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Минув місяць від інаугурації шостого президента України Володимира Зеленського, вибір 
якого продемонстрував поділи в українському суспільстві стосовно бачення, якою має бути 
Україна, яких змін і у який період ми очікуємо від влади. Вибори також показали, що в україн-
ському суспільстві бракує знань про повноваження різних інститутів влади та поваги до них. 
Про передвиборчу кампанію й результати виборів пише в цьому номері Петро Андрусечко.

Тільки закінчились одні вибори, на нас чекають наступні. Новий президент почав свою ка-
денцію з розпуску парламенту. Дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 
року. Українські громадяни Польщі теж матимуть можливість проголосувати, хоча їхнє право суттєво обмежене ма-
лою кількістю виборчих дільниць у цій державі. Їх усього чотири, і до виборів ця кількість не збільшиться. Пам’ятайте, 
що треба перевірити, чи ви є у реєстрі виборців і за якою адресою можете голосувати. Слідкуйте за нашим порталом 
www.naszwybir.pl, бо там ми будемо писати про умови участі у виборах на дільницях Польщі. Також плануємо вести 
онлайн-трансляцію з виборчих дільниць про хід виборів. 

У цьому номері обговорюємо проблему збільшення випадків нападів – чи то словесних, чи фізичних – на українських 
громадян у Польщі. Олена Бабакова досліджувала це питання та розмовляла з потерпілими, експертами, активістами 
й українськими дипломатами на тему, як реагувати на такі випадки, де шукати допомоги та як протидіяти. Запрошую 
читати її статтю. 

У 2019 році нашому фонду виповнюється 10 років, і ми починаємо серію інтерв’ю та статей із людьми та про людей, 
які започаткували ініціативу «Наш вибір – Україна» п’ятнадцять років тому, і яка пізніше перетворилася на фонд «Наш 
вибір». У цьому номері пропонуємо розмову з науковцем, громадським діячем, доктором Ростиславом Крамаром, який 
стояв біля витоків ініціативи, а зараз теж підтримує її діяльність. 

Почалося літо, і нам усім потрібно хоч трішки відпочити, тому пропонуємо вам огляд найкращих пляжів на Балтійсько-
му морі у Польщі, а для охочих мати активний відпочинок із музикою – матеріал про літні українські фестивалі в Польщі. 

Запрошую читати нас також на порталі. Новини ми оновлюємо щоденно.
Як і в кожному номері, я прошу вас підтримати наше видання. Ми й надалі хочемо друкувати для вас корисну й по-

трібну інформацію, і щоб «Наш вибір» залишався безкоштовним. Підтримати нас можна також, оформивши регулярний 
благодійний внесок зі свого рахунку на банківський рахунок фонду «Наш вибір». Кожен злотий важливий.
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Допомога
в інтеграції
у Польщі.

Поради з питань
ринку праці
в Польщі.

Курси
польської
мови.

Культурні заходи 
(концерти, 
виставки, дискусії, 
майстер-класи).

Платні послуги
для працедавців
з легалізації пере-
бування та праці 
(заповнення документів 
і комплексна підтримка 
легалізації, переклад 
документів, тренінги
з легалізації).

Клуб
українських
жінок.

Українська 
суботня школа
та Дитячий клуб 
«Рукавичка».

Тренінги
та семінари.

Безкоштовні 
консультації
з легалізації праці
та перебування.



НАШ ВИБІР №774

Уранці 27 квітня 37-літній вроцлавський 
таксист Артур Х. їхав у районі Сковроньо-
го парку, коли зіштовхнувся з велосипеди-
стом, 40-річним Юрієм Г. з України. Чоло-
віки перекинулися кількома реченнями, 
Юрій англійською посварив таксиста та по-
їхав. Але Артур Х. розпочав гонитву: спер-
шу переслідував українця алейками, а коли 
той впав – переїхав машиною. У результаті 
Юрій має серйозні травми: перелом ребер 
і грудної клітини, травми внутрішніх орга-
нів.

Артура Х. арештовано на три місяці, про-
куратура Вроцлава звинувачує його у спро бі 
навмисного вбивства, максимальне пока-
рання – довічне ув’язнення. Юрій у розмо-
ві з місцевим виданням «Gazeta Wyborcza» 
6 травня підтвердив, що під час «погоні» во-
дій кричав до нього щось про українців, які 
«понаїхали» до Польщі.

Польський омбудсмен Адам Боднар ще 
в лютому 2018 року виступив зі спеціаль-
ним зверненням до прем’єра та міністра 
юстиції Польщі, у якому наголошував на 
загрозливому зростанні расистських і ксе-
нофобських настроїв у країні. Як звернув 
увагу Боднар, «атаки не обмежуються об-
разливими словами, але часто переходять 
у фізичну агресію». Омбудсмен пропонував 
представникам Кабміну створити окрему 
стратегію боротьби зі злочинами на ґрунті 
ненависті, бо такий документ потрібний не 
тільки іноземцям, кількість яких у Польщі 
зростає, але й загалом польській демократії.

МИНУЛО БІЛЬШЕ РОКУ – СТРАТЕГІЇ ДОСІ 
НЕМАЄ, ЗАТЕ Є НОВІ НАПАДИ

Ще перед наїздом у Вроцлаві резонанс 
мала інша справа: в ніч з 8 на 9 березня 
шестеро нетверезих поляків, які подоро-

жували на таксі компанії «Uber» по Варша-
ві, побили водія – 33-річного українця Ро-
мана Куликова. Під час поїздки пасажири 
вимагали змінити музику в салоні, водій 
відмовився, ті стали зневажливо говори-
ти до українця. Фінал історії тисячі осіб 
побачили вранці у Facebook – Роман встиг 
записати частину розмови, коли один із 
пасажирів ображає його, зокрема кричить: 
«українцю, вали до себе додому», після 
чого б’є водія кулаком у груди.

Прокуратура відреагувала швидко – від-
крила справу про напад і нанесення тілесних 
ушкоджень, проте без згадки про злочин 
на національному ґрунті: після перегляду 
всього відео слідчі вважають важливою 
ту обставину, що Роман відповідав своїм 
кривдникам, а кілька пасажирів намагали-
ся відтіснити головного нападника. Іншої 
думки дотримується Центр моніторингу 

тема номерa

НАПАДИ НА УКРАЇНСЬКИХ 
МІГРАНТІВ У ПОЛЬЩІ: 
ЧОМУ ЇХ СТАЛО БІЛЬШЕ 
ТА ЯК МОЖНА ПРОТИДІЯТИ
Перед травневими святами Польщу сколихнула новина: у Вроцлаві таксист навмисно збив велосипедиста- 
українця. Менше двох місяців перед цим Інтернетом ширилося відео побиття українського водія «Uber» 
у Варшаві. Українці нерідко зустрічаються з агресією в Польщі через своє походження. Одна з причин, як 
переконують активісти, це брутальні висловлювання політиків у публічному просторі та мала кількість по-
караних за агресивну поведінку. Полегшити ситуацію можуть дії польського громадянського суспільства, 
а також кроки української дипломатії.

Олена БАБАКОВА
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дані опитування «Соціальний профіль 
трудового мігранта з України», проведено-
го на початку 2019 року, 27% українських 
працівників зустрічаються з образами та 
агресією через своє походження, для 10% 
це стало головною причиною залишити 
роботу.

У таких прикрих ситуаціях на допомо-
гу приходить громадянське суспільство. 
Побиття Романа у Варшаві зустрілося 
з загальним осудом, неурядові організації 
допомогли з адвокатом, колегу підтрима-
ли інші українці – водії «Uber». Власне, від  
волонтерів та із засобів масової інформації 
про наїзд на Юрія дізналася Ольга Хребор, 
уповноважена мера Вроцлава у справах 
українців.

«Мешканці цього міста мають прекрас-
ну звичку спонтанно реагувати в кризових 
ситуаціях. Так сталося і цього разу. Я пого-
ворила з речниками шпиталю та прокура-
тури, а згодом і з самим Юрієм, дізналася, 
яка потрібна допомога. Завдяки співпра-
ці приватних осіб і НУО вдалося швидко 
знайти юриста, забезпечити елементарну 
комунікацію з родиною постраждалого 
в Україні.

На думку О. Хребор, допомога з боку 
українських дипломатів у цій ситуації 
і не була потрібна. Іншу точку зору має 
Олександр Мартинюк, головний редактор 
вроцлавського порталу  InPoland.net.pl. 
1 травня він написав критичний пост на 
адресу українських консулів, у якому на-
голошував, як важко до них додзвонитися, 
що Консульство України у Кракові не по-
спішало контактувати з родиною постраж-
далого, допоки не отримало його фото від 
польської поліції. Як приклад пасивності 
дипломатів журналіст згадав також про 
ДТП, що сталася в Нижній Сілезії 24 бе-
резня і забрало життя трьох громадян 
України. Пост швидко отримав понад сто 
поширень, а 7 травня О. Мартинюк разом 
із двома колегами організували акцію про-
тесту під Посольством України у Варшаві.

Під час міні-мітингу протестувальники 
вимагали від дипломатів оперативніше ре-
агувати на звернення громадян, із більшим 
розумінням ставитися до справи репатріа-
ції тіл, провести переговори з польськими 
страховими компаніями, щоб ті зменши-
ли вартість страховки для українців, бо 
останні рідко її купують через зависоку 

ціну. Делегацію прийняв посол Андрій 
Дещиця, проте важко назвати зустріч 
успішною. Як потім написав О. Марти-
нюк, «є сумніви відносно того, що одне 
з найболючіших питань для українських 
мігрантів хоча б намагатимуться виріши-
ти. У розмові ми не побачили розуміння 
проблем людей з боку працівників дипло-
матичної місії».

У Посольстві наголошують, що голов-
на причина протесту – нерозуміння його 
учасниками посадових обов’язків консу-
лів.

Активісти, не володіючи повним об-
сягом інформації, розгорнули кампанію 
у соцмережах, звинувачуючи консуль-
ських посадових осіб України в безді-
яльності. Під час зустрічі їм пояснили 
алгоритм дій Генерального консульства 
України в Кракові у справі потерпілих 
внаслідок ДТП у Нижньо-Сілезькому во-
єводстві. Представлено також докумен-
тальне підтвердження оперативного ре-
агування на інцидент. Таким чином було 
з'ясовано, що інформація, оприлюднена 
в листі на сторінці Facebook організаторів 
акції, була неактуальною, а звинувачення 
у відсутності оперативної реакції безпід-
ставними, – підкреслює керівник кон-
сульського відділу Світлана Криса.

При цьому дипломати нагадують: якщо 
життю або здоров’ю громадянина України 
щось загрожує, консул може зустрітися 
з потерпілою особою, надати консульта-
цію з консульських питань, порекоменду-
вати можливі шляхи вирішення проблеми 
в рамках законодавства, звернутися пись-
мово до органів країни перебування щодо 
справедливого та неупередженого розслі-
дування справи, надавати візову підтрим-
ку рідним особи з метою її відвідування 
в медичному закладі. Натомість консул не 
може втручатися в перебіг слідства, при-
тягнути до відповідальності винну особу 
або покрити витрати, пов’язані з перебу-
ванням у Польщі постраждалого чи його 
близьких. У випадку, якщо громадянин 
України став жертвою агресії, зокрема 
на національному ґрунті, він може захи-
стити свої права, повідомивши  поліцію, 
польського омбудсмена та працівників 
консульства. Після особистого звернен-
ня громадянина консульство може взяти 
справу під свій контроль. 

расистської поведінки: його фахівці від 
початку видали висновок, що напад на 
Романа є злочином, спричиненим ксено-
фобією.

Закономірно, що коли в країні зростає 
кількість іноземців, зростає і кількість 
злочинів проти них. Якщо в недалекому 
2012-му дозволи на проживання в Польщі 
мали майже 40 тис. осіб, то тепер ця циф-
ра перевищує 300 тис. Проте справа не 
тільки в статистиці, що злочинів на ґрунті 
ксенофобії стало на 10 чи 15% більше, – 
переконує журналіст порталу Prostir.PL 
Євген Приходько.

Ті слова, які кілька років тому зали-
шалися у стінах домашніх кухонь, нині 
звучать на вулицях. А разом з ними і дії. 
Польська партія влади «Право і справед-
ливість» своєю антиімміграційною рито-
рикою створила штучну атмосферу страху 
перед мігрантами та біженцями. До того 
ж польські політики не навчилися гучно 
та систематично засуджувати насильство 
проти іноземців.

Цю думку поділяє Наталя Панченко 
з громадської організації «Євромайдан 
Варшава»: «Немає такого тижня, щоб я за-
йшла у Facebook і не побачила опису ситу-
ації, де б когось зі знайомих не скривдили 
через українське походження. Йдеться не 
про побутові конфлікти, а саме про ксе-
нофобію. Я живу в Польщі вже дев'ять 
років, і на мою думку, нині ситуація стала 
критичною. 4–5 років тому все починало-
ся з неприємних коментарів в Інтернеті, 
а тепер тобі можуть крикнути на вулиці 
чи в транспорті щось про українців. Важ-
ко цьому дивуватися, якщо в ефірі телеба-
чення політики сиплють ксенофобськи-
ми висловлюваннями й не зустрічаються 
з жодними наслідками».

І Панченко, і Приходько додають, що 
агресорів розбещує відсутність покаран-
ня: жертви рідко скаржаться до поліції – 
хтось безпідставно боїться депортації, 
хтось цілком аргументовано, що його 
справі не приділять належної уваги. З-по-
серед 430 злочинів на ґрунті ненависті, 
зголошених іноземцями тільки до вар-
шавської прокуратури у 2018 році, лише 
41 справа завершилася звинувачувальним 
актом. Решта залишається без розгляду, 
як правило, через неможливість іденти-
фікувати агресора. Водночас, як свідчать 

Агресорів розбещує відсутність покарання:
жертви рідко скаржаться до поліції – хтось 

безпідставно боїться депортації, хтось цілком 
аргументовано, що його справі не приділять 
належної уваги.
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вісті з України

4 березня Президент звільнив з посади 
першого заступника секретаря РНБО Олега 
Гладковського (Свинарчука), сина якого ЗМІ 
підозрюють у розкраданні коштів в оборон-
ній сфері.
15 березня Опитування: більше половини 
українців готові надати окупованим терито-
ріям Донбасу статус автономії.
20 березня Генеральний прокурор України: 
«Посол США в Україні дала мені список лю-
дей, яких попросила не переслідувати».
21 березня Опитування: в Україні найниж-
чий у світі рівень довіри населення до влади.
22 березня Російський суд засудив 
українського політв’язня Павла Гриба 
до шести років позбавлення волі.
31 березня У першому турі президентських 
виборів в Україні переміг Володимир 
Зеленський. До другого туру також 
потрапив Петро Порошенко.
18 квітня Київський суд визнав незаконною 
націоналізацію «Приватбанку», який належав 
Ігорю Коломойському. 
21 квітня У другому турі президентських 
виборів в Україні переміг Володимир 
Зеленський.
24 квітня Москва заявила про початок 
видачі російських паспортів мешканцям 
окупованих територій Донбасу.
25 квітня Верховна Рада ухвалила 
закон про функціонування державної мови 
в Україні.
9 травня Почесний патріарх Православної 
церкви України 
Філарет заявив, що УПЦ КП досі існує.
14 травня Новою головою Конституційно-
го Суду України обрано Наталію Шапталу.
16 травня
Бізнесмен Ігор Коломойський повернувся 
в Україну після майже дворічної перерви.
14 травня Новою головою Конституційно-
го Суду України обрано Наталію Шапталу.
16 травня Музикант Святослав Вакарчук 
представив свою партію «Голос» та заявив 
про участь у парламентських виборах.
17 травня У Верховній Раді припинила існу-
вання правляча коаліція.
19 травня Донецький «Шахтар» став 
12-разовим футбольним чемпіоном України.
20 травня Володимир Зеленський склав 
присягу Президента України.
20 травня Прем'єр-міністр України Володи-
мир Гройсман заявив про свою відставку. 
21 травня Президент України розпустив 
Верховну Раду та призначив дострокові 
парламентські вибори на 21 липня. 
22 травня Опитування: за партію «Слуга 
народу» готові проголосувати майже 44% 
українців, а до парламенту мають шанс про-
йти лише п'ять партій.
28 травня Президент повернув українське 
громадянство Міхеілу Саакашвілі.

березень, квітень,  
травень 2019

У березні світ побачили результати 
од разу декількох соціологічних до-

сліджень, які б мали викликати певне за-
непокоєння серед експертів. Так, за опи-
туванням центру «Gallup», в Україні панує 
найнижчий рівень довіри населення до 
влади серед країн світу – лише 9%. А рапорт 
підрозділу ООН довів, що наша держава – 
найменш щаслива у Європі та 133-тя за цим 
показником у світі (серед 156 країн). Окрім 
того, дослідження Київського міжнарод-
ного інституту соціології засвідчило, що 
кількість українців, які добре або дуже до-
бре ставляться до Росії, зросла на 9% і сяг-
нула 57%. Водночас 51% громадян України 
погоджуються на надання так званим ДНР 
і ЛНР статусу автономій у складі України 
задля припинення бойових дій на Донбасі. 

Отримані результати, на думку частини 
аналітиків, можуть пояснювати політичні 
симпатії українців, що дуже важливо в пе-
ріод виборчої кампанії.

25 квітня Верховна Рада більшістю 
голосів (проти голосували лише 

депутати проросійського «Опозиційного 
Блоку») ухвалила Закон «Про забезпечен-
ня функціонування української мови як 
державної», над яким працювала протягом 
двох місяців. Документ закріплює статус 
української як єдиної державної (офіційної) 
мови в Україні, обов’язкової для органів 
влади та публічної сфери. Публічне знева-
жання української мови буде підставою для 
притягнення до юридичної відповідаль-
ності, за навмисне спотворення державної 
мови в офіційних документах і текстах та-
кож передбачене покарання. 

Уже в перші хвилини свого президент-
ства Володимир Зеленський заявив, 

що розпускає Верховну Раду, а наступного 
дня після інавгурації, 21 травня, видав від-
повідний указ, яким призначив дострокові 
парламентські вибори на 21 липня. Фор-
мальним приводом такого рішення стало 
переконання глави держави, що в парла-
менті відсутня коаліція, хоча юридично 
«Народний Фронт» вийшов із більшості 
з Блоком Петра Порошенка лише 17 трав-
ня. 

Новоспечений президент України вирі-
шив не зважати на юридичні тонкощі та 
розпустив парламент, як зазначає частина 
експертів, всупереч Конституції. Проте 
більшість партій поставилися до такого 
кроку Володимира Зеленського з ентузіаз-

Згідно з новим законом, посадовці зо-
бов'язані володіти державною мовою та ви-
користовувати її при виконанні службових 
обов’язків. Також українська мова має ви-
користовуватися в освітній сфері, трудових 
відносинах, медичній сфері, обслуговуван-
ні споживачів, публічних заходах, рекламі 
тощо.

Дія закону про державну мову не поши-
рюється на сферу приватного спілкування 
та релігійних обрядів.

«Ще одним надважливим кроком на шля-
ху нашої ментальної незалежності» наз-
вав прийняття закону про мову президент 
України Петро Порошенко.

мом та почали готуватися до передчасних 
виборів. Лише «Народний Фронт» звернув-
ся до Конституційного Суду з проханням 
перевірити указ про розпуск Ради на відпо-
відність Основному закону. 

Новообраний президент запропонував 
переобрати парламент за новими правила-
ми: без мажоритарної системи, знизивши 
прохідний бар’єр до 3%, але із закритими 
партійними списками, хоча під час скла-
дення присяги глава держави чітко ви-
магав «відкриті списки». Проте Верховна 
Рада в голосуванні 22 травня провалила 
ініціативу президента, а отже голосування 
пройде за старою системою, коли половина 
депутатів обиратиметься в одномандатних 
округах, а друга половина потрапить до 
парламенту з партійних списків.

Хвилююча 
соціологія

У неділю 21 квітня громадяни України 
прийшли на виборчі дільниці, аби 

віддати свій голос у другому турі прези-
дентських виборів. Явка виборців станови-
ла 62%, що на 2,5% більше, ніж у 2014 році. 
У голосуванні переміг актор Володимир 
Зеленський (73,22%), який значно випере-
див чинного президента Петра Порошенка 
(24,45%). Це найвищий рівень підтримки 
в президентських перегонах за всю історію 
України. До того ж Володимир Зеленський 
став наймолодшим президентом України 
(41 рік). На думку спостерігачів, голосуван-
ня пройшло згідно з демократичними стан-
дартами та не мало системних порушень. 

Великий ажіотаж вибори викликали се-
ред українців, які перебувають у Польщі. 
На чотирьох дільницях у цій країні прого-
лосувало майже 8 тисяч українських гро-
мадян, понад половина з яких віддали свій 
голос у Варшаві. На дільницях у Варшаві та 
Ґданську переміг Володимир Зеленський. 
У Любліні й Кракові – Петро Порошенко.

Україна обрала 
шостого президента

Закон про мову прийнято

Розпуск Верховної Ради
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Банкуйте так, 
як ви хочете, 
українською 
мовою

Ви самі вирішуєте, як банкувати
По-перше, Santander Bank Polska доз-

воляє вільно використовувати мобіль-
ний та інтернет-банкінг, а також додаток 
українською мовою (та російською).

По-друге, пропонований банком пла-
тіжний рахунок Konto Jakie Chcę з платіж-
ною карткою Dopasowana ви можете під-
лаштувати під свої потреби, самостійно 
вибираючи продукти й послуги, які бу-
дете використовувати. Важливо, що таке 
рішення не коштує більше, ніж інші банків-
ські рахунки. Навпаки. Гнучкість і можли-
вість самостійного вибору забезпечують 
більшу економію. Ви платите тільки за те, 
що насправді використовуєте.

Варто зазначити, що банк не стягує пла-
ту за ведення рахунку Konto Jakie Chcę, 
як і за інтернет-перекази, включаючи 
експрес-перекази, а також зняття готівки 
в банкоматах і внесення її в депозитних 
банкоматах Santander Bank Polska. Крім 
того, виконання протягом місяця п'яти 
транзакцій карткою Dopasowana звільняє 
від плати за її використання (за винятком 
транзакцій quasi cash) – в іншому випадку 
банк стягує суму за використання карт-
ки у розмірі 5 PLN/місяць. Якщо ви рідко 
здійснюєте безготівкові операції, можна 
розглянути фіксовану плату за обслугову-
вання картки в розмірі 3 PLN на місяць, без 
необхідності виконання додаткових умов.

Готівку без комісій можна також зні-
мати в банкоматах інших банків за до-
помогою BLIK (це внутрішнє платіж-
не доручення) або сплачувати одну 
щомісячну плату за зняття готівки карткою 
Dopasowana в усіх банкоматах у Польщі 
без обмежень – вартість 7 PLN на місяць, 

а для осіб віком до 26 років – без оплат. 
Просто запустіть на своєму рахунку відпо-
відний пакет.

Банкінг завжди під рукою
Сучасний банкінг неможливо уявити 

без мобільних рішень. До рахунку Konto 
Jakie Chcę вільний доступ українською 
мовою забезпечують додаток Santander 
mobile та електронний банкінг Santander 
Internet.

За допомогою Santander mobile ви мо-
жете, зокрема, перевіряти баланс, управ-
ляти платежами й обмінювати валюту 
в Kantor Santander. Крім того, додаток доз-
воляє придбати квиток на громадський 
транспорт чи оплатити паркувальне місце 
в окремих містах Польщі, замовити таксі 
чи швидко сплатити рахунки за допомо-
гою функції сканування QR-кодів на рахун-
ках.

Завдяки смартфону й рахунку Konto 
Jakie Chcę ви також можете використову-
вати широкий спектр безготівкових видів 
платежів, зокрема, BLIK, платежі в мобіль-
ному додатку банку та з допомогою та-
ких інноваційних рішень, як Apple Pay чи 
Google Pay.

Що важливо, банкування за допомо-
гою Santander mobile є безпечним. Банк 
шифрує підключення, вимагає входу в си-
стему за допомогою унікального номера 
ідентифікації клієнта й пароля, а також 
підтвердження за допомогою інструмен-
тів авторизації для деяких операцій.

Зв'яжіться з Santander Bank Polska
Хочете дізнатися більше про рахунок 

Konto Jakie Chcę? На гарячій лінії Santander 

Bank Polska ви зможете вільно погово-
рити з консультантом українською мо-
вою. Телефонний номер +48 61 885 17 34 
працює в усі робочі дні з 8:00 до 17:00. 
Ви дізнаєтеся про деталі пропозиції або 
функції окремих продуктів. Українською 
мовою доступні також договори особи-
стого рахунку та маркетингові матеріали 
(наприклад, брошури). До ваших послуг 
веб-сайт santander.pl/ua.

***
Звертаємо вашу увагу на те, що:
• плата за обслуговування дебетової 

картки – це, зокрема, плата за картку;
• зняття готівки з банкоматів за до-

помогою картки за кордоном – це, 
зокрема, транскордонна платіжна 
операція з використанням дебетової 
картки для готівкових платежів.

Щоб користуватися додатком Santander 
mobile, необхідно укласти договір про 
надання послуг Santander online для при-
ватних клієнтів. Кошти в рамках переказу 
на телефон BLIK будуть доставлені одер-
жувачу за умови, що він зареєстрований 
у базі зв'язків BLIK. Подробиці пропози-
ції, а також інформація про платежі та 
комісійні збори доступні у відділеннях 
АТ «Santander Bank Polska», на веб-сайті 
santander.pl і за номером 1 9999 (оплата 
згідно з тарифами оператора). Станом на 
08.05.2019 р.

Глосарій термінів і визначень, що стосуються ре-
презентативних послуг, які випливають з розпоря-
дження міністра розвитку і фінансів від 14 липня 2017 
року «Про перелік репрезентативних послуг, пов'яза-
них з платіжним рахунком», знаходиться на веб-сайті 
www.santander.pl/PAD, а також у відділеннях банку.

Ви працюєте чи навчаєтеся в Польщі 
й ще не вирішили, якій фінансовій 
установі довірити свої гроші? 
Виберіть Santander Bank Polska – 
банк, який ви хочете.
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Вибори: результат без несподіванок

олодимир Зеленський у дру-
гому турі не лише здобув ко-
лосальну перевагу над Петром 
Порошенком, а й виграв у всіх 

регіонах, крім Львова. Петро Порошенко 
переміг у виборчому окрузі за кордоном 
(але програв у Польщі, наприклад), а також 
здобув перевагу (з невеликим відривом) се-
ред військових на лінії фронту.

Шоу замість дебатів

У період між першим і другим туром ви-
борів тривали зіткнення між штабами та 
кандидатами щодо дати й формату майбут-
ніх дебатів. Ініціатива перейшла до штабу 
Зеленського, який закликав президента 
провести поєдинок на стадіоні. Петро По-
рошенко погодився, відтоді розпочало-
ся справжнє шоу, яке абсолютно не було 
схожим на традиційну виборчу кампанію, 
засновану на конкретних аргументах і про-
грамах.

Медичні аналізи на вміст алкоголю 
й наркотиків у крові кандидатів перетво-
рилися на цирк, який у принципі нічого не 
дав. Обидва кандидати здали аналізи в різ-
них місцях, що поставило під сумнів отри-
мані результати.

Зрештою, дебати відбулися на Олімпій-
ському стадіоні в Києві, в останній день 
виборчої кампанії. Заздалегідь було пого-
джено, що кандидати з’являться на окре-
мих сценах, розташованих по різні сторони 
стадіону. Прихильники також знаходилися 
в різних секторах, розділених поліцією, 
і в Зеленського їх було менше, ніж у прези-
дента.

Петро Порошенко, який прийняв умови 
Зеленського щодо місця та стилю дебатів, 
спробував взяти на себе ініціативу й пору-
шив домовленості, перейшовши на сцену 
опонента на початку зустрічі.

Незважаючи на рукостискання та по-
смішки, дискусія швидко перетворилася на 
емоційне зіткнення, де суттєвих аргументів 
не прозвучало. Іноді баталія майже нагаду-
вала битву реперів. Петро Порошенко, що 
височів над Зеленським, у певний момент 
підійшов до останнього, коли той говорив. 
Це можна вважати спробою показати свою 
силу та вчинення психологічного тиску на 
супротивника.

На думку опонентів, Зеленський раніше 
уникав дебатів, через те що боявся пря-
мого зіткнення з краще підготовленим 
суперником. Утім він не поступився По-
рошенкові, а прихильники Володимира 
Зеленського вважають, що переміг їхній 
кандидат. Так це чи ні  – дебати не змінили 
результату виборів.

Причини перемоги й поразки

Нині добре видно, що виборча кампанія 
з самого початку давала перевагу Зелен-
ському. Соціологічні дослідження чітко 
показували суспільний попит на нові об-
личчя.  Та все ж рік тому навряд чи хтось 
міг уявити, що новим обличчям в україн-
ській політиці може стати популярний ко-
мік. Але, як уже відомо, оточення Зелен-
ського від початку працювало, беручи до 
уваги аналіз очікувань виборців. Можна 
сказати, що кандидат Зеленський присто-
сувався до цих очікувань. 

Петро Порошенко вирішив зробити 
ставку насамперед на патріотичний елек-
торат у широкому розумінні, а також на 
гасла, близькі та зрозумілі цьому елек-
торатові. Звідси випливає, що кампанія 
будувалася на трьох основних елементах, 
виражених у гаслі: «Мова, віра, армія!». 
Незважаючи на безсумнівні успіхи, пов’я-
зані з його президентством, а саме спроби 
зупинити агресію, зміцнення армії, ска-
сування віз до ЄС та отримання Томосу 
для української церкви, цього виявилося 
занадто мало. Адже поряд із цим виникли 
проблеми з реалізацією реформ, коруп-
ційні скандали з оточенням президента, 
відсутністю прозорості в політиці. Мож-
ливо, основну роль зіграло те, що прези-
дент-мільярдер (гривнений) просто не міг 
зустрітися з розумінням у країні, яка за 
рейтингами є найбіднішою державою Єв-
ропи. Можна згадати хоча б відпочинок 
президента на Мальдівах за півмільйона 
доларів.

Уже в 2014 році постало питання про 
те, чи «найприємніший з олігархів» Петро 
Порошенко рішуче налаштований на змі-
ну системи? Виявилося, що він не міг, або 
не хотів. Прикладом цього (який наводи-
ли опоненти Порошенка) став Рінат Ах-
метов, чий бізнес, незважаючи на втрати 

В
на Донбасі, процвітав протягом останніх 
років, а після другого туру виборів Анти-
монопольний комітет дозволив йому при-
дбати в росіян компанії «Київобленерго» 
та «Одесаобленерго». Відтак Ахметов став 
монополістом на ринку постачання елек-
троенергії. 

Сам Порошенко пішов на вибори (як 
і Юлія Тимошенко) з великим антирей-
тингом. На цьому тлі Зеленський, по-
засистемний кандидат, виглядав більш 
позитивно. Така велика підтримка Зелен-
ського, з одного боку, є певною ознакою 
довіри, а з іншого – результатом протесту 
проти нинішньої політичної еліти. Обидві 
категорії виборців, які голосували «за» 
і «проти», висловили бажання змінити 
існуючу систему, хоча їхні мотиви й очі-
кування істотно відрізняються. У всякому 
разі новий президент отримав величезний 
кредит довіри, за який доведеться запла-
тити.

Танці навколо інавгурації 
з парламентськими виборами на тлі

Вибори супроводжувалися великими 
емоціями, які були особливо помітні в со-
ціальних мережах і призвели до умовного 
й штучного поділу на 24% і 73%.

Новий президент і його оточення під-
креслюють, що отримали високу підтрим-
ку своїх пропозицій змін. Переможений 
президент уже оголосив про боротьбу на 
парламентських виборах і повернення до 
президентства.

Проблема в тому, що результати По-
рошенка та Зеленського, отримані в дру-
гому турі, далекі від фактичних поглядів 
електорату. Адже у випадку Зеленського 
важко говорити про ядро його електора-
ту, а у випадку Порошенка деякі з його 
виборців голосували за нього через від-
сутність альтернативи.

Тому складно оцінити, скільки з цих 
24% підтримають Порошенка під час пар-
ламентських виборів, але напевно їх буде 
набагато менше. У випадку із Зеленським, 
він певний час матиме «кредит довіри», 
але, звичайно, плюралізм парламентських 
виборів може скоротити поточні рейтин-
ги все ще віртуальної партії «Слуга Наро-
ду».

21 квітня, в другому турі виборів переміг Володимир Зеленський, який набрав 73,24% 
голосів. Чинний президент отримав 24,45% голосів. Одразу після завершення виборів 
виникли три основні питання: коли відбудеться інаугурація, як виглядатимуть кадрові 
призначення, якими будуть перші практичні кроки нового президента. Сам Зеленський 
після виборів не давав жодного інтерв’ю, і в традиційному передвиборчому порядку 
продовжував спілкуватися з ЗМІ за допомогою своїх колег і соціальних каналів.

Петро 
АНДРУСЕЧКО, 
Київ

(Продовження на стор. 12)
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Відправляйте гроші в Україну 
легко, швидко та безпечно!

У Польщу ми приїжджаємо жити, пра-
цювати, вчитися. Проте не забуваємо про 
близьких, які залишилися в Україні. Чоло-
вікові або жінці, дітям, батькам або іншим 
родичам часто потрібна наша підтримка. 
У міру можливостей ми намагаємося ре-
гулярно відправляти їм хоча б невеликі 
грошові суми. Тепер це можна робити 
легко, швидко й безпечно завдяки послузі 
«myRia&Euronet – переказ грошей в Укра-
їну», яку ввели фірми Ria Money Transfer 
та Euronet Polska. Увесь процес переказу 
коштів є дуже простим. Достатньо заван-
тажити на своєму смартфоні з системою 
Android або iOS додаток myRia та заре-
єструвати свій обліковий запис. Потім 
можна здійснювати транзакції, які легко 
оплатити в одному з 7700 банкоматів та 
депозитних банкоматів Euronet на всій те-
риторії Польщі. Банкомати  позначені ло-
готипом Euronet Polska та мають характер-
ну блакитно-жовту кольорову гаму. Вони 
розташовані на вокзалах, у торговельних 
центрах та на розі майже кожної вулиці. 

Переказ можна оплатити 
карткою або готівкою

Для реєстрації в додатку myRia вам 
потрібно мати активне підключення до 
Інтернету у своєму телефоні та документ, 
який підтверджує вашу особу, наприклад 
український паспорт. Додаток має україн-
ську мовну версію, тому ви зможете легко 

здійснити операцію. Крім того, в усіх бан-
коматах мережі Euronet Polska, де можна 
внести оплату за переказ, наявна україн-
ська версія меню.  У всіх банкоматах пере-
каз можна оплатити банківською платіж-
ною карткою. Якщо ви не маєте рахунку 
в банку, скористайтеся одним із 3000 де-
позитних банкоматів мережі Euronet, де 
ви можете оплатити переказ, поклавши 
готівку до пристрою. Ваші близькі змо-
жуть отримати гроші в одному з-понад 
20 тисяч партнерських пунктів  Ria, роз-
ташованих в Україні, вже через декілька 
хвилин після внесення оплати за переказ. 
Для отримання грошей людина, якій ви 
надсилаєте готівку, повинна пред'явити 
документ, що підтверджує особу, та PIN-
код, отриманий від вас. PIN-код генерує 
додаток myRia для кожної транзакції. 
Пам'ятайте, що після здійснення оплати 
за переказ вам необхідно його надіслати 
отримувачу коштів в Україні. 

Переказ в Україну в будь-який 
час – удень або вночі

Якщо ви працюєте до пізніх годин і не 
маєте часу стояти в чергах у поштовому 
відділенні або в банку, щоб переказати 
гроші своїм близьким в Україні, скори-
стайтеся додатком myRia та банкоматом 
Euronet. Транзакції можна здійснювати 
в будь-який час удень або вночі, а бан-
комати та депозитні банкомати у вашому 

розпорядженні цілодобово, сім днів на 
тиждень, цілий рік. Увесь процес здійс-
нити легко та швидко: після того, як ви 
замовили виконання транзакції в додат-
ку myRia, можете оплатити її у будь-яко-
му банкоматі Euronet Polska – до півночі 
в день складення замовлення. Якщо ви не 
встигнете, не переймайтеся: транзакція 
буде анульована, і за це не нараховується 
оплата. 

Переказ на 100% безпечний
Переказ готівкових коштів в Україну за 

допомогою додатку myRia та банкоматів 
мережі Euronet Polska є на сто відсотків 
безпечним. Ria Money Transfer працює 
в усьому світі та допомагає своїм клієн-
там здійснювати швидкі, безпечні й де-
шеві грошові перекази. А фірма Euronet 
Polska є частиною світового лідера у сфері 
обробки безпечних електронних фінан-
сових транзакцій, а також власником най-
більшої мережі банкоматів на території 
Європи. Користуючись додатком myRia та 
банкоматами Euronet, ви маєте гарантію, 
що до отримувача в Україні гроші дійдуть 
без ускладнень та швидко. Якщо вам буде 
потрібна підтримка або допомога в реа-
лізації переказу в Україну, консультанти 
Ria Money Transfer та Euronet Polska на-
дадуть необхідну телефонну інформацію 
українською, польською або англійською 
мовами. 

Ви живете та працюєте в Польщі, а в Україні залишилися ваші близькі, яким відправляєте готівку? 
Тепер це можна робити швидко, легко та безпечно. Ria Money Transfer та Euronet Polska ввели нову 
послугу грошових переказів.  Щоб переказати гроші родині, достатньо завантажити додаток myRia 
та оплатити переказ у будь-якому банкоматі мережі Euronet. 
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Цього року минає 10 років від заснування фонду «Наш вибір» та 15 років від створення Громадської ініціативи «Наш 
вибір – Україна». Власне, з неї і почався фонд. Пропонуємо вам інтерв’ю з Ростиславом Крамаром, одним із лідерів гро-
мадської ініціативи. Вона сформувалась у 2014 році, показала польському суспільству, що в Польщі існує середовище 
громадських активістів українського походження, та допомогла об’єднатись українським громадянам і українській 
меншині Варшави у спільноту, серед цінностей якої – демократія, незалежність і добробут України. Ростислав Крамар 
є науковцем, поетом, редактором, громадським діячем. Він був редактором кількох видань «Українського альманаху» 
та «Українського журналу». Зараз викладає у Варшавському університеті. 

РОСТИСЛАВ КРАМАР: «НАШ ВИБІР» – 
ЦЕ БІЛЬШЕ, НІЖ ОРГАНІЗАЦІЯ. 
ЦЕ – СЕРЕДОВИЩЕ

Ю.Л.: Пане Ростиславе, я знаю, що Ви 
були одним із тих, хто стояв у витоків 
«Нашого вибору». Розкажіть, як це від-
бувалося і чому? 
Р.К.: Усе починалося як низова ініціати-
ва. На початку не виникало думки про 
створення організації. У Варшаві сере-
довище українців тоді було досить роз-
порошене, багато хто не був знайомий. 
2004 рік – поштовхом до того, щоб люди 
з цього середовища зустрілися та позна-
йомилися, стала Помаранчева революція. 
Я дуже виразно пам'ятаю день, коли ми 
дізналися про результати сфальшованих 
виборів в Україні й увечері домовили-
ся організувати віче під Міністерством 
закордонних справ. Власне, тоді, в час 

тривоги та непевності, коли ніхто не ро-
зумів, що відбувається, ми зустрілися, від 
руки написали петицію, збирали підписи, 
щоб міністерство відреагувало на ці події 
в України. До нас вийшла поліція, бо віче 
було несанкціоноване. Усе робилося не 
дуже продумано (сміється). Пізніше цілий 
натовп, переважно молодих людей, із пра-
порами, стрічками пішли до українського 
посольства. Мені цей перший день дуже 
запам'ятався. Ми ще довго після того роз-
мовляли під посольством, люди знайоми-
лися, й почалися ці щоденні, переважно 
вечірні зустрічі: вдень робота, а ввечері – 
чування під посольством, потім з'явився 
намет, і люди перебували там фактично ці-
лодобово. Але це ще не була організація.  

Поляки якось солідаризувалися з україн-
ськими протестувальниками?

Так. Приємно було, що тоді долучилися 
дуже багато поляків, допомагали організа-
ційно, матеріально – технікою, озвучкою. 
Я дуже добре пам'ятаю активну участь нашо-
го приятеля Яцека Кастеляньця, на той час 
студента журналістики, який був асистентом 
власного кореспондента французької газе-
ти  «Le Monde». Там було кілька студентів та 
випускників україністики, причому не завж-
ди українців. Зацікавлення суспільства вия-
вилося настільки великим, що на наші акції 
приходило дуже багато людей. Але потрібно 
сказати ще й про їхній статус. Це були відо-
мі люди: політики першої ліги – Єжи Бузек, 
наприклад. Охоче наші ініціативи підтриму-

Візит президента України Віктора Ющенка до Варшави весною 2005 р. Активісти «Наш вибір – Україна» зустрічали президента під пам'ятником 
Т.Шевченка. На фото зліва направо: Ростислав Крамар, Руслан Саламатін, Мирослава Керик, Володимир Клебан
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РОСТИСЛАВ КРАМАР: «НАШ ВИБІР» – 
ЦЕ БІЛЬШЕ, НІЖ ОРГАНІЗАЦІЯ. 
ЦЕ – СЕРЕДОВИЩЕ

вала тодішня варшавська ме-
рія. Також долучилися зіркові 
люди, наприклад Аґата Бузек – 
тепер уже відома акторка – 
на віче солідарності з Україною 
ходила оперезана помаранче-
вими стрічками. Взагалі ціла 
Маршалковська тоді була заві-
шана помаранчевими стрічка-
ми. І не тому що було багато 
українців у Варшаві, як тепер, – 
просто місто дуже активно під-
тримувало Україну, солідаризу-
валося, ламалися існуючі сте-
реотипи. Атмосфера була дуже 
проукраїнська. 

Як виникла назва «Наш ви-
бір»?

Ми майже щодругий день 
збиралися в кав’ярні на площі 
Люблінської унії і обговорюва-
ли, що далі, який план дій. І от, 
власне, під час однієї з таких зу-
стрічей виникла думка про не-
обхідність поширювати інфор-
мацію про те, що відбувається 
в Україні, писати якісь листівки. 
Якщо їх поширювати, то потріб-
но якось підписатися, назвати-
ся. Тоді виникла ідея назвати 
це наше неформальне середо-
вище «Наш вибір – Україна». Пі-
зніше всі почали нас називати 
«Нашим вибором», бо так було простіше. 
Я можу сказати, що існуюча нині україн-
ська мережа контактів, знайомств почала 
формуватися саме тоді. Все це сприяло 
інтеграції середовища. Я кажу не про мен-
шинну спільноту, яка вже була, а саме про 
громадян України. 

Тобто фактично це був момент перетво-
рення мігрантів на діаспору?

Так, річ у тім, що тоді це було мігрантське 
середовище. Ті, кого я пам'ятаю з тих часів, – 
це переважно люди, які приїхали на якісь 
наукові стипендії або навчання чи, може, 
вже й працювали, але усвідомлювали при 
цьому, що вони тут тимчасово, вони – мі-
гранти. Можливо, хтось і планував залиша-
тися, але все одно середовище було дуже 
розпорошене. Помаранчева революція 
стала тим стимулом, коли люди знайоми-
лися й починали співпрацювати. І важли-
во, що на цій хвилі зацікавлення Україною 
польські діячі та політики мали змогу по-
знайомитися з українськими активістами. 
Одним із найпомітніших ефектів співпраці 
тоді ще неформального об'єднання «Наш 
вибір» була участь у підготовці місії поль-
ських спостерігачів на повторному турі 
виборів в Україні. Наша ініціатива прове-
ла інформаційну кампанію, організаційно 
сприяла тому, щоб якнайбільше польських 
спостерігачів поїхало на ці вибори. І поїха-

ли, власне, наші друзі та колеги – польські 
громадяни. Ми їх заохочували, сприяли, 
допомагали контактами, навіть мовні кон-
сультації давали. І поїхавши туди, вони 
ще більше «захворіли» Україною. Після 
цього навіть виникли польсько-україн-
ські сім'ї (сміється). Після Помаранчевої 
революції у частини українського сере-
довища з'явилося переконання, що одних 
неформальних зустрічей недостатньо, 
аби це середовище якось зберегти, тому 
варто все легалізувати. Ми думали про 
місію і вирішили залишити ту назву, яка 
вже була на слуху, – «Наш вибір». Одним 
із основних завдань ми вбачали турбо-
ту про тих людей, які сюди потрапляють. 
І ті, хто вже краще зорієнтований і краще 
зорганізований, можуть допомогти ново-
прибулим. Іншим важливим покликанням, 
яке виникло ще в часи Помаранчевої ре-
волюції, – стало промування України. По-
тім, звичайно, були і розчарування, і нові 
виклики, але ці завдання виправдали себе, 
середовище збереглося. І хоча не всі люди 
залишилися в організації, бо хтось це ак-
тивніше підтримував, хтось менш активно, 
але в разі критичних ситуацій, і я в цьому 
вже не одноразово переконався, ці люди 
завжди поруч. Я б сказав, що «Наш вибір» – 
це більше, ніж та організація, яка створила 
Український дім. Це ширше середовище, 
яке є десь навколо цих ідей.

А пам'ятаєте, що це були 
за люди, які долучилися до 
творення «Нашого вибору» 
і чим вони займаються за-
раз?
Наталя Рябінська – соціолог, 
що написала монографію про 
ЗМІ в Україні, Мирослава Ке-
рик, Юрій Таран, Петро Тима – 
лідер української меншини, 
сестри Анна й Наталя Кер-
тичак, Володя Лихота, Кос-
тянтин Мєшков – він зараз 
у Луганську, та багато інших. 
Взагалі, варто сказати, що тоді 
була така ейфорія, і багато 
людей повернулися додому. 
Пам'ятаю, приїхали тоді Юлія 
Тимошенко й Віктор Ющенко 
і переконували, що потрібно 
повертатися в Україну. Ча-
стина людей поїхала. Костя 
Мєшков був одним із них. Ще 
варто згадати Христю Цегель-
ську, яка зараз працює тут, 
у Варшаві. Це були дуже різні 
люди з різних куточків – від 
Закарпаття до Луганська, які 
працювали на різних робо-
тах – викладачі, будівельники, 
студенти, хатні робітниці.

Як Ви вважаєте, чому для 
поляків тоді це було важли-

во та чому вони й зараз залишаються 
з фондом?

Вони відкрили для себе таку Україну, 
якої не знали. Не ту пострадянську Україну 
з картатими торбами, яка приїжджає сюди 
на базари, обслуговує їхні помешкання 
й доглядає старих батьків. Поляки побачи-
ли нашу різноманітність, почули нас. Вони 
казали, що ми – народ, який має хребта. 

Чи зараз Ви слідкуєте за діяльністю «На-
шого вибору»? Маєте якісь свої спосте-
реження чи зауваження?

Я дуже ціную те, що робить фонд, бо знаю 
як бракує засобів (чи то фінансових, чи 
кадрових), наскільки важко організувати 
людей, які занурені у свої побутові справи. 
І хоча іноді й бувають якісь недопрацю-
вання чи слабше організовані заходи, але 
в мене навіть язик не повертається крити-
кувати, бо в цілому, оцінюючи через роки 
те, що вдалося зробити, – це велика справа. 
Я пам'ятаю, як приїхав на початку 2000-х 
років до Варшави і не було можливості ані 
зустрітися, ані інтегруватися. Працівникам 
фонду вдалося створити у столиці якусь 
зовсім іншу реальність. Можна сказати, що 
українці в Польщі стали «явищем» – їх поча-
ли впізнавати. А середовище – зрілим, воно 
нарешті виросло з коротких штанців. 

Розмовляла Юлія ЛАЩУК

Інформаційна листівка, підготовлена Ініціативою «Наш вибір – Украї-
на» перед другим туром президентських виборів 2004 року.
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українці в Польщі

Після президентських виборів новий пре-
зидент зіткнувся з питанням встановлення 
дати інавгурації, що може сигналізувати про 
труднощі всього його президентства.

Зеленський і люди з його оточення зазна-
чили, що відтягування офіційних результатів 
виборів Центральною виборчою комісією та 
затримка із встановленням дати інавгурації 
є штучним обмеженням його прав. Йдеться 
про можливість розпуску парламенту прези-
дентом за півроку до виборів, які запланова-
ні на 27 жовтня.

Щоб узгодити час інавгурації, 4 травня 
Зеленський зустрівся з представниками пар-
ламентських фракцій і запропонував дату 
19 травня.

Але противники Зеленського вказували на 
проблему, пов’язану з 19 травня, – це День 
пам’яті жертв політичних репресій. Слово 
з цього приводу взяв голова Українського 
інституту національної пам’яті Володимир 
В’ятрович. На своїй сторінці у Facebook він 
зазначив, що це дуже несприятлива дата, 
адже у цей день в Україні проводяться жа-
лобні заходи. 

Сам Зеленський також надіслав лист на 
ім’я парламентського спікера Андрія Пару-
бія. «В умовах зовнішньої агресії для нашої 
країни надзвичайно важливо уникнути "ва-
кууму влади" та забезпечити якнайшвидше 
набуття повноважень новообраним прези-
дентом України», – написав він. 

До інавгурації Зеленський не розголошу-
вав імена кандидатів на посади, які підпо-
рядковуються президенту, а саме глави Адмі-
ністрації Президента, міністрів закордонних 

справ і оборони, голови Національного бан-
ку України та Служби безпеки України. 

Програма для перевантаження
Крім кандидатів на так звані президент-

ські призначення, команда Зеленського 
розробляє широку політичну програму 
президента. Вона включає кілька ключових 
блоків.

Перш за все, це зміна самого характеру 
президентства та його відкритість. Звідси 
випливає ідея перенести президентську ад-
міністрацію на нове місце. Глава держави 
мріє, що це буде в сучасному стилі відкри-
того простору. Триває пошук такого місця. 
Більше того, задекларовано мету побудува-
ти новий урядовий квартал. У той же час, як 
пояснили в команді Зеленського, є бажання 
зробити президентську владу відкритою, 
зокрема припинити практику таємних зу-
стрічей із президентом.

По-друге, Зеленський хоче проаналізу-
вати стан держави. Планується провести 
новий перепис населення та аудит – інвен-
таризацію державних активів і зобов’язань.

По-третє, декларується запроваджен-
ня законодавчих положень, що регулюють 
і контролюють діяльність органів влади. 
Тобто прийняття закону про імпічмент пре-
зидента й обмеження імунітету депутатів 
парламенту, а також можливість позбавляти 
депутатського мандата в разі кнопкодавства 
та відсутності на засіданнях парламенту.

По-четверте, нова команда обіцяє бо-
ротися з корупцією. З цією метою повинні 
відбутись як кадрові зміни в чинних анти-
корупційних органах, так і їх реорганізація. 

Наприклад, СБУ хочуть позбавити повно-
важень контролю за бізнесом. Водночас слід 
запровадити профілактичну роботу в ши-
рокому сенсі, починаючи з освіти в школах.

Для цього підприємству буде надано 
можливість легалізувати свій капітал, але 
все це стосується сплати податків, а не ко-
рупційної діяльності. Це можливо зробити 
за певний відсоток і продовжувати діяти 
відповідно до правил. У той же час перед-
бачається, що будуть обмежені державні 
регуляторні заходи, які, на думку команди 
Зеленського, впливають на високий рівень 
корупції.

Планується запровадити інститути пря-
мої демократії, такі як референдум.

Велика увага приділяється комп’ютериза-
ції України та суспільства. Це має служити, 
серед іншого, вирівнюванню шансів меш-
канців великих міст і сіл.

Що стосується Росії, Зеленський називає 
її агресором. Команда майбутнього пре-
зидента стверджує, що мова не йде про 
будь-які поступки, однак лідери обох країн 
повинні спілкуватися один з одним – на те-
риторії і за підтримки західних партнерів 
України.

Головний ідеолог Зеленського Руслан Сте-
фанчук каже, що нині настав час створити 
українців як одну націю. Тільки їх самих 
треба запитати, чого вони хочуть, тому що 
ніхто не робив цього протягом двадцяти 
восьми років.

Чи зможе цього добитися Зеленський? 
Наразі його опоненти кажуть, що він імітує 
політику. Чи стане він справжнім політи- 
ком – невдовзі побачимо.

Літо з українською культурою 
Куди поїхати літом, щоб послухати гарні пісні та помилуватися палкими 
танцями? Пропозицій багато, і кожен із заходів за участю українських вико-
навців вартий уваги та присутності. Більшість із них – це фестивалі україн-
ського, зокрема лемківського середовища в Польщі, хоча варто порекомен-
дувати також інші культурні ініціативи.

6 липня в Українському народному домі 
в Перемишлі (Підкарпатське воєводство) 
відбудеться «Зустріч на пограниччі» – 
захід Об’єднання українців у Польщі, 
який продовжує традицію «Ночі на Івана 
Купала» над Сяном. У програмі – концерт 
танцювальних і вокальних народних ан-
самблів з України та Польщі. 

13 липня, варто поїхати далі на північ – 
до Дубич-Церковних (Підляське воєвод-
ство), де при водосховищі Бахмати про-
ходить «На Івана, на Купала». Це найбіль-
ший літній фестиваль Союзу українців 
Підляшшя, у якому кожного року беруть 
участь до 10 тис. учасників. Зірками цьо-
горічних купальських святкувань будуть 
українські фольк-рокові гурти з України 

та Польщі: «ТаРута» з Києва, «Крамбабу-
ля» з Познані та «Горпина» з Ольштина.

Найбільшим щорічним міжнародним 
лемківським фестивалем є «Лемківська 
ватра» у Ждині, в Горлицькому повіті 
(Малопольське воєводство). Це кіль-
каденний захід, на якому кожного року 
виступає приблизно 50 колективів, в ос-
новному з Польщі, України та Словаччи-
ни. Цьогорічна 37-ма едиція заходу, орга-
нізованого Об’єднанням лемків, пройде 
з 19 до 21 липня. Головним її мотивом 
буде лемківський народний одяг – його 
особливості, символіка та пов’язані з ним 
звичаї.

Хто не потрапить до Ждині, може 
19–21 липня приїхати до Черемхи (Під-

ляське воєводство), де відбудеться ХХІV 
Фестиваль багатьох культур і народів 
«З сільського подвір’я». Захід проводить 
ансамбль «Черемшина». Кожного року 
тут виступають найкращі виконавці 
фольк-музики з цілого світу. Також під час 
цьогорічної едиції не забракне українсь-
ких акцентів.

Варто згадати і про інший захід у Під-
ляському воєводстві – фестиваль музи-
ки, мистецтва та фольклору «Підляська 
октава культур», який у кільканадцятьох 
місцевостях регіону організує Воєвод-
ський осередок анімації культури в Біло-
стоці. Цьогорічна подія відбудеться 24–28 
липня. Виступатимуть, між іншими, 
Волинський народний хор із Луцька та 
фольклорний ансамбль «Кралиця» Київ-
ського національного університету куль-
тури і мистецтв. 

27–28 липня в селі Зиндранова (Під-
карпатське воєводство) пройде щорічне 
свято лемківської культури «Од Русаль до 
Яна», яке проводить місцевий Музей лем-
ківської культури. 

Підготувала Людмила ЛАБОВИЧ

(Продовження зі стор. 9)
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З міни в Законі «Про іноземців» від 
12 грудня 2013 року були прийняті 
Сеймом 17 січня та набули чинно-

сті 27 квітня 2019 року. Завдяки їм упро-
ваджено до польського законодавства 
положення директиви Європейського 
парламенту та Ради Європейського Союзу 
(ЄС) 2016/801 щодо врегулювання в’їзду 
й перебування іноземців з-поза ЄС з метою 
проведення наукових досліджень, навчан-
ня, стажування та участі у волонтерських 
програмах.

Нововведення спрямовані на заохо-
чення приїзду до Європейського Союзу 
висококваліфікованих громадян із третіх 
країн, зокрема вчених і студентів. Крім 
того, мають на меті популяризацію ЄС як 
привабливого місця для проведення до-
сліджень та інновацій, збільшення шансів 
Союзу в глобальній конкуренції за таланти 
й підвищення загальної конкурентоспро-
можності ЄС.

Із 27 квітня існує можливість отримання 
національної візи або дозволу на тимчасо-
ве перебування для студентів, науковців 
і волонтерів з метою: навчання на денній 
формі на будь-якому рівні у вищому на-
вчальному закладі з приміткою «студент»; 
проведення наукових досліджень з при-
міткою «науковець»; проходження ста-
жування з приміткою «стажист»; участь 
у волонтерських програмах з приміткою 
«волонтер».

Поправки регулюють короткотермінову 
та довготермінову мобільність студентів, 
науковців та членів їхніх сімей, що дає їм 
право брати участь в обмінах між навчаль-
ними закладами на період до 360 днів – для 
студентів та 180/360 днів – для науковців.

Практично це означає, що студенти – 
громадяни третіх країн, які навчаються 

в університетах в інших країнах ЄС, можуть 
приїхати по обміну до будь-якого поль-
ського університету на термін до 360 днів 
на підставі національної візи або дозволу 
на перебування, виданого в іншій країні ЄС 
з метою навчання. Мобільність польських 
студентів – громадян третіх країн, які пла-
нують поїхати по обміну до іншої країни 
ЄС, залежить від законодавства країни 
планованого перебування. 

Науковці – громадяни третіх країн та 
члени їхніх сімей можуть користуватися 
мобільністю до 180 днів перебування на 
території Польщі протягом 360-денного 
періоду. Для користування мобільністю до 
360 днів потрібно отримати відповідний 
дозвіл на тимчасове перебування з метою 
довгострокової мобільності.

Студенти, аспіранти та науковці, які пе-
ребувають у Польщі на підставі візи або 
дозволу на тимчасове перебування з при-
міткою «студент» або «науковець», мають 
право виконання роботи на території 
Польщі без відповідного дозволу. Таке ж 
право мають науковці й студенти, які пе-
ребувають на території Польщі в рамках 
вищезгаданої мобільності.

Поправки передбачають можливість 
отримання випускниками польських уні-
верситетів та науковцями, які закінчили 
проведення наукових досліджень, до-
зволу на тимчасове перебування з метою 
пошуку роботи в Польщі терміном на 
9 місяців.

Зміни теж мають на меті запобігати си-
туаціям, коли іноземці під приводом на-
вчання фактично приїжджають до Польщі 
з метою виконання роботи. У зв’язку з цим 
явищем зміни передбачають упроваджен-
ня процедури затвердження відповідним 
міністром внутрішніх справ закладів, які 

проводять навчання, організовують ста-
жування та при яких іноземці будуть пра-
цювати волонтерами. Отримана такими 
організаціями ліцензія буде дійсна від 
2 до 5 років.

Такі заклади контролюватимуться та 
перевірятимуться щодо нелегальних дій, 
тобто таких, що сприяють фіктивному сту-
дентству іноземців на території Польщі. 

Ці впровадження не поширюються на 
державні навчальні заклади та заклади, ді-
яльність яких регулюється міжнародними 
умовами.

Іншим важливим аспектом, котрий ма-
ють врегулювати поправки, є усунення так 
званого «туристичного перебування», тоб-
то ситуацій, коли іноземці приїжджають до 
Польщі чи іншої країни Шенгенської зони 
на основі туристичної візи, але фактично 
працюють або шукають роботу.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх 
справ та адміністрації, таку тенденцію було 
помічено ще в 2017 році, коли іноземці 
з-поза ЄС, переважно громадяни Іраку, 
Бангладешу, Пакистану та Індії, складали 
заяви на отримання дозволу на тимчасове 
перебування, знаходячись у Польщі на під-
ставі туристичної візи.

У рамках боротьби з цим явищем, зміни 
до закону «Про іноземців» передбачають 
дві нові причини для відмови у прийнят-
ті до розгляду заяви й, відповідно, у ви-
дачі дозволу на тимчасове перебування 
та працю іноземцям, які перебувають 
у Польщі на підставі: шенгенської візи або 
національної візи, виданої польськими 
дипломатичними представництвами з ту-
ристичною метою або з метою відвідання 
сім'ї/друзів; візи, виданої іншою державою 
Шенгену з туристичною метою або з метою 
відвідання сім'ї/друзів.

Основною метою поправок є приваблювання 
до Польщі й інших країн Європейського Союзу 
висококваліфікованих працівників із третіх кра-
їн та підвищення конкурентоспроможності ЄС 
на світовому ринку. Окрім того, зміни мають на 
меті посилення контролю над освітніми закла-
дами, які сприяють явищу «фіктивного студент-
ства», та врегулювання ситуацій, коли іноземці 
приїжджають до Польщі з туристичною метою, 
але фактично працюють.

Іванна КИЛЮШИК

Зміни в Законі 
«Про іноземців»
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Бюрократичні справи й процедури 
в Польщі для іноземців досить часто 
є незрозумілими та складними. Крім того, 
іноземні громадяни, особливо ті, хто при-
їхав із України, де, на відмінну від Польщі, 
рівень корупції є дуже високим, думають, 
що всі проблеми можна вирішити за до-
помогою грошей, завдяки яким вдасться 
обійти і польське законодавство, і час роз-
гляду справи. На додаток, серед іноземців 
існує думка, що якщо вони заплатять за 
посередництво, то їхня справа точно буде 
розглянута позитивно.

Практика ж показує, що передавання 
справи в руки посередника не завжди 
закінчуються успіхом, а наслідки можуть 
бути різними. Іноземець ризикує навіть 
отримати заборону на в’їзд до Шенген-
ської зони у зв’язку з нелегальним пере-
буванням.

Оксана (43 роки) приїхала до Поль-
щі в пошуках роботи, яку знайшла, але 
віза на той час уже закінчувалася. Біля 
управління зустрілася з Іриною, також 
громадянкою України, котра за 2,5 тисячі 
злотих пообіцяла швидке й гарантоване 
отримання дозволу на перебування стро-
ком на три роки. «Я погодилася, оскільки 
нічого в легалізації не розумію, а роботу 
знайшла, тому вирішила зробити карту 
перебування. Ірина сказала, що вже кіль-
ка років працює посередником і знає всіх 
в управлінні. Я дала їй копії всіх докумен-
тів та гроші. Вона сказала, що мінімум 
місяць потрібно зачекати, аж буде якась 
інформація, і запевнила, що буде печатка 
і що я після закінчення візи буду знахо-
дитися в Польщі легально», – розповіла 
нам розгублена жінка, яка через місяць 
не змогла додзвонитися до Ірини, тому 
прийшла за допомогою до Українського 
дому. Ми написали запит до управління. 
Виявилося, що жодна анкета від імені пані 
Оксани не була складена. Прізвища по-
середниці жінка не знає, тому не знаємо 
навіть, чи справжнє її ім’я, жодних доку-

ментів із посередницею теж не підписано. 
У результаті пані Оксана залишилася  без 
грошей та ще й з нелегальним перебуван-
ням у Польщі.

Олексій (24 роки) приїхав до Польщі 
в пошуках кращого життя, країна сподо-
балася, а днів у рамках безвізового режи-
му залишалося небагато. Знайшов в Інтер-
неті посередницю Дороту (громадянку 
Польщі), яка пообіцяла, що може знайти 
фіктивного працедавця, на підставі ро-
боти у якого зробить карту перебування. 
Олексій заплатив 3 тис. злотих. До нас 
звернувся, тому що посередниця переда-
ла йому отримане від управління негатив-
не рішення і сказала, що треба виїжджати. 
Читаємо документ: рішення негативне 
через те, що не складено інформації від 
старости, запит на яку вислано окремим 
листом. Його отримали, але документ 
так і не подано. Що тут дивуватися, якщо 
робота була фіктивною. Запитую, чи під-
писана умова з посередником? Олексій 
говорить, що так, і показує... довіреність 
на представлення його в управлінні. Мо-
лодий чоловік майже не знає польської 
мови і навіть не розумів, що підписує.

У ситуації коли іноземець користується 
послугами посередника, листи з управлін-
ня приходять на адресу останнього. Тоб-
то іноземець може навіть нічого не знати 
про етапи розгляду його заяви. 

Проблема також полягає в тому, що, 
згідно з польським законодавством, посе-
редником може бути будь-яка особа. Тоб-
то кваліфікації чи досвід не вимагаються, 
тому що навіть хтось із наших рідних чи 
друзів може нам у цьому допомагати.

Воєводські управління максимально 
відсторонилися від цієї проблеми, пишу-
чи, що не несуть відповідальності за недо-
бросовісних посередників і остерігають 
перед ними. Якщо іноземець запідозрить, 
що його посередник є недобросовісним, 
і піде до управління, то він там не отри-
має жодної інформації щодо своєї справи. 

У Мазовецькому воєводському управлінні 
немає інформаційного пункту, де б можна 
було дізнатися щось на тему своєї справи, 
а зустріч з інспектором майже неможли-
ва. Усе, що залишається іноземцеві, – пи-
сати запит через контактний формуляр 
(на який зазвичай відписують стандартни-
ми шаблонами) або висилати лист тради-
ційною поштою. На відповідь доведеться 
чекати мінімум місяць, якого у іноземця 
може не бути. 

Єдиною можливістю притягнення не-
добросовісного посередника до відпо-
відальності є подання позову до суду 
на відшкодування коштів за нестаранне 
виконання обов’язків. Вину посередника 
важко довести, тому що з точки зору поль-
ського законодавства він не є гарантом 
позитивного вирішення справи й може 
відповідати лише за нестаранне її веден-
ня. Проблемою є докази, оскільки не-
добросовісні посередники зазвичай не 
підписують жодного договору зі своїми 
клієнтами та просять оплату в конверті, 
а не на рахунок. Судова справа також оз-
начає нові фінансові витрати, на які іно-
земці часто не здатні. 

Звичайно, є професійні, добросовісні 
посередники, які відповідально викону-
ють свою роботу. Але краще займатися 
своєю справою самостійно, звертаючись 
за підтримкою до громадських організа-
цій, які пропонують безкоштовну інфор-
маційну допомогу. 

Якщо ви все ж надумали скористати-
ся послугами посередника, обов’язко-
во перевірте його документи, особливо 
ім’я, прізвище та наявність юридичної 
освіти. Важливим є також досвід роботи; 
почитайте хоча б, що пишуть про цього 
посередника в Інтернеті. Обов’язковим 
є укладання письмового договору у двох 
екземплярах (для вас і для посередни-
ка) зрозумілою для вас мовою з його 
і вашими особистими даними, з чітким 
переліком послуг, які він вам надає, та 

Працівники Консультаційного пункту для іноземців в Українському домі 
у Варшаві ведуть статистику проблем, з якими звертаються до них відві-
дувачі. За останні півроку особливо зросла кількість скарг на недобросо-
вісних посередників у справах легалізації перебування.

Іванна КИЛЮШИК

ПоПит. Недобросовісні посередники! 
 Чого треба остЕрігатись
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Артем Чапай. 
The Ukraine 
Чернівці: Книги – XXI, 
2018. – 240 с.

Я лишень можу уявити, як Артему Ча-
паю набридло кожному другому, хто не 
осягнув суті його найновішого твору, – по-
яснювати, чому він назвав книгу саме «The 
Ukraine». Щоб уникнути запитань і під 
цією публікацією, одразу ж швиденько 
розповім. Усім зрозуміло, що правильно 
має бути «Ukraine», але це коли ми зага-
лом згадуємо Україну як країну, державу. 
А письменник хотів нам показати спе-
цифічні деталі, що характеризують нашу 
Батьківщину, її особливі риси, які приму-
шують нас збагнути, що є просто Україна, 
а є «ось – Україна», саме та Україна, котра 
зачіпає й пронизує нас до глибини душі. 
Артикль «the» не має на меті принизити, 
спотворити значення нашої країни. Він 
лише концентрує увагу читача на чомусь 
унікальному, притаманному саме нашій 
державі. «Коли на півночі Рівненщини 
маршрутка стає на трасі й у салон захо-
дить баба, від кожуха якої пахне снігом 
і коровою, люди вернуть від неї носа, не 
розуміючи, що ця баба і є the Ukraine. Офі-
ційна шароварщина, оця стандартна жінка 
зі стрічками на голові та хлібом-сіллю на 
рушнику – фейк, а от на в’їзді в село поко-
цана мозаїка, на якій зображена українка 
у стрічечках, але одного ока у жінки на мо-
заїці нема – це вже the Ukraine». 

Прийшовши на презентацію «The 
Ukraine» до Українського дому у Варшаві, 
я ще не була знайома ні особисто з авто-
ром, ані з його творчістю. Уже під час зу-
стрічі стало зрозуміло, що Артем Чапай 
(до речі, це творче псевдо автора, насправ-
ді його звати Антон Водяний) дуже емо-
ційно підходить до своїх текстів, а трохи 
пізніше збагнула, що це мабуть і є сильна 
сторона його творів – справжні, непідроб-
ні емоції, які нікого не залишають байду-
жими. На презентації Чапай зачитував 
уривки зі збірки, що являє собою вдалу 
суміш вигадки й реалізму. У Польщі такий 
жанр прирівняли би до художнього ре-
портажу. І ось, слухаючи, як автор розпо-
відає свої тексти, наприклад, оповідання 
«Тіки не ржи», ти стаєш ніби співучасни-
ком описаних реалій. А що вражає най-
більше, письменнику досконало вдається 
поєднувати настрої, як у відомому вірші – 

їхньою вартістю. Договір підстрахує 
вас у разі проблем, і з ним можна буде 
звернутися до суду. Увага! Довіреність 
(pełnomocnictwo) не є договором.

Ніколи не ставте підписів на пустих 
листках! 

Вимагайте від посередника інформу-
вати вас про етапи розгляду справи та 
обов’язково надати вам її номер, логін 
і пароль до особистого кабінету, де ви 
зможете самостійно відстежувати хід 
розгляду вашої заяви.

 Важливим аспектом є також ціна й мо-
мент її сплати. Перевірте середні ціни 
на ці послуги. Не сплачуйте всю суму 
відразу, а лише після закінчення справи. 
Звичайно, може бути переказаний зав-
даток на адміністративні оплати. Просіть 
про надання вам банківських реквізитів 
для грошового переказу, так у вас буде 
підтвердження факту переказу коштів 
посередникові, яке обов’язково збері-
гайте. Перевірте, які послуги в управлін-
ні безкоштовні, а які платні та яка їхня 
реальна ціна. 

Інформація про оплати у воєвод-
ських управліннях: 

 • видача дозволу на тимчасове пере-
бування: 340/440 зл;

 • видача дозволу на довгострокове 
постійне перебування/резидента: 
640 зл;

 • видача/заміна карти перебування: 
25/50 зл;

 • обмін втраченої/пошкодженої карти 
перебування: 100/150 зл;

 • видача дозволу на роботу 
типу А: 50/100 зл;

 • внесення запрошення до реєстру 
запрошень (zaproszenie): 27 зл;

 • довіреність (upoważnienie): 
17 зл;

 • видача засвідчення (zaświadczenie): 
17 зл;

 • видача дублікату рішення: 
5 зл (за кожну сторінку).

Управління не стягує плати за броню-
вання місць, видачу номерів, перегляд 
справи та співбесіду, додання докумен-
тів до справи.

Пам'ятайте! У будь-який момент ви ма-
єте право відкликати посередника, на-
писавши відповідний лист до управлін-
ня, після чого він не буде мати жодного 
впливу на вашу справу.

«з журбою радість обнялась». Нам смішно, 
а за секунду вже дуже сумно, нам радісно, 
а за момент – дуже щемко й боляче. Саме 
ці емоційні американські гірки не дають 
відірватися від «The Ukraine» –  бо вона 
солодка й кисла, гірка та солона, сіра й ко-
льорова, як саме наше життя.

Чапай писав книжку протягом восьми 
років, у збірці описані його давніші подо-
рожі Україною, до Революції гідності та 
війни на сході, а також набагато свіжіші, 
коли Україну почала розривати на шматки 
війна. Автор їздив різною Україною: цен-
тральною, східною, західною, описує гори 
та степи, міста й села, справжнє й вигада-
не. Усі тексти об’єднує одне: дуже відчут-
но, що Артем Чапай любить своїх персона-
жів і хоче їх зрозуміти. Він прагне збагнути 
внутрішній світ перекупщиків на базарі, 
невдало закоханих підлітків, бабусь із тяж-
кими долями, суворих міліціонерів, спан-
теличених пропагандою мешканців сходу 
України. Письменник описує своїх героїв 
різними, але він їх не цурається, не відвер-
тається від них. Так само і ми прочитуємо 
ці непрості характери, замислюємося над 
вибором персонажів, над їхніми долями, 
життями. В останньому оповіданні книги, 
яке так і називається «The Ukraine», геро-
їня промовляє: «Люди прекрасні, навіть 
якщо вони самі цього не розуміють». Цю 
цитату можна зробити провідною думкою 
книги.

Зізнаюся, дуже давно не плакала від 
книги. Але при прочитанні «The Ukraine», 
особливо останнього тексту, сльози так 
і лились. Боляче й радісно читати водно-
час про щось таке близьке та незрозуміле, 
рідне й таке, що відштовхує. Ось Україна, 
ось вона перед нами – на цих сторінках, 
її неможливо не любити, як і її людей, на-
віть якщо ця любов трохи садомазохістич-
на.

У Варшаві книгу можна придбати в Укра-
їнському домі за адресою: вул. Zamenhofa 1.

Дарина ПОПІЛЬ

ПоПит. Недобросовісні посередники! 
 Чого треба остЕрігатись
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Автор не буде складати рейтинги чи розставляти оцінки поль-
ським морським курортам. Просто суб’єктивно опише десять із 
них у географічній послідовності: із Заходу на Схід. А висновки 
ви робитимете самі, бо вибір справді є.

Свіноуйсьце
Широкий, теплий, чистий – ці три слова дуже влучно харак-

теризують пляж у Свіноуйсьці. Пляж завширшки близько 200 м, 
завдовжки 10 км простирається аж до самого кордону Польщі 
з Німеччиною. Протягом 11 років це місце незмінно отримує 
сертифікат «Блакитного прапора», який присуджується лише 
чистим пляжам. До моря по білому піску входити безпечно, 
адже берег дуже пологий, а отже цей пляж можна порадити та-
кож найменшим відпочивальникам. До того ж слід додати, що 
саме тут спостерігається найвища температура води на поль-
ському узбережжі, яка в серпні сягає навіть 23–25 градусів.

Мендзиздроє
Виявляється, Польща на Балтійському морі має власні ос-

трови, а на одному з них, Воліні, розташований наш черговий 
курорт – Мендзиздроє. Пляж сягає довжини 6 км, а в море тут 
врізаються зелені кручі на чолі зі скелею Ґосань – найвищим 
пунктом польського узбережжя. З цього місця відкривають-
ся чарівні морські краєвиди, як і з 400-метрового пірсу (molo). 
У місті можна також побачити алею зірок, де відбитки своїх рук 
залишили найвідоміші польські актори та співаки.

Колобжег
Нова готельна інфраструктура й безліч розваг притягують 

до Колобжега активних туристів. Тут не лише можна поплава-
ти в морі та позасмагати на пляжі, а й погуляти вуличками Ста-
рого міста, вирушити у подорож на пароплаві або поїздити на 
велосипеді по спеціально прокладеним доріжкам.  Якщо цього 
замало, тоді гайда до Центру військових атракціонів або парку 
розваг «Дикий захід» – малеча буде в захваті.

Мельно
Завширшки лише 25 м, пляж у Мельно нещодавно також от-

римав сертифікат «Блакитний прапор», а отже 
титул безпечного та чистого місця для ку-
пання. Проте це не єдиний привід від-
відати містечко. Протягом останніх 
років його справедливо називають 
«польською Ібіцею» – тут туристи 
до самого ранку розважаються 
в нічних клубах, барах і на 
дискотеках. А якщо солона 
вода набридла, можна пере-
міститися на берег розта-
шованого неподалік солод-
ководного озера Ямно.

Леба
У рейтингу найгарніших 

пля жів світу «Skyscanner» не-
щодавно опинився мальо в- 
ничий пляж у Лебі. Це не ди-
вує, адже пісок, можна сказати, –  
візитівка цього регіону. Усе зав-
дяки Словінському національному 
парку, який ще в 70-х роках минуло-
го століття потрапив до списку світових 

У Балтійському морі 
можна купатися! 
10 морських 
курортів Польщі
Неправдивим є твердження, що на балтійському узбережжі 
Польщі тільки дихають свіжим повітрям, гуляють, милуються 
краєвидами та збирають бурштин. Тут можна не лише засма-
гати, пити пиво, їсти тріску, а й… купатися в морі. Звичайно, 
температура води не зрівняється з Чорним морем, уже не ка-
жучи про Адріатичне, але факт залишається фактом: Балтій-
ське море з року в рік стає все чистішим і теплішим (середня 
температура води коливається від 18 до 19 градусів, а най-
вища традиційно спостерігається в серпні), пляжі все краще 
пристосовані до зростаючої кількості туристів, а отже, час за-
просити вас на балтійське узбережжя Польщі попляжувати.

Анатолій ЗИМНІН
Фо
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Пляж у Ґдиня-Орлово. Фото – Іванни Килюшик
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Казка про ріпку II – 
Головні страви 
та десерти

Юрій ГЕРАСИМЧУК

Колись така популярна, зараз ріпа 
майже забута, хоча рецептів з неї 
досить багато в багатьох кухнях від 
Африки до Скандинавії, від Іспанії 
до Японії та Китаю. Ріпа підходить до 
салатів та гарнірів, її можна варити, 
смажити, запікати, готувати на парі, 
фарширувати, робити запіканки, рагу, 
супи й навіть десерти. Нею можна за-
мінити картоплю фактично в будь-якій 
страві, і власне, так колись було. Деякі 
сорти ріпи вирощують не заради ко-
ренеплодів, а заради листя, яке вико-
ристовують у їжу та як приправу. Ріпа 
як овочева й лікарська рослина відо-
ма з глибокої старовини, бо має сечо-
гінну, антисептичну, протизапальну, 
ранозагоювальну та знеболюючу дію. 
Вона може довго зберігатися в про-
холодному місці, не втрачаючи своїх 
цілющих якостей; легко засвоюється 
організмом і рекомендована для дитя-
чого харчування. Зимою краще купля-
ти крупну жовту ріпку з фіолетовим 
верхом – у ній зберігається більше ві-

тамінів, а влітку краще брати невелич-
кі коренеплоди, не нехтуючи іншими 
сортами,  бо вони ніжніші та смачніші.

Горох колодкою
250 г гороху замочити на ніч, зва-

рити, додати порізані морквину, ріпу, 
цибулину,  варити, поки овочі не роз-
варяться. Злити рідину. Овочі протер-
ти через сито (друшляк), посолити, 
поперчити та ще раз протерти. Фор-
мочки для маффінів або філіжанки до 
кави змастити олією, щільно наповни-
ти овочевим пюре та, перевернувши, 
викласти на тарілку. Подавати, викла-
даючи довкола прогріту в оцті дрібно 
посічену цибулю та овочевий гарнір 
(чеською: obloha – грубо порізані шма-
точки помідорів, огірків, солодкого 
перцю, салату), политий олією.

Гречана каша з ріпою або бруквою
Молоду ріпу або брукву (розміром 

більше середньої) добре вимити під 
холодною водою, натерти на бурякову 

біосферних заповідників ЮНЕСКО. Тут розта-
шовані унікальні дюни, що переміщаються, 
а найвища з них сягає 42 м. Гнані вітром піщані 
пагорби протягом року можуть «мандрувати» 
навіть на 10 км.

Домбки
У рейтингу «Skyscanner» опинився також 

пляж у Домбках. А все через мальовничі за-
ходи сонця. Широкий (до 100 м) пляж простя-
гається на декілька кілометрів і приваблює 
туристів із дітьми, бо температура води тут 
вища, ніж середня на узбережжі, а вхід до 
моря дуже похилий, а отже – безпечний. Для 
шанувальників більш активного водного від-
починку діють станції водних скутерів і школа 
віндсерфінгу.

Владиславово
На трикілометровому пляжі вдень можна 

відпочивати після нічних розваг у численних 
барах, ресторанах та нічних клубах.  Більшість 
відпочиваючих у «Владку» саме так і роблять. 
Ширина пляжу всього 50 м, а вхід до води при-
стосований для дітлахів.  На наймолодших тут 
також чекають різноманітні дитячі атракціони 
та розваги, отже і батьки матимуть змогу від-
почити.

Халупи
Ті, хто знає польську естраду, пам’ятає пісню 

Збіґнєва Водецького «Chałupy Welcome To» – 
це про польський курорт. Може, назва і не 
заохочує, але в Халупах, старому селищі риба-
лок, просто казковий пляж, який потрапив до 
ТОП-10 пляжів  рейтингу «National Geographic 
Polska». Свого часу Халупи притягували нуди-
стів з усієї Польщі, а нині вважаються одним із 
найкращих місць для віндсерфінгу.  

Сопот
«Польська рів’єра» – так про Сопот пише 

«The Guardian». Ще б пак, на сопотському піску 
засмагала Ріанна, а балтійську рибку тут колись 
куштувала Бйорк. У 1974 році вуличками міста 

гуляли Володимир Івасюк та Софія Ротару, які 
того року наробили багато шуму на пісен-

ному фестивалі «Бурштиновий соловей».  
Величезний сопотський пляж навпіл 

ділить пірс (molo), який на півкіломе-
тра врізається в Ґданську затоку.  Це 
культове місце для романтичних 
прогулянок прямо «посеред моря». 

Криниця-Морська
Останній курорт на нашому 

маршруті характеризується одним 
із найчистіших пляжів на польсько-

му узбережжі. А окрім того, це один 
із найбільш сонячних курортів.У лип-

ні сонце світить тут понад 20 днів. 
Щось для себе на криницькому пляжі 

знайдуть як дорослі, так і малеча – безліч 
дитячих атракціонів на будь-який смак. А на 

золотому піску можна збирати бурштин. Бал-
тійське море все ж таки…
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Wydawca:тертку та обсмажити на двох ложках олії, 
помішуючи (я ще додаю одну посічену ци-
бульку).

Підготовлену склянку промитої гречки 
змішати з обсмаженою ріпою, перекласти 
в каструлю, залити підсоленим окропом 
(я додаю один бульйонний кубик) та ва-
рити до загустіння. Після чого влити ще 
2 ложки олії, перемішати та поставити 
в духовку при 100–120°С ще на годину. 
Подається як у гарячому, так і в холодному 
вигляді.

Фаршировані 
ріпою кабачки

Два невеличкі кабачки вимити, почи-
стити від шкірки та розрізати навпіл. Ви-
далити серединки, залишаючи на стінках 
щільну масу завтовшки в півпальця. Звари-
ти 2 середні ріпи «в мундирі» до м’якості, 
охолодити та почистити. Ріпу й серединки 
з кабачків пропустити через м’ясорубку 
(комбайн) та обсмажити без кришки до 
готовності на 2 ст. л. масла. Окремо порі-
зати 2 цибулини і теж обсмажити на маслі. 
2 яєчні жовтки добре розтерти. Змішати 
в мисці обсмажені ріпу з кабачками, ци-
булю, додати розтерті жовтки, посолити, 
поперчити й добре вимішати. Закип’ятити 
воду, підсолити її, опустити в неї кабачки та 
проварити 8–10 хв. Вийняти їх із каструлі 
та охолодити.

Начинити кабачки начинкою, покласти 
в жаростійку посудину або на дечко, обли-
ти розтопленим маслом та добре посипати 
панірувальними сухарями. Каструлю по-
ставити в розігріту до 150–180°С духовку 
на 40–50 хв. Кабачки обережно викласти 
на блюдо, посипати зеленню та подати до 
них окремо молочний соус або сметану. 

Ріпа з хлібним фаршем
Ріпу (7 шт.) відварити, зрізати верхівки, 

обережно вибрати ложкою серединки, 
розтерти їх із 2 ст. л. масла, додати склянку 
молока або вершків, 200 г тертого пшенич-
ного хліба (або манної крупи), солі на кін-
чику ножа, 2 ст. л. цукру, 4 ст. л. родзинок та 
4 жовтки. Масу добре вимішати, нафарши-
рувати нею ріпу, накрити зрізаними вер-
хівками, добре обсипати панірувальними 

сухарями та запекти в духовці 15 хв. при 
150–180°С. Подавати до столу зі збитими 
білками (4 білки та 4 ст. л. цукру).

Голубці з капусти та ріпи в бурячному 
бадиллі

500 г ріпи та 200 г цибулі почистити, 
дрібно порізати та легко обсмажити на 
олії. Капусту грубо порубати, залити окро-
пом, витримати до охолодження, віджати 
та змішати з обсмаженими овочами, до-
даючи розтовчену головку часнику, сіль 
і по 100 г сухарів та манки (можна без них). 
Листки буряка промити, розкласти масу 
шаром 1 см по всій поверхні листа, згор-
нути трубочкою та вкласти їх у каструлю, 
долити підсоленого окропу, а згори залити 
сметаною. Тушкувати під кришкою до го-
товності. Подавати зі сметаною.

Ріпа з чорносливом
1 кг ріпи почистити, нарізати шматоч-

ками та бланшувати 3–5 хв. в окропі (щоб 
позбутися гіркоти). Після чого відварити 
в воді без солі до готовності та відкинути 
на друшляк. Вимити 200 г чорносливу, ви-
далити кісточки. Приготувати молочний 
соус, для чого підсмажити ложку з гіркою 
муки на ложці масла, розвести 300 мл мо-
лока та відваром з ріпи. Ріпу залити мо-
лочним соусом, додати чорнослив, 30 г 
цукру, довести до кипіння. Подати на стіл 
у теплому вигляді, окремо подати варення 
з журавлини чи брусниці. 

Тушкована ріпа з медом та родзинками
Добру жменю родзинок замочити в 50 мл 

коньяку та залишити на 30 хв. Ріпу (800 г) 
вимити, почистити, нарізати брусочками. 
Викласти в товстостінну каструльку, влити 
дві склянки окропу, додати 20 г вершкового 
масла. Тушити на слабкому вогні 15–20 хв. 
до м’якості. До родзинок додати 2–3 ст. л. 
меду (за смаком), перемішати та вкинути 
до ріпи. Знову перемішати й тушити ще 
7–8 хв. Ріпу з родзинками розкласти по та-
рілках, посипати мускатним горіхом. Звер-
ху на кожну порцію покласти невеличкий 
шматочок масла. Прикрасити волоськими 
горіхами або смаженим мигдалем.

Смачного!






