуючи податки. 

Спікерами заходу були голова фонду 
«Наш вибір» Мирослава Керик, екс-голова 
Кон ституційного суду, суддя Єжи Стемпєнь, 
речник із громадських прав у Польщі Адам 
Боднар та варшавський активіст В’єт Хоанг 
Нгуєн. 

Колишній голова Конституційного суду за-
уважив, що раніше про таку активну участь 
мігрантів у місцевому самоврядуванні ніхто 
не думав, але зараз можна було б змінити 
для них умови, врахувавши певні засади, 
які стосуються проживання: якщо іноземець 
довгий час знаходиться в країні, має трива-
лий зв’язок із даною спільнотою та проживає 
тут постійно. Місце праці, родинне життя – 
це були б вагомі підтвердження. Можливо, 
через якийсь час таку зміну можна було б 
впровадити, – сказав  Єжи Стемпєнь.

Під час зустрічі голова фонду «Наш вибір» 
Мирослава Керик наголосила на тому, що ба-
гато українців хотіли б брати активну участь 
у політичному житті на місцевому рівні, але 
польське право не дає такої можливості. 

У законі про громадянство Польщі відбули-
ся зміни, й зараз не треба відмовлятися від 
першого громадянства, як було до 2012 року. 
Для багатьох людей це величезна перешко-
да.  Але робити такий вибір, щоб позбутися 
свого громадянства, аби набути інше, – це 
дуже серйозний крок. Людина може почува-
тися зрадником свого краю. Адже ми – між 
двома країнами, і для нас важливо, що відбу-
вається і в Україні, і в Польщі.

Речник із прав людини в Польщі Адам Бод-
нар навів як приклад країни, які дають право 
голосувати іноземцям через певний час. Це 
такі держави, як Албанія та Чехія. Також він 
наголосив, що в Польщі це стане можливо, 
коли Конвенцію Ради Європи про місцеві ви-
бори буде ратифіковано. «Мені здається, це 
єдиний вихід просування, аби законодавчою 
дорогою виборче право на місцевому рівні 
стало реальним і поширювалося на громадян 
інших країн.  Для чого? Для включення цих 
осіб до даної політичної спільноти. Якщо лю-
дина платить податки, а на її рішення вплива-
ють місцеві органи влади, тоді вона повинна 
мати можливість участі у виборах. Особи, які 
живуть у державі на постійній основі, не ма-
ють почуватися дискримінованими. Їм легше 
буде прийти до натуралізації і включитися 
в суспільне та політичне життя на локально-
му рівні», – зазначив Адам Боднар.

Зустріч організували варшавське радіо 
«Колір» та фонд «Наш вибір».

Валерія КІРІЧЕВА

започаткування регулярного паса-
жирського залізничного сполучен-
ня між Львовом і Любліном.

Міністри Польщі та України до-
мовилися сісти за стіл переговорів 
й обговорити розширення нових 
залізничних напрямків між краї-
нами.

До слова також були запрошені 
представники емігрантських орга-
нізацій.  Під час панелі, присвяче-
ної інтеграції іноземців у Польщі, 
виступала Мирослава Керик – го-
лова фонду «Наш вибір», яка вже 
10 років допомагає адаптувати-
ся українцям у Варшаві. Вона 
розповіла про виклики, з якими 
найчастіше зустрічаються наші 
громадяни в Польщі, зокрема це 
незнання законів. Коли її фонд 
починав роботу, не було ще такої 
інформаційної підтримки для мі-
грантів, люди не могли дізнатися, 
як їм влаштувати свою дитину 
в школу, як правильно легалізува-
ти своє перебування? Мирослава 
Керик констатувала, що мігранти, 
які приїжджають до країни, хочуть 
інтегруватися й шукають, де вчити 
польську мову. Але також вона за-
уважила, що з 2016 року в Польщі 
почала зменшуватися підтримка 
різними фондами мігрантів, не 
тільки українських, але загалом 
усіх. Організації, які допомагали 
з інтеграцією іноземців, закрива-
ються. Причиною спікерка називає 
скорочення фінансування з ЄС. Та 
після багатьох років спільної праці 
неурядових організацій із місце-
вими органами влади, влада міст 
стала відкритішою стосовно пи-
тань мігрантів. Мирослава Керик 
говорить, що з’явилося багато ін-
теграційних програм у відомствах 
польських міст. Вона відзначає 
позитивну динаміку прийняття 
іноземців, як приклад наводить 
Краків, Вроцлав, Ґданськ, де втілю-
ється програма підтримки мігран-
тів.

На жаль, були майже відсутні 
діалог щодо зовнішньополітичної 
підтримки України й вирішення 
питання з анексією Криму та дис-
кусія щодо європейської інтеграції 
Києва й відкриття нових перспек-
тив для нашої держави. Українське 
питання втратило свою актуаль-
ність на економічному форумі 
в Криниці. Можливо, через відсут-
ність зацікавленості представлен-
ням цих тем вищим керівництвом 
України в обличчі президента чи 
прем’єр-міністра, які не були при-
сутні від нашої держави.
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українці в Польщі

фольк лор, «пограничну» духовну й мате-
ріальну спадщину. Ситуацію ускладнює 
факт, що в Білостоці, головному акаде-
мічному центрі регіону, немає та ніколи 
не було україністики, кілька років навіть 
не ведуться заняття з української мови 
для студентів русистики. Науковці, пов’я-
зані з українським підляським середови-
щем, найчастіше працюють в ака демічних 
осередках поза Підляшшям, переважно 
в Любліні, натомість ті, хто залишився 
в регіоні, не мають можливості розви-
вати наукові дослідження на належному 
професійному рівні. Підляський науко-
вий інститут має заповнити ту прогалину 
в українському науковому житті та об’єд-
нати людей, що займаються науковими 
питаннями, дослідників-аматорів і всіх 
зацікавлених вивченням і популяризаці-
єю тем, пов’язаних із Підляшшям. 

Метою Підляського наукового інсти-
туту є перш за все ведення дослідницької 
роботи. Доктор Григорій Купріянович по-
яснює: «Думаємо, щоб у рамках цієї струк-
тури проводити наукові дослідження та 
показувати результати цих досліджень із 
різних сфер науки, починаючи, звичай-
но, від історії, культурології, фолькло-
ристики, мовознавства, літературознав- 
ства. Цікавлять нас також інші науки – 
економіка, географія чи захист навколиш-
нього середовища».

Головні дії інституту – це проведення 
наукових конференцій і видавання науко-

Перший на Підляшші науково-до-
слідний та освітній заклад утво-
рився з ініціативи українського 

історика, доктора Григорія Купріяновича, 
підляшанина за походженням. Ідея зна-
йшла підтримку серед українських нау-
ковців Підляшшя, а також людей, які ці-
кавляться історією, традиціями й мовою 
регіону та популяризують знання про 
нього в різних публікаціях. 17 серпня 
2017 року відбулися засновницькі збори 
товариства «Підляський науковий інсти-
тут», однак тільки 22 лютого цього року 
районний суд у Білостоці зареєстрував 
нову структуру. 

«Думаємо про те, щоб у науковий спо-
сіб показувати історію, культуру, традиції 
того регіону, з якого ми родом, в якому 
жили наші предки, і в такий спосіб внести 
свій вклад у великий доробок української 
науки», – заявляє ініціатор створення ін-
ституту.

Установа наукового характеру на Під-
ляшші вкрай необхідна, оскільки це вже 
останній шанс записати місцевий пі-
сенний фольклор, традиційну культуру 
підляського села й архаїчні українські 
говірки регіону та подати знання про це 
на науковому рівні. Щоправда, Підляшшя 
давно є предметом зацікавлень науковців, 
однак багато з них ігнорують український 
характер цієї території, поширюючи зов-
сім ненаукову інформацію про «пере-
хідні», «мішані» говірки, «білоруський» 

вого часопису. І Підляська українська на-
укова конференція «25 років Союзу укра-
їнців Підляшшя» відбулася в Більську на 
Підляш ші минулого року, однак з огляду 
на те, що Підляський науковий інсти-
тут не був ще зареєстрований у суді, він 
не міг стати її офіційним організатором. 
16–17 листопада відбудеться ІІ Підляська 
українська наукова конференція – одна 
з перших великих ініціатив нової устано-
ви. Можливо, в наступному році вдасться 
також почати видавати український нау-
ковий часопис.

«Іншим виміром діяльності інституту 
повинно стати документування сучасно-
го життя на Підляшші, української куль-
турної активності в регіоні чи, врешті – 
популяризаторська праця. Думаємо про 
те, щоб друкувати різні видання – не лише 
наукового, але й науково-популярного ха-
рактеру», – додає доктор Г. Купріянович.

Звичайно, початки завжди бувають 
складні. Так є і з Підляським науковим 
інститутом, який, на жаль, не отримав 
дотації з державного бюджету ні на ор-
ганізацію конференції, ні на видання ча-
сопису. Однак це не знеохочує людей, які 
заангажовані в справи інституту й попри 
все намагаються будувати нову структуру 
та розвивати наукове життя на Підляшші.

Зацікавлені діями Підляського нау-
кового інституту знайдуть детальнішу 
інформацію на сторінці закладу на Фейc-
буці.

Про Підляшшя 
на науковому 
рівні
Понад рік тому українське підляське 
середовище покликало до життя 
Підляський науковий інститут – 
структуру, яка має розвивати наукове 
життя в регіоні, вести дослідницьку, 
видавничу, документаційну та 
популяризаторську діяльність. 
16–17 листопада інститут проведе 
ІІ Підляську українську наукову 
конференцію «Культура та мова 
Підляшшя протягом століть».

Людмила ЛАБОВИЧ

І Підляська українська наукова конференція. Фото авторки статті
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легалізація

1. Як правильно рахувати використані дні в рамках 
безвізового режиму?

Перебування в рамках безвізового режиму вважається ко-
роткотерміновим і становить максимально 90 днів на кожні 
180 днів. На практиці це виглядає так:  коли прикордонні служ-
би здійснюють контроль ліміту використаних днів у рамках 
безвізового режиму, вони підраховують ваші дні перебування 
в Шенгенській зоні за період останніх 180 днів від дня здійснен-
ня контролю. Якщо між поїздками до країн Шенгену у вас була 
перерва 90 днів, то 180 днів відраховувати не потрібно – після 
такої перерви ви знову маєте право на перебування в шенген-
ській зоні протягом 90 днів.

Потрібно пам’ятати. Під час підрахунку попередніх днів 
короткотермінового перебування враховуються всі дні пере-
бування на підставі візи С; візи D і карти перебування, якщо ви 
перебували в іншій країні Шенгенської зони, ніж та, де видано 
документи; також на підставі печатки, коли процедура легалі-
зації перебування триває. При підрахунку не враховуються дні 
перебування на підставі довготермінових віз D та карт перебу-
вання в країні видання документів. 

2. Чи можна без необхідності виїзду залишитися в Польщі 
в рамках безвізового режиму, маючи біометричний паспорт 
після закінчення польської візи типу D?

Так. Якщо вашою підставою на в’їзд до Польщі була польська 
національна віза типу D чи польська карта перебування (тобто 
один із дозволів на довготермінове перебування) і одночасно 
ви маєте біометричний паспорт, то після закінчення довготер-
мінового перебування можна продовжити своє перебування 
в Польщі без необхідності виїзду як короткотермінове перебу-
вання в рамках безвізового режиму за умови, що ви ще не вико-
ристали дозволеного ліміту днів.

3. Чи можна подорожувати, якщо триває процедура 
легалізації перебування і є печатка в паспорті?

Згідно зі статтею 108 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 
2013 року, перебування іноземця на території Польщі вважа-
ється законним із дня подання заяви на отримання дозволу на 
перебування. Підтвердженням складання повного комплекту 
документів є печатка, яка ставиться до проїзного документа 
(паспорта).

Якщо після подання документів у вас є ще дійсна віза чи карта 
перебування або  біометричний паспорт і невикористані дні, ви 
можете подорожувати. В момент, коли у вас закінчилися вище 
перераховані підстави для перетину кордонів Шенгенської 

зони, що у зв’язку із затримками в процедурі розгляду заяв 
є типовим явищем, ваше перебування в країні, в якій ви подали 
заяву, є легальним. Якщо вам потрібно повернутися до країни 
вашого походження до закінчення процедури легалізації пере-
бування, печатка дає вам таке право. Однак вона не дає права 
на перетин кордону Шенгенської зони, тобто на поновний в’їзд 
та подорожування в межах Шенгенської зони. Для цього потріб-
но буде отримати національну візу типу D.

4. Чи можна, поки триває процедура легалізації перебуван-
ня, змінити роботодавця та місце роботи?

Так. Поки триває процедура легалізації перебування, ви маєте 
право змінити ціль перебування, що у зв’язку із довгим періо-
дом розгляду справ є цілком можливим. Якщо вашою ціллю пе-
ребування в Польщі є робота, але ви хочете змінити роботодав-
ця, поки продовжується процес легалізації перебування, тобто 
ще не отримали остаточного рішення, – ви можете це зробити. 
Необхідно написати заяву про зміну роботодавця, зібрати всі 
необхідні документи від нового роботодавця й передати їх до 
відповідного воєводського управління.

Увага! Змінити ціль перебування або роботодавця можна 
лише до визначеного терміну прийняття рішення (decyzji). Піс-
ля прийняття рішення і якщо воно позитивне, потрібно склада-
ти нову заяву. 

5. Чи можна змінити роботодавця, 
не змінюючи карту перебування?

У рішенні про надання дозволу на тимчасове перебування 
й роботу прописуються також дані роботодавця, зазначаються 
посада, на якій буде працювати іноземець, обсяг робочого часу 
та мінімальний розмір заробітної плати за цей робочий час. 
Якщо іноземець звільнений від обов’язку мати дозвіл на роботу, 
дані роботодавця в рішенні не прописуються.

У випадку, якщо ви не звільнені від обов’язку мати дозвіл на 
роботу й у вашому рішенні вказані дані роботодавця та описа-
ні умови роботи, при зміні роботодавця потрібно скласти нову 
заяву на видання нового дозволу на тимчасове перебування 
й роботу.

Потрібно пам’ятати. При втраті роботи чи зміні роботодав-
ця власник дозволу на тимчасове перебування й роботу має 
обов’язок протягом 15 робочих днів повідомити відповідне 
воєводське управління (тобто те, яке видало дозвіл) про факт 
втрати роботи чи звільнення та протягом 30 днів від дня втрати 
роботи подати нову заяву на видання нового дозволу. Недотри-
мання цього обов’язку може негативно вплинути на отримання 
наступних дозволів.

ПоПит 
(Популярні або 
Постійні Питання)
При Українському домі у Варшаві працює консультаційний пункт для мігрантів. 
Проаналізувавши його роботу за останній місяць, представляємо вашій увазі п’ять 
питань та відповідей, з якими найчастіше зверталися до нас наші відвідувачі.

Іванна КИЛЮШИК
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освіта

Правовий статус української мови в Польщі 
Українська мова, згідно з Законом «Про національні та етнічні 

меншини та про регіональну мову» від 6.01.2005 р. (зі змінами та 
доповненнями), має статус мови національної меншини. Відпо-
відно до інтерпретації Міністерства національної освіти Республі-
ки Польща, у її системі освіти право на такий тип навчання мають 
виключно представники української національної меншини – 
громадяни Польщі українського походження. Питання польсько-
го громадянства в цьому випадку є ключовим – діти з України, які 
його не мають (або хоча б один із батьків неповнолітньої особи 
не є громадянином РП), не мають статусу меншини. А отже і права 
за державний кошт вивчати українську мову в публічних школах, 
однак оскільки законодавство наразі не містить прямої заборо-
ни, на практиці ситуація залежить від позиції місцевої влади. 

Українську мову як мову національної меншини, в Польщі ви-
вчають у п’яти школах з українською мовою навчання та в близь-
ко 100 пунктах і групах навчання української меншини. Детальні-
ше про ці школи та пункти – нижче. 

З 2012/2013 навчального року на рівні основної, восьмирічної 
тепер, школи також передбачена можливість вивчення україн-
ської мови як сучасної іноземної, а з 2019 року українську можна 
вибрати як іноземну мову для складання одного з трьох обов’яз-
кових випускних екзаменів після 8 класу. Однак для цього потріб-
но, аби учень вивчав цей предмет у школі як обов’язковий. Ор-
ганізація вивчення української як іноземної цілком залежить від 
дирекції школи та місцевого самоврядування. 

Оскільки діти, які вивчають українську як мову меншини, швид-
ше за все, не матимуть змоги вивчати та складати її як іноземну 
мову (така проблема зараз існує в німецької меншини без оста-
точного розв’язання), то цей варіант насамперед цікавий для 
громадян України. Попри різні заяви наразі також залишається 
невирішеним питання щодо можливості складати українську як 
іноземну мову на зовнішньому оцінюванні після закінчення лі-
цею. 

Де можна вивчати українську мову в Польщі 
на рівні школи? 

Через те що вивчення української мови громадянами України 
разом з українцями – громадянами Польщі є утрудненим або не-
можливим, українські організації створюють свої осередки для 
вивчення української мови та культури як окремих позашкільних 
занять. 

Варшава. З 2016 року у Варшаві діє Українська суботня шко-
ла для громадян України, яку організував фонд «Наш вибір». За-
няття відбуваються щосуботи, в розкладі передбачено три уроки 
української мови та один – українознавства. Програми навчання 

розроблені на основі напрацювань проекту «Нова українська 
школа». Саме в рамках згаданого проекту створено програму, за 
якою від 2018/2019 року навчатимуться діти в Україні. Завдяки 
компетентнісному підходу вона дозволяє вчителеві пристосува-
тися до потреб кожного учня. Учителі з українською освітою та 
педагогічним досвідом забезпечують високий рівень знань учнів 
віком від 6 до 17 років, які навчаються в кількох групах відповід-
но до віку та рівня володіння мовою. 

Завдяки тісній співпраці з Міжшкільним пунктом навчання 
української меншини у Варшаві учні суботньої школи мають 
змогу відвідувати гуртки та активно долучаються до відзначення 
важливих подій шкільного й національного та культурного  жит-
тя, які пункт і школа проводять разом. 

Щоб відвідувати Українську суботню школу для громадян Укра-
їни, потрібно лише написати відповідну заяву в день, коли ви ви-
рішите завітати до навчального закладу.   

Контакт:  сторінка в мережі Facebook: ua.szkola.waw,
тел.:  +48 576 677 498, +48 727 805 764,
e-mail:  szkola@naszwybor.org.pl,
 rekrutacja.uaszkola@gmail.com,
сайт:  uaszkolawaw.pl. 

Фонд «Наш вибір» провадить також україномовні заняття для 
дітей дошкільного віку. Дитячий клуб вихідного дня «Рукави-
чка» запрошує дітей віком від 2 до 6 років. Зустрічі відбуваються 
щосуботи й містять ігрові, пізнавальні, навчальні елементи, пе-
редбачають активне та інтелектуальне проведення часу. Спеці-
ально підготовлені тематичні заняття знайомлять дітей з україн-
ськими звичаями та культурою. Саме до клубу щороку в грудні 
приходить Святий Миколай! Уроки відбуваються в Українському 
домі в Варшаві. 

Контакт: сторінка у мережі Facebook: rukawyczka,
тел.:  +48 22 258 40 18,
e-mail:  rukawyczka@naszwybor.org.pl. 

Також Фонд «Український освітній центр» організував Україн-
ський навчальний заклад «Школа "Материнка" ім. Д. Павличка 
у Варшаві». Кваліфікований і високо мотивований педагогічний 
колектив проводить навчання як за українськими шкільними, 
так і за авторськими програмами, які дають змогу  всім охочим 
опанувати українську мову. Шкільні конкурси та свята розвива-
ють творчі здібності та сприяють плеканню української культури 
й звичаїв. Постійні концерти та майстер-класи не дадуть учням 
нудьгувати. 

Контакт: сторінка в мережі Facebook: szkola.ua.Materynka, 
тел.: +48 729 467 399,
e-mail: materunka.pl@gmail.com. 

Вроцлав. Відділення Об’єднання українців у Вроцлаві прова-
дить не лише пункт навчання для меншини, але й Українську 
суботню школу для дітей. Заняття відбуваються в групах, залеж-
но від віку дитини (4–12 років). Запрошуємо також молодь від 13 
років на уроки української мови. Школа працює впродовж на-
вчального року, щосуботи з 09:30 до 13:00. Розвиваючі заняття 
для дошкільнят проводяться щосуботи з 09:30 до 10:30. 

У програмі передбачені уроки української мови, релігії (за ба-
жанням), етнографії, географії, історії України. Метою вроцлав-
ської школи є допомога дітям українського походження у вивчен-
ні української мови, літератури, історії, традицій рідного краю, 
глибше пізнання свого українського коріння,  культури, звичаїв 
і традицій під час традиційних святкувань, живе спілкування рід-
ною мовою з ровесниками та вдосконалення її.

Контакт: ul. Ruska 46A/201, 50-079 Wrocław,
тел.: +48 57 133 02 03,
e-mail: ukr.wroclaw@gmail.com. 

Українська освіта 
в Польщі Олександр ПУСТОВИЙ

УВАГА! Якщо ваша дитина не має польського громадянства, 
обов'язково потрібно довідатися у вчителя/вчительки укра-
їнської мови або в адміністрації школи кожного конкретного 
пункту навчання про можливість відвідувати заняття!

Продовження у наступному номері «НВ»
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1 листопада – 
Свято всіх святих

У переддень свята, 31 жовтня та до обіду в День Всіх Свя-
тих мало не все населення країни закуповує квіти та лампадки 
(znicze). Протягом трьох днів (напередодні, в день свята та день 
по ньому) на дорогах тісно – всі або їдуть на кладовище, або по-
вертаються з нього. Люди приходять на могили своїх близьких, 
прибирають їх і моляться за душі померлих. Навіть у часи Поль-
ської Народної Республіки це був вихідний день – тоді офіцій-
но свято стало називатися Днем усіх померлих, одначе згодом 
повернулася стара назва. Скрізь панує урочистий настрій, осо-
бливо на кладовищах, що буквально всипані квітами, вінками 
й гірляндами, а в надвечір’я цвинтарі виглядають містично: все 
довкола, скільки сягає око, залито світлом маленьких вогників. 
Це горять міріади принесених на могили лампад.

Участь у цьому цвинтарному дійстві часто беруть не лише ка-
толики, але й представники інших конфесій, агностики та навіть 
невіруючі. Відтак День всіх святих набуває загальнонародного 
значення. Вихідців із країн, де домінує православ’я, польський 
День Усіх Святих може вразити не так своїм змістом і формою, 
як розмахом, адже в Україні, Білорусі та Росії вшанування по-
мерлих відбувається за тим же порядком, одначе традиція роз-
поділяється між близько десятьма поминальними днями на рік. 
Втім, православне та греко-католицьке духовенство й миряни 
в Польщі не нехтують місцевим звичаєм, вони також вшанову-
ють пам’ять своїх православних одновірців 1 листопада, беручи 
участь в урочистостях.

На деяких кладовищах, зокрема на Вольському цвинтарі 
у Варшаві, у цей день відбуваються спільні процесії – православ-
ний священник разом із католицьким святять могили й молять-
ся за душі покійних. Адже за останньою межею вже немає ніяких 
розмежувань – «ні еліна, ні юдея».

Традиція святкування в Польщі 1 листопада – Свята 
Всіх Святих – є, напевно, одним із найсильніших вра-
жень для тих, хто приїхав сюди як зі Сходу, так і з Захо-
ду Європи. В інших католицьких країнах це свято також 
відзначають, але, мабуть, ніде приготування й саме 
святкування не набуває таких всеохопних розмірів, 
як у Польщі.

варто знати – Польща

Тарас ШУМЕЙКО
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«Жіночих» подій, які відбулися в рамках кластеру «Жінка», 
було настільки багато, що фізично неможливо встигнути від-
відати кожну з них. Але на багатьох я таки побувала, і ось мої 
п'ять книжок-фавориток, які викликали жвавий інтерес та зі-
брали навколо себе численні цікаві дискусії.

1 Тритомник «Листи» Лесі Українки – фактично перша 
у своєму роді публікація повного епістолярію письменни-
ці, здобула нагороду «Book Forum Best Book Award» у но-

мінації «Класична українська література». Як згадувала Оксана 
Забужко, модераторка дискусії, присвяченої виданню, у 1971 
році до сторіччя письменниці «Листи» з численними купюра-
ми – правками та змінами, були видані вперше. Але дозволені 
тодішньою владою фрагменти часто вирваних із контексту лис-
тувань мало нагадували правдиву Лесю. І лише на 28-му році 
незалежності Україна таки отримала повне видання листувань 
своєї найвизначнішої письменниці. «Листи» відкривають нам 
людську, незабронзовілу постать Лесі Українки не як авторки 
шкільних «вишеньок-черешеньок», а як європейської інтелек-
туалки, свідомої українки та знаної емансипантки з її пережи-
ваннями, втіхами, мріями, її душевним та фізичним болем. Три 
томи прослідковують шлях  творчого й особистісного станов-
лення письменниці, – юність, молодість і зрілість відповідно. 

2 «Чому не варто боятися фемінізму» авторства Тамари 
Марценюк – це фактично друга книга в Україні, в назві 
якої прозвучало слово «фемінізм». Першою було одно-

йменне видання Соломії Павличко, надруковане в «Основах» 
1991 року, і лише майже через 30 років слово-табу знову по-
вертається й стає публічним. У книзі описано та пояснено суть 
і історію фемінізму, описано його види й течії. Під час диску-
сії авторка Тамара Марценюк та наукова редакторка книги 
Оксана Кісь розмовляли про те, як правильно поширювати 
ідеї, які є необхідними, але водночас критичними й бентежни-
ми. Цікаво, що дискусію прийшли послухати люди різного віку, 
серед яких було досить багато чоловіків.

3 «Це зробила вона» – книга про 50 видатних українок. Це 
рішуча відповідь на часті питання: де жінки в науці, спор-
ті, мистецтві, музиці чи політиці? Та ось же вони. 120 ав-

торів та ілюстраторів протягом року працювали над тим, щоб 
Україна згадала або ж дізналася про талановитих, розумних та 
активних українок. Під час зустрічі запрошені гості дискутува-
ли про те, як мотивувати дівчат робити виклики гендерним ро-
лям і не боятися суспільних стереотипів. Крім того, видавець 
запрошує кожного долучитися до благодійної акції, яка доз-
волить забезпечити безкоштовним примірником «Це зробила 
вона» бібліотеки України як у великих містах, так і в найменших 
селах. Кожна придбана книга – це ще один надрукований при-
мірник, який поїде до однієї з бібліотек. Кожен покупець зможе 
прослідкувати, куди саме поїхала його книга на мапі, яку мож-
на знайти на сторінці видавця. Під хештегами #цезробилавона 
та #дівчатаможутьусе – проходить кампанія на підтримку кни-
ги в соціальних мережах.

З кожним роком Форум видавців у Львові стає все масовішим заходом і вже давно є якіс-
ним мистецьким фестивалем, тематика якого хоч і обертається навколо книжок, але вже 
виходить за рамки дискусій виключно на літературні теми. Провідною темою цьогорічного 
Форуму була інклюзивність, з особливим фокусом на активних і талановитих жінках. 

Форум видавців 2018 у Львові: 
у фокусі – жінка

Юлія ЛАЩУК
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4 «Казки на ніч для дівчат-бун-
тарок» – це чудове видання, яке 
зібрало найбільше фінансуван-

ня серед книжкових проектів за всю 
історію краудфандингу. Ідея «Казок» 
дещо схожа на «Це зробила вона», але 
тут можна прочитати 100 історій про 
100 талановитих жінок з усього світу: 
від Єлизавети до Серени Вільямс. Над 
ілюстраціями працювало 60 худож-
ниць із різних куточків світу. Здава-
лося б, книга для дітей і підлітків, при-
наймні зазначено вік – від 6 років, але 
це тільки на перший погляд, і я дуже 
раджу почитати «Казки» всім дорос-
лим.

5 «Авангард. Українські худож-
ники першої третини XX ст.» – 
якісний альбом, що отримав на-

городу «Book Forum Best Book Award» 
у номінації «Візуальна книга». Хоч це 
видання й не присвячене виключно 
жінкам в українському мистецькому 
авангарді, але знайомить читача з по-
статями, про які не говорять часто. 
Поруч із такими знаними прізвища-
ми, як Архипенко, Малевич чи Мак-
симович, в Україні творили не менш 
талановиті жінки-художниці: Соня Де-
лоне, Ніна Генке-Меллер, Олександра 
Екстер, Марія Котляревська, Оксана 
Павленко, Мілиця Семашкевич, Марія 
Синякова та Ганна Собачко-Шостак.

Програма була насичена різнома-
нітними подіями для і про жінок, які, 
зрештою, аж ніяк не мали на меті по-
ділити програму форуму на «жіночу» 
й «чоловічу», але покликані надати 
жінкам можливість говорити про 
власний досвід, проблеми та потре-
би.

Окрім інклюзивності, яка була те-
мою цьогорічного фестивалю й обій-
мала не лише жінок, а й дітей, людей 
старшого віку, людей з особливими 
потребами, представників різних ре-
лігій тощо, кластер «Жінки» займався 
збереженням пам'яті про видатних 
українок та промуванням забутих 
імен. Однією із таких забутих в Україні 
постатей є Зузанна Гінчанка – укра-
їнська поетеса єврейського поход-
ження. Не так давно Україні було по-
вернуто пам'ять про цю жінку, яка, 
наприклад, у Польщі є відомою. Під 
час форуму в Центрі міської історії 
було відкрито виставку, присвячену 
життю й творчості поетеси. Цікаво, 
що в цей же час у львівській «Дзизі» 
відбувалася інша, зовсім не схожа на 
попередню, виставка, присвячена 
пам'яті Зузанни Гінчанки, авторства 
польської художниці Кристини Пйо-
тровської.

Осіння смакота
Юрій ГЕРАСИМЧУК

Цього разу не буде довгої передмови 
від автора. Вчора повернувся з  відряд-
ження до Білорусі, де не мав можливості 
їсти нормальну домашню їжу. Із заклада-
ми громадського харчування ситуація ви-
глядає якось не дуже добре, та й дорого. 
Рятував відділ кулінарії в супермаркеті, 
але то не зовсім те. А в готелі була тільки 
мікрохвильовка, і про якесь готування 
мова навіть не йшла. Я так скучив за сво-
єю кухнею і стравами, що вже сьогодні 
відірвався на повну. Отже, презентую вам 
своє сьогоднішнє меню. Не скажу, що там, 
де я був, довелося голодувати, – ні, якраз 
відвів душу тими смаколиками, до яких 
звик із дитинства, типу квашених помідо-
рів, магазинної кабачкової ікри, пельменів 
чи «московської» ковбаси, та ще й з доб     
рим білоруським хлібом. Але домашнє – 
є домашнє... Тож вдягаємо фартушки та 
беремося за чаклування, використовуючи 
щедрі дари осені. У минулі вихідні брат ви-
брався до лісу, тому перша страва...

Крем-суп зі свіжих білих грибів
300 г свіжих білих грибів (у мене було 

ще трошки польських і підберезовиків) 
ретельно вичистити за допомогою пензля 
та ганчірки (гриби не можна мити!). Порі-
зати на пластинки. У великій товстостінній 
каструлі розігріти 2 ст. л. оливкової олії 
(краще ароматизованої трюфелями) та 
1 ст. л. вершкового масла. Вкинути туди 
2 дрібно порізані цибулини шалот, 1 порі-
заний пластинками зубчик часнику та гри-
би. Усе смажити кілька хвилин, поки гриби 
злегка не підрум'яняться. Додати 50 мл 
білого сухого вина та потушити ще кілька 
хвилин. Залити 600 мл овочевого бульйо-
ну й варити близько 20 хв., поки гриби не 
стануть м'якими. Блендером подрібнити 
на однорідний крем. Додати 100 г густої 

сметани, перемішати та ще раз закип'яти-
ти. Приправити до смаку сіллю, перцем та 
дрібкою тим'яну. Подавати гарячим, по-
сипаючи зверху грінками або пташиним 
горошком (пол. – groszek ptysiowy, нім. – 
Backerbse) – популярними в німецькій, ав-
стрійській і швейцарській кухні кульками 
із заварного тіста, запеченими або обсма-
женими у фритюрі, подібними до татар-
ського «бурсаку». Продаються в будь-яко-
му супермаркеті.

Полядвиці з медовими яблуками 
й сидром

500 г свиних полядвиць (2 шт.) вимити 
та обережно видалити плівки ножем. По-
різати їх на кружальця 1–2 см завтовшки. 
Кожен шматочок полядвиці легко розім'я-
ти в руках, посипати сіллю, перцем та об-
валяти в муці. На сковорідці розігріти 2–3 
ст. л. олії та злегка обсмажити м'ясо з обох 
сторін. Почистити 2 великих солодких 
яблука, видалити серединки з насінням, 
порізати на 8 частин і за допомогою пен-
злика ретельно змастити їх медом з усіх 
сторін. У жаротривку посудину вкласти 
смужками по черзі яблука й полядвички 
(я викладаю шарами, мені так смачніше). 
Все залити 330 мл сидру. Запікати 50 хви-
лин при температурі 180°С. 

 
Теплий салат із кабачків та яблук

Невеличкий молодий кабачок та вели-
ке кисле яблуко натерти на бурячковій 
тертці. Потушити 5 хвилин на сковороді 
або в духовці по сусідству з полядвичками 
(див. вище). Приправити сіллю, перцем, 
2–3 ст. л. оливкової олії та добре виміша-
ти. Я зверху прикрашаю ще бальзаміч-
ним кремом (Crema all'Aceto Balsamico di 
Modena IGP).

(Продовження на стор.18)
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Wydawca:Легке тістечко зі сливами 
Легке не тому, що дієтичне, а тому що 

легко робиться.
Духовку розігріти до 180°С. Форму для 

випікання (орієнтовно 25х35х7) змасти-
ти маслом або маргарином і притрусити 
панірувальними сухарями. 250 г масла 
(маргарину) розтерти зі склянкою цу-
кру та пакетиком ванільного цукру, по-
тім при помішуванні по одному додати 
3 яйця та 1 ст. л. рому. Поступово ввести 
2 склянки борошна вимішаного з 2 ч. л. 
порошку для випікання, 1 ч. л. кориці, 
1 ст. л. карамелізованих шкірок апельси-

на, а в кінці – жменю родзинок.
Тісто вилити у форму та рівномірно 

посипати зверху 1 ст. л. карамелізованих 
шкірок апельсина, потім щільно виклас-
ти 1,2–1,3 кг (може бути більше) поріза-
них навпіл слив без кісточок, шкірками 
вниз, посипати 0,5 ч. л. кориці та 1–2 ст. л. 
тростинного цукру (якщо сливи дуже 
кислі, можна більше). Запікати 1 годину 
при 200°С. Трошки охолодити й можна 
подавати, наприклад, із рештою сидру, 
яка залишилася в пляшці після приготу-
вання попередніх страв. 

 Смачного!

13.10–
11.11.18

Organizatorzy:

Kuratorzy:

Finansowanie:
mia�o �ołeczne Warszawa

„SĄSIEDZI”
10. edycja fe�iwalu 
WARSZAWA W BUDOWIE 

Pawilon CEPELII
Marszałkowska 99/101
Warszawa
/
„СУСІДИ”
10-ий фестиваль 
ВАРШАВА В БУДОВІ  

Павільйон ЦЕПЕЛІЇ
Маршалковська 99/101
Варшава

warszawawbudowie.pl
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Partnerzy medialni:
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ZASKOCZ SWOICH KREWNYCH!
ПОРАДУЙ СВОЇХ БЛИЗЬКИХ!

PRZEKAZ PIENIĘŻNY
ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

OFERUJEMY DOSKONAŁĄ, SZYBKĄ OBSŁUGĘ
I ATRAKCYJNE OPŁATY DLA KLIENTÓW 

МИ ЗАБЕЗПЕЧУЄМО ВІДМІННЕ, ШВИДКЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА 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

Usługę Zagranicznego Przekazu Pieniężnego dostarcza Ria Financial Services


