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В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Цей номер газети – це підсумок 2019 року в Україні, а також підсумок десяти років 
діяльності фонду «Наш вибір». Що відбулося в Україні в 2019-му, як це впливає на 
ситуацію в нашій державі, чи новий президент виконує свої обіцянки, яка реакція 
суспільства на його політику тощо – читайте у статті нашого кореспондента в Україні 
Петра Андрусечка. 

Ми також розповідаємо про десятирічну діяльність фонду «Наш вибір». Про по-
чатки активності під час Помаранчевої революції згадує голова Об’єднання україн-
ців у Польщі Петро Тима. Він підкреслює важливість співпраці українців з Польщі 
та України й поляків, які підтримують Україну для творення активного українського 
середовища в Польщі. Ми представляємо хроніку діяльності фонду, котра впродовж десяти років змогла згуртувати 
навколо себе активних українських громадських діячів і діячок та реалізувати низку корисних для української громади 
ініціатив і проектів. 

У рубриці «Легалізація» пишемо про нечесних посередників та інформуємо про те, на що варто звертати увагу, коли 
користуєшся їхніми послугами. Ви дізнаєтеся про бюджетний відпочинок у теплих країнах, а також як готувати теплі зи-
мові супи за рецептами польської кухні.

Як і в кожному номері, прошу вас про підтримку нашої газети. Ми й надалі хочемо друкувати для вас корисну й по-
трібну інформацію, і щоб це видання залишалося безкоштовним. У 2019 році ви підтримали нас, переказуючи 1% свого 
податку на нашу діяльність. Подарували нам 7225,10 злотих, які ми плануємо витратити на безкоштовну допомогу укра-
їнцям у Польщі. Цього року ми знову хочемо просити вас подарувати нам 1% свого податку.  

Для цього потрібно вписати у формуляр наступне:

KRS: 0000507234
Обов’язково вкажіть призначення платежу (сel szczegółowy): 5498

Підтримати нас можна також, оформивши регулярний благодійний внесок зі свого рахунку на банківський рахунок 
фонду «Наш вибір». Кожен злотий важливий.

Fundacja Nasz Wybór
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
KRS: 0000342283
Numer konta: 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509

У переказі вкажіть: na cele statutowe
Запрошуємо до співпраці й підтримки нашої спільної справи!

Мирослава керик
головна редакторка



НАШ ВИБІР №784

ЗМІНА ВАРТИ НА БАНКОВІЙ
У грудні 2018 року передвиборчі опи-

тування давали шанси на перемогу в пре-
зидентських виборах Юлії Тимошенко. 
У січні 2019-го ситуація кардинально змі-
нилася – на перше місце навіть не вийшов, 
а «вистрелив» Володимир Зеленський. 
Ситуація збереглася до виборів, незва-
жаючи на те, що чимало коментаторів не 
хотіли вірити в першість Зеленського до 
першого туру.

Петро Порошенко спробував мобілі-
зувати патріотичний електорат за допо-
могою гасла «Армія! Мова! Віра!». Втім 
об’єднання церкви та створення Право-
славної церкви України, яка отримала ав-
токефалію від Константинополя, не допо-
могло Порошенку виграти битву.

Спроба мобілізувати протестний елек-
торат (тих, хто був незадоволений еконо-
мічною ситуацією) не допомогла і колиш-
ній прем'єрці Юлії Тимошенко.

Кандидат, який з’явився на політичній 
арені, вийшов нізвідки, хоча в дійсності, 
як відомо, він зійшов прямо з серіалу 

«Слуга народу» та шоу «Вечірній квар-
тал». Володимир Зеленський без політич-
ного досвіду перейняв голоси всіх незадо-
волених, а їх виявилося досить багато. Він 
пообіцяв їм перезавантаження нинішньої 
системи влади та швидке наведення по-
рядку, включно із завершенням війни на 
Донбасі.

31 березня Зеленський набрав 30,24% 
голосів, але Порошенко вийшов у другий 
тур. Актуальний президент зумів пере-
могти Юлію Тимошенко, але набрав тіль-
ки 15,9%. Було зрозуміло, що він не мав 
жодного шансу в битві з майже все ще 
віртуальним кандидатом.

Спроба Порошенка зіграти перед дру-
гим туром методами команди Зеленсько-
го також не допомогла: зокрема, йдеться 
про участь у сцені з аналізом на наявність 
наркотичних речовин у крові, а також про 
умови Зеленського щодо дебатів між кан-
дидатами на стадіоні.

У другому турі виборів 21 квітня Воло-
димир Зеленський отримав 73,2% голосів, 
Петро Порошенко – 24,45%. У соціальних 

мережах у перші дні лунало здивування 
прихильників останнього, які не могли 
зрозуміти, що сталося.

Після суперечок, пов'язаних з остаточ-
ним оголошенням результатів, 20 трав-
ня нарешті відбулася інавгурація нового 
президента. У своїй промові він пообіцяв 
припинити війну, а наступного дня роз-
пустив парламент.

ТУРБОРЕЖИМ
Зеленський та його оточення виріши-

ли діяти швидко, насамперед оголосив-
ши дострокові президентські вибори, які 
призначили на липень. (Попередньо ви-
бори були заплановані на кінець жовтня). 
Опитування чітко показали, що партія Зе-
ленського ввійде до парламенту на білому 
коні, причому цим конем мав бути власне 
Володимир Зеленський, оскільки партія 
була в дійсності віртуальною (і залиша-
ється такою до цього часу).

Зрештою, лідер «Океану Ельзи» Святос-
лав Вакарчук із нашвидкуруч створеною 
партією «Голос» вирішив іти на вибори. 

тема номерa

РІК ПІД ЗНАКОМ ЗЕ
2019 рік виявився особливо насиченим для України. Відбулася зміна влади й частково суспільного дискур-
су, який пройшов шлях від турборежиму до зради. Чимало подій цього року вплинуть на ситуацію в най-
ближчі роки. Всупереч побоюванням, воєнний стан, запроваджений президентом Порошенком наприкінці 
листопада 2018 року, тривав лише місяць і не вплинув на календар виборів у 2019 році.

Петро АНДРУСЕЧКО, Київ

Церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою в рамках офіційного візиту Глави Української 
держави до Республіки Польща, 31 серпня 2019 року. Фото з офіційної сторінки президента України.
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нак попередник Зеленського – Петро Поро-
шенко – також обіцяв деолігархізацію.

ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ ЧИ, МОЖЛИВО, 
ЗРАДА АБО КАПІТУЛЯЦІЯ?

Встановлення миру було одним із голов-
них гасел президентської кампанії Зелен-
ського. Наприкінці червня за ініціативи 
президента в районі Станиці Луганської 
відбулося відведення військ з лінії роз-
межування. Угода щодо цього питання 
(демілітаризація в трьох місцях на лінії 
розмежування) була підписана в 2016 році, 
але до того часу можливості для відведен-
ня не було. Зеленський також пообіцяв 
відремонтувати зруйнований міст – єдине 
сполучення між Україною й так званою Лу-
ганською народною республікою. Восени 
він був відремонтований.

Обмін полоненими між Росією та Укра-
їною може вважатися справжнім успіхом 
для Зеленського. Тридцять п'ять україн-
ських громадянина повернулися в Україну, 
серед них і засуджений до 20 років виправ-
ної колонії Олег Сенцов. Але повернулися 
й інші в’язні, які просиділи в Росії багато 
років, а також українські моряки, котрі по-
трапили в полон восени 2018 року в Кер-
ченській протоці.

Але інші дії Зеленського, такі як від-
ведення військ у Станиці Луганській та 
Золотому, були сприйняті деякими патрі-
отичними колами як попередня згода на 
капітуляцію. Вони ще більше підтвердили-
ся підписанням Україною так званої фор-
мули Штайнмаєра. Команда Зеленського 
припустилася фатальної помилки у спілку-
ванні. Українці вперше дізналися про під-
писання документа з російських ЗМІ.

За згаданою формулою, закон про осо-
бливий статус Донбасу набуває чинно-
сті з дня місцевих виборів у Донецькій та 
Луганській областях о 20.00. За умови, що 
вони проводяться відповідно до Консти-
туції та законодавства України. Коли місія 
ОБСЄ підтвердить, що вибори в округах 
відповідають міжнародним стандартам, 
особливий статус частин Донбасу змінить-
ся з тимчасового на постійний.

Пояснення президента, що вибори від-
будуться лише після виведення іноземних 
військ та незаконних збройних формувань 
із Донбасу, запізнилися. Патріотичні се-
редовища оголосили акцію протесту. Це 
три вало до саміту в Нормандії, який від-
бувся 9 грудня. Президент не допустив до 
«зради» або «здачі». Але він також не зміг 
досягти успіху, який передбачався. На нор-

мандській зустрічі запланували провести 
черговий обмін полоненими (але зовсім 
не так, як хотів Зеленський), який пови-
нен відбутися до кінця 2019 року, а також 
чергове припинення вогню. Було домов-
лено, що наступна зустріч відбудеться 
через чотири місяці в Парижі. Після ого-
лошення результатів переговорів органі-
затори акції проти капітуляції оголосили 
про її припинення. Але недовіра до прези-
дента в цьому питанні досі є в патріотич-
них колах.

УКРАЇНА СКОЛИХНУЛА АМЕРИКУ
У 2019 році Україна також опинилася на 

головних сторінках американських ЗМІ. 
Тривало провадження щодо імпічменту 
Дональда Трампа. Американського пре-
зидента підозрюють у здійсненні тиску 
на Зеленського, щоб той розпочав роз-
слідування справи Джо Байдена (супер-
ника Трампа) та його сина, який був пра-
цевлаштований в українській компанії 
«Burisma». Сенат, де більшість мають рес-
публіканці, ухилив імпічмент.

СИГНАЛИ, НА ЯКІ ЧЕКАЛА ВАРШАВА
На зламі серпня та вересня президент 

Володимир Зеленський побував із пер-
шим візитом у Польщі. Як було оголо-
шено, українська сторона скасувала мо-
раторій на дослідницькі та ексгумаційні 
роботи, адже в останні роки він негатив-
но впливав на взаємовідносини між обо-
ма країнами. Не секрет, що на відміну від 
свого попередника, історичні питання не 
грають такої великої ролі для нинішньо-
го президента. Варшава також позитивно 
сприйняла заміну керівника українського 
Інституту національної пам’яті, адже для 
багатьох польських політиків Володимир 
В'ятрович був втіленням української по-
літики.

Сам Зеленський говорить про Польщу 
як про важливого українського сусіда, 
який підтримує Україну на міжнародній 
арені.

ЩЕ ОДИН ВАЖКИЙ РІК
2019 рік приніс докорінні зміни в укра-

їнській політиці, що, безумовно, вплине на 
порядок 2020 року. Новий президент хоче 
швидких змін. Восени його популярність 
знизилася на 20%. Але швидкість часто оз-
начає помилки. Безперечно, Зеленський на-
прикінці 2019 року – це зовсім інша люди-
на, адже він політик. Отже, 2020 рік покаже, 
куди нинішня влада поведе Україну.

У 2018 році рокери довго вагалися, чи 
балотуватися на президентських виборах, 
але врешті здалися.

Частину кандидатів на парламентських 
виборах «Слуга народу» набрала через 
Інтернет, фактично з вулиці. Попри це 
партія отримала 254 місця в парламенті, 
що дало політичній силі парламентську 
більшість без необхідності формування 
коаліції. Друге місце посіла проросійсь-
ка «Опозиційна платформа – «За життя» 
(44 депутати), третє – «Європейська солі-
дарність» (27 депутатів), четверте – «Бать-
ківщина» (25 депутатів), а «Голос» посів 
п'яте місце із 17 депутатами.

Перше засідання нового парламенту 
проведене наприкінці серпня. Було сфор-
мовано новий уряд на чолі з 35-річним 
Олексієм Гончаруком.

Але не всі в новій владі нові. Міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков, який 
очолює Міністерство внутрішніх справ 
з 2014 року, зберігає свою посаду. Багато 
хто не любить Авакова, але люди з най-
ближчого оточення президента збирають 
ще більше негативних відгуків. Колишній 
юрист олігарха Ігоря Коломойського Ан-
дрій Богдан став керівником Адміністра-
ції президента.

ДЕОЛІГАРХІЗАЦІЯ 2
З того моменту, як Зеленський стар-

тував на виборах, обговорювалися його 
відносини з Коломойським. Мабуть, не 
викликає сумнівів, що телеканал 1+1, який 
належить олігарху, сприяв перемозі Зелен-
ського. Саме тут транслювалися програ-
ми «Кварталу 95» та серії «Слуга народу». 
Критики нового президента звинуватили 
його в тому, що він – маріонетка в руках 
Коломойського. Коли переміг Зеленський, 
Коломойський повернувся в Україну після 
тривалої еміграції.

Основна мета олігарха полягала в тому, 
щоб відновити свій вплив і повернути 
втрачене, насамперед «Приватбанк», на-
ціоналізований наприкінці 2016 року.

Коломойський продовжує тиснути на 
президента в цьому питанні. Але Зелен-
ський чинить опір, що також пов’язано 
з явними вимогами Заходу, який виступає 
проти будь-яких поступок олігархові. Ін-
формація про конфлікт між Зеленським 
і Коломойським лунає все частіше.

Президент, а також прем'єр-міністр 
обіцяють деолігархізацію. Перший крок – 
позбавити олігархів впливу на редакційну 
політику ЗМІ, які вони контролюють. Од-

Частину кандидатів на парламентських виборах 
«Слуга народу» набрала через Інтернет, фактично 
з вулиці. Попри це партія отримала 254 місця 

в парламенті, що дало політичній силі парламентську 
більшість без необхідності формування коаліції. 
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лише важливу інформацію, а також допомогу в підготовці 
документів та маркування для машини.

Долучитися до платформи можна двома способами: вести 
власну економічну діяльність або звернутися до одного з парт-
нерів, що співпрацюють із платформою.

Не маєте власного автомобіля? Виберіть на платформі парт-
нера, який надасть вам автомобіль для виконання поїздок.

1. Якщо ви – водій, який має власне авто 
і є незалежним підприємцем, то:

Кожен персональний автомобіль (до 7 місць), призначений 
для виконання перевезень, повинен мати позначку «ТАХІ». 
Це означає, що вам доведеться оснастити своє авто лампою 
«ТАХІ» та нанести необхідне маркування, що стосуються кон-
кретного міста.

Як заробляти 
з Uber у Новому році?
Порадник для водіїв, які вже використовують 
застосунок Uber, а також для тих, хто хоче 
розпочати свою пригоду із ним.

Що таке Uber і які його головні плюси?
Uber – це технологічна платформа, створена для замов-

лення послуги перевезення, яка функціонує за допомогою 
з’єднання водіїв із користувачами застосунку. Платформа 
доступна у понад 700 містах, у 65 країнах у всьому світі, 
покращуючи людям можливість пересуватись сучасними 
метрополіями. У Польщі Uber є доступним у семи містах: 
Варшаві, Кракові, Тримісті (Гданськ, Гдиня, Сопот), Вроцлаві, 
Познані, Лодзі та Сілезькій конурбації.

Застосунок здійснив революцію на транспортному ринку, 
надаючи пасажирам безпечне, просте й доступне знаряддя: 
з допомогою смартфона замовити поїздку. Для водіїв відкри-
лися нові можливості використання сучасних технологій: 
гнучко  заробляти додаткові гроші чи вести бізнес на власних 
засадах – вони можуть їздити стільки, скільки хочуть, і тоді, 
коли хочуть.  Зрештою, хто не хотів би бути сам собі началь-
ником?

Що відрізняє Uber від конкурентів?
Технології, якість послуг, найвищий рівень безпеки в порів-

нянні з іншими додатками такого типу, а також доступ до най-
більшої бази користувачів у Польщі – це те, що відрізняє Uber 
і надає йому ринкову перевагу серед конкурентів. І, зокре-
ма, завдяки цим якостям, згідно зі звітом App Annie, Uber – 
найчастіше завантажуваний додаток для замовлення поїздок 
у 2019 році.

Платформа стала номером один як для пасажирів, так і для 
водіїв, підносячи послугу на якісно новий рівень. Для водіїв 
особливо цінна висока якість підтримки спеціалістів у містах, 
де функціонує Uber, та через мобільний додаток із макси-
мальним часом відповіді на запит протягом 24 годин. 

Як долучитися до платформи в 2020 році?
З 1 січня вступили в дію нові закони про дорожній тран-

спорт. Для партнерів, що співпрацюють з додатком, це озна-
чає необхідність отримати ліцензію на таксі, але за новими 
умовами – вже не треба здавати іспит з топографії міста або 
мати таксометр. Крім стандартного обов’язку зміни водій-
ського посвідчення після 6 місяців перебування на території 
Польщі, для водіїв з-за кордону немає додаткових вимог. 
Саме завдяки цьому отримання ліцензії стало більш доступ-
ним.

Усі необхідні дані для водіїв є на інтернет-сторінці та у спе-
ціально створених Центрах ліцензування в кожному із 7 міст 
Польщі, де працює Uber. На місці можна буде отримати не 

Якщо ви – водій, який використовує додаток  Uber, або плануєте ним стати, обов’язково прочитайте 
цей текст. З початку цього року вступають у дію нові правила, котрі окреслюють, за яких умов водії, 
що використовують додаток, можуть надавати послуги з перевезення. Як отримати необхідну лі-
цензію? З якими витратами це пов’язано? Відповіді на ці та інші питання, знайдете нижче.
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Які документи необхідно мати, щоб долучитися до Uber 
або продовжувати працювати з додатком?

Основними вимогами Uber щодо водіїв є наявність на-
ступних документів: дійсні посвідчення особи та водійські 
права, страховка на автомобіль, свідоцтво про несудимість 
і фотографія для профілю водія. Крім цього, з 1 квітня серед 
обов’язкових вимог до партнерів є  ліцензія на таксі та витяг 
з ліцензії на таксі для автомобіля.

Додаткові переваги
Uber приготував конкуренту пропозицію та надає низку 

заохочень для своїх водіїв і партнерів:

• повернення до 350 злотих за медичні 
та психологічні обстеження;

• місячні бонуси за кожні 100 виконаних поїздок 
для ліцензованих водіїв;

• лампа «ТАХІ», згідно з вимогами законодавства, 
з можливістю легкого  демонтажу;

• маркування автомобіля згідно з місцевими вимогами;
• повернення коштів за проведення техогляду;
• додаткові програми лояльності – вже невдовзі 

в Польщі.

Якщо у вас є досвід використання додатку Uber, ви одно-
значно будете в одній із трьох категорій водіїв, про які ми 
говорили. Та лише від вас залежить, яке рішення прийняти. 
Спробуйте вже сьогодні, як можна поєднати роботу та задо-
волення й самостійно керувати власним бізнесом.

2. Якщо ви маєте автомобіль, співпрацюєте 
з партнером, але не маєте зареєстрованої  

 економічної діяльності, то:  

3. Якщо не маєте зареєстрованої економічної 
діяльності, але співпрацюєте з партнером:
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2004–2005 рік – під час Помаранчевої Революції група активних українців і поляків створили громадську ініціативу 
«Наш вибір – Україна», від якої бере свій початок фонд «Наш вибір». 25 листопада 2009 року – офіційна реєстрація фон-
ду, запис у Державному судовому реєстрі (KRS) завдяки підтримці Міжнародної організації у справах міграції. Фунда-
торками стали: Мирослава Керик, Тетяна Роднєнкова (Левінська), Олена Литвиненко. Головою правління фонду обра-
но Мирославу Керик. До правління також увійшли: Тетяна Роднєнкова (Левінська), Олена Литвиненко. Членами ради 
організації стали: Ольга Попович, Йоанна Конєчна-Саламатін, Тарас Шумейко, Івона Трохімчик (Трохімчик-Савчук).

ФОНДУ «НАШ ВИБІР» – 10 РОКІВ! 
ХРОНОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Презентація першого номера газети «Наш вибір» на святкуванні  Дня Незалежності України, серпень 2011 р.

Фонд створено для того, щоб допо-
магати українським мігрантам у Польщі 
інтегруватися в польському суспільстві, 
протидіяти дискримінації та захищати 
їхні громадянські права. Не меншу увагу 
«Наш вибір» у своїй діяльності приділяє 
ознайомленню поляків з українською 
культурою, інформуванню про поточну 
суспільно-політичну ситуацію в Україні. 
Згодом фонд почав брати активну участь 
і став реалізатором проектів, пов’язаних 
з інтеграцією та допомогою мігрантам 
у Польщі різних національностей.

Листопад 2009 – грудень 2010 року: 
«Наш вибір» співпрацює з різними неуря-
довими організаціями у Варшаві, зокрема 
з Фондом розвитку «Крім кордонів» та 

Фондом  суспільної різноманітності. Ра-
зом із ними створено Центр привітання 
у Варшаві. Організація також реалізує інші 
проекти, виступає партнером зустрічей, 
виставок, презентацій.

1 липня 2011 року фонд розпочав ре-
алізацію проекту «Інформаційні ресурси 
для мігрантів з України в Польщі», яка 
ознаменувалася виходом щомісячника 
«Наш вибір». Перша головна редакторка 
видання – Тетяна Роднєнкова (Левінська), 
а з 2012 року – Мирослава Керик. Тоді ж 
створено інтернет-сторінку naszwybir.pl, 
її редакторкою стала Олена Литвинен-
ко, пізніше Ірина Полець, а з 2014 року – 
Оксана Кузьменко. Із 2011 року вийш-
ло 78 друкованих номерів видання. За 

вісім років існування порталу з інформації 
скористалися понад 2 000 000 унікаль-
них читачів та було понад 12 000 000 
відвідин.

Окрім видання щомісячника та ведення 
порталу, фонд почав організовувати інфор-
маційні зустрічі для мігрантів з України. 
Упродовж семи років отримував фінансову 
допомогу від Європейського Союзу на ви-
дання газети. На жаль, уже три роки не вда-
ється знайти стабільного фінансування для 
неї, і лише завдяки добродійникам і рекла-
модавцям  газета нерегулярно видається. 

2011–2012 роки. Фонд продовжує спів-
працю з іншими неурядовими організація-
ми, виступає партнером у різних проектах, 
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зокрема, в проекті «Моделі інтеграції і запобіган-
ня виключенню. Зміцнення ролі іммігрантської 
молоді в суспільстві (iYouth)» разом із Міжнарод-
ною організацією з міграції. 

24 жовтня 2012 року новими членами ради 
фонду стають Леся Костіна, Романа Фелікс та Іри-
на Полець.

У 2013–2014 роках організація підтримує де-
мократичні зміни в Україні та допомагає у їх про-
веденні, організовує збірки.

2012–2014 роки – фонд провів низку заходів, 
скерованих до дітей: зустріч зі Св. Миколаєм, 
День дитини, видання збірки українських казок 
тощо.

У 2014–2015 роках «Наш вибір» разом із фон-
дом «Інститут економічних та соціальних екс-
пертиз» проводить дослідження «Висококвалі-
фіковані іммігранти на польському ринку праці. 
Соціальні дослідження». Це було перше в Польщі 
міждисциплінарне дослідження молодих, квалі-
фікованих іммігрантів на польському ринку пра-
ці. Результати опубліковано.

У травні 2014 року стартував проект фонду 
«Клуб українських жінок», який діє до сьогодні 
і в рамах якого фонд підтримує жінок-мігранток 
у їх інтеграції у Варшаві, на ринку праці в Польщі 
та у створенні кола взаємної підтримки україн-
ських жінок.

24 серпня 2014 року «Наш вибір» спільно 
з Об’єднанням українців у Польщі організовує 
святкові заходи до Дня Незалежності України 
у Варшаві.

У серпні 2014 року завдяки ініціативі україн-
ських громадських діячів та підтримці міста Вар-
шави вдалося відкрити Український дім – місце 
для зустрічей і діяльності українських організа-
цій та ініціатив у Варшаві. Фонд «Наш вибір» став 
його адміністратором. Із 2014 року в Українсько-
му домі відбулося близько 1700 заходів і подій: 
інформаційні зустрічі, дискусії, тренінги й май-
стер-класи, виставки, конференції, благодійні 
збірки, мовні курси та святкові ярмарки. Загалом 
із послуг Українського дому у Варшаві скориста-
лися близько 38 000 осіб.

Тут регулярно відбуваються збірки для дітей 
Героїв Небесної Сотні й загиблих в АТО солдат 
у рамках акції «Свята без тата», яку організовує 
Громадська ініціатива «Героям Майдану».

2014 рік – фонд відкрив дитячий суботній клуб 
«Рукавичка», який діє при Українському домі.

Жовтень 2014 року – «Наш вибір» організував 
Перший форум українських організацій Поль-
щі, у якому взяли участь організації, створені 
українськими мігрантами, та представники укра-
їнської меншини. Другий форум відбувся в 2016 
році. 

Вручення нагороди «Золоті віяла» Мирославі Керик, голові фонду «Наш вибір», 
грудень 2015 р.

Форум украЇнських організацій Польщі, який зорганізував фонд «Наш вибір», 
у жовтні 2016 р.

Початок 2019/20 навчального року в Українській суботній школі, яку створив 
фонд «Наш вибір», вересень 2019 р.
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2015 рік – у рамах проекту «Клуб українських 
жінок» повстав музичний колектив «Калина», 
а також реалізовано низку тренінгів і зустрічей, 
скерованих на підтримку українських жінок 
у Варшаві.

Фонд створює Галерею українського мисте-
цтва при Українському домі. Українська редакція 
Польського радіо в культурному плані назвала її 
«Місцем року 2017».

Жовтень 2015 рік – обрано нових членів прав-
ління та ради. Членкинями правління стали: 
Мирослава Керик, Олена Литвиненко та Івона 
Трохімчик-Савчук, членами ради обрано: Тетяну 
Роднєнкову (Левінську), Роману Фелікс, Діану Ба-
ранську, Ольгу Попович і Тараса Шумейка.

5 грудня 2015 року в Українському домі «Наш 
вибір» організував перший Різдвяний ярмарок. 
Відтоді щороку відбуваються Різдвяний та Вели-
кодній ярмарки. Фонд організує їх у співпраці 
з Ініціативою «Героям Майдану». 

У грудні 2015 року голова правління Миросла-
ва Керик отримала нагороду «Золоті віяла 2015», 
яку надає Міжнародна організація у справах мі-
грації за діяльність на користь інтеграції мігран-
тів. Фонд «Наш вибір» був номінантом на цю на-
городу в 2014 і 2015 роках. 

2016 рік – в Українському домі відкрито Кон-
сультаційний пункт для іноземців.

2016 рік – фонд за підтримки Посольства Укра-
їни в Польщі та фірми «Вестерн Юніон» опубліку-
вав «Довідник для громадян України в Польщі». 
Основні його теми – легалізація перебування 
та праці, консульські питання, система освіти 
в Польщі й інші поради.

Вересень 2016 року – «Наш вибір» відкрив 
у Варшаві Українську суботню школу для дітей 
громадян України.

У 2016 році президент фонду Мирослава 
Керик отримала нагороду «Memoria iustorum» – 
«Пам’ять справедливих» за заслуги в розвитку 
польсько-українського діалогу. 

У 2017 році «Наш вибір» реалізував проект 
«Інтеграція через літературу», який посприяв 
посиленню ролі літератури в польсько-україн-
ському діалоговому процесі. Видана збірка укра-
їнської та польської поезії «Українська надія».

З березня 2017 року в Українському домі, адмі-
ністрованому фондом, розпочав свою діяльність 
літературний клуб «По-сусідськи».

Із 2017 року фонд займається дослідженням 
умов праці українських працівників у Польщі 
та захистом їхніх прав, налагоджує співпрацю 
з організаціями з інших європейських країн 
і польськими державними установами, такими 
як Державна інспекція праці.

Члени і волонтери фонду «Наш вибір», вересень 2017 р.

Вручення нагороди «Окуляри рівності» фонду «Наш вибір», квітень 2018 р.

Зустріч в Українському домі 
із авторкою книжки «Червоний голод», 
Ен Еплбаум, березень 2018 р.

Відкриття виставки світлин Параски 
Плитки-Горицвіт в Українському домі, 
2018 р.
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У квітні 2018 року фонд «Наш вибір» отримав 
нагороду «Окуляри рівності» від Фонду ім. Іза-
бели Яруги-Новацької за діяльність Українсько-
го дому у Варшаві задля польсько-українського 
діалогу.

2018 рік – за підтримки Посольства України 
в Польщі та фірми «Meest» опублікований «До-
відник для громадян України в Польщі: праця та 
освіта».

У 2018 році фонд стає членом консорціуму ор-
ганізацій, які підтримують мігрантів та біженців. 
Консорціум діє для покращення якості допомоги, 
яку надають організації мігрантам, опрацювання 
нових якісних механізмів їхньої інтеграції, обміну 
знаннями та піднесення якості громадських дис-
кусій на тему міграції та біженства, ініціювання 
діалогу на локальному рівні. 

У 2019 році відбуваються нові зміни в органах 
влади фонду. До правління входить Діана Баран-
ська. Членкинями ради стали Олена Литвиненко, 
Тетяна Левінська та Ольга Попович. 

2019 рік – за підтримки фірми «TransferGo» 
фонд опублікував порадник «Легальна праця 
у Польщі, Чехії та Німеччині. Довідник для грома-
дян України».

2009–2019 – «Наш вибір» самостійно або 
у співпраці з іншими неурядовими організаціями 
реалізував понад 40 проектів. Деякі з них: «Мі-
грантський центр кар’єр» (2009), «Центр приві-
тання у Варшаві» (2009–2010), «Розширення мож-
ливостей для молодих мігрантів: моделі інтеграції 
та запобігання виключенню» (2011–2013),  «Різно-
рідність у програмах політичних партій, органі-
зація та репрезентація» (2012–2013), «Іммігранти 
з високими кваліфікаціями на польському ринку 
праці. Соціальне дослідження» (2014–2015), «Ак-
тивні та компетентні. Мігранти у громадянському 
суспільстві» (2009). Фонд самостійно реалізував 
наступні проекти: Українська суботня школа, 
Клуб українських жінок (2014 – донині), газета 
«Наш вибір» – інформаційні засоби для громадян 
України у Польщі» (2011–2018), форуми україн-
ських організацій, «Інтеграція через літерату-
ру» (2017), довідник для українських громадян 
у Польщі (2005, 2016, 2018, 2019), Український дім 
у Варшаві, обміни українсько-польської молоді 
(2016–2017) тощо. Фонд у співпраці з Об’єднан-
ням українців у Польщі регулярно організовує 
святкування Дня Незалежності України в Польщі. 

З фондом «Наш вибір» співпрацює близько 
30 волонтерів, серед них є українці, котрі навча-
ються або працюють у Польщі, та поляки, які актив-
но підтримують українсько-польську співпрацю.

Фонд «Наш вибір» співпрацює з низкою гро-
мадських організацій, культурних установ, міс-
цевою владою, міжнародними організаціями та 
бізнесом заради надання допомоги мігрантам 
у Польщі та сприяння польсько-українському ді-
алогу. 

Виступ гурту «Козак Систем» на концерті до Дня Незалежності України, 
який фонд «Наш вибір» співорганізовував у 2018 р.

Дискусія про виборчі права мігрантів у Польщі за участю Адама Боднара – омбудсмена 
Польщі, Єжи Стемпня – колишнього голови Конституційного суду Польщі, Мирослави 
Керик – голови фонду «Наш вибір», жовтень 2018 р.

Зустріч літературного клубу «По-сусідськи», який діє в Українському домі з 2017 р.
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Травень 2005 р. Установчі збори товариства «Наш вибір - Україна», яке не вдалось зареєструвати. На світлині зліва направо (верхній ряд): Костянтин 
Мешков, Ростислав Крамар, Володимир Лихота, Володимир Ханас, Марта Попович, Олена Литвиненко, Ольга Олендій, Лариса Джеґан, нижній ряд: 
Мирослава Керик, Марія Якубович. 

У витоків діяльності фонду «Наш вибір»
Фонд «Наш вибір» відзначає десятиріччя свого існування. Його початки сягають часів Помаранчевої революції та ак-
тивізації українського середовища у Варшаві у 2004 році. Тоді українці та поляки, які підтримували Україну, створили 
Громадську ініціативу «Наш вибір - Україна». Про неї розповідає Петро Тима – голова Об'єднання українців у Польщі.

Із Петром Тимою – головою Об'єд-
нання українців у Польщі з 2006 року, 
зустрічаємося в самому серці Варшави, 
на так званій варшавській «Пательні» – 
велелюдному майданчику біля метро 
«Centrum». Складається таке враження, 
що сьогодні тут українську чути так само 
часто, як і польську. Йдемо ближче до 
Палацу культури, аби знайти тихе місце 
для розмови. Дорогою Петро Тима почи-
нає розповідати про події п'ятнадцяти-
річної давнини.

П.Т.: Знаєте, це знакове місце, бо тут 
відбувалися перші інформаційні акції 
для громадян України, щоб заохотити 
їх узяли участь у президентських вибо-
рах 2004 року. Тоді у Варшаві ще не було 
якихось мігрантських структур та орга-
нізованої діяльності, але виникало чітке 
розуміння, що треба щось робити в цьо-
му напрямку. Тут недалеко є офіс громад-
ської організації «Школа лідерів», де тоді 
працював Андрій Павлович зі Львова, 
який у Польщі був на стипендії. Ми пішли 

до нього з Ростиком Крамаром і Тарасом 
Кравцем порозмовляти про те, що дієть-
ся. Тоді люди з України почали привозити 
інформаційні матеріали «Нашої України», 
й було зрозуміло, що президентські вибо-
ри стануть важливим процесом. Там від-
булася перша розмова суто на тему необ-
хідності активізації громадян України. 

Ю.Л.: З чого вирішили почати?
У якийсь момент виникла ідея, що по-

трібно заснувати організацію й проводи-
ти інформаційні акції. І, здається, першою 
такою організованою, продуманою акці-
єю стала зустріч у Мазовецькому центрі 
культури на вул. Електоральній. Мені не 
становило великих труднощів домови-
тися про зал, тому що директором там 
був Павел Коваль, відомий нині політик. 
Ми запросили людей з Комітету вибор-
ців України (КВУ) з Києва, щоб розказа-
ли про виборчий процес. Пам'ятаю, що 
була дуже чітка установка: не агітуємо 
за конкретну політичну силу, а робимо 
інформаційну акцію для громадян Украї-

ни, кількість яких тоді у Варшаві вже була 
досить великою, аби вони взяли участь 
у виборах. Чергова акція, яка робилася 
вже під маркою «Наш вибір», відбулася 
тоді, коли ми як Об'єднання українців 
у Польщі звернулися до одного фонду 
щодо підтримки, отримали її і випустили 
листівку з інформацією про те, чому по-
трібно голосувати, як саме це зробити та 
які є кандидати. Це і був початок. Пізніше 
з'явилися поляки, які хотіли допомогти. 
В основному це були люди з «Клубу ка-
толицької інтелігенції» та варшавських 
молодіжних тусовок. Тут, на «Пательні», 
відбулося кілька таких акцій, під час яких 
ми стояли та агітували. Пам'ятаю ситуа-
цію, коли підійшов хлопець і сказав, що 
за десять років у Варшаві ще ніколи не 
зустрічав жодного українця. Тобто було 
очевидно, що люди шукають контакту. 

Яка на той момент була ситуація по-
між ОУП та мігрантами? Ви вже були 
знайомі  чи познайомилися під час 
Помаранчевої революції?

українці в Польщі
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Ми знали тих, хто цікавився нашими 
заходами, відвідував їх як глядач. Де-
хто ставав навіть волонтером. Це були 
в основному студенти, адже мали біль-
ше часу. Я знав, між іншими, Андрія Пав-
ловича, Тараса Кравця, Олену Каплиш, 
Володимира Клебана. Звичайно, людей 
було не так багато, як зараз, але з деяки-
ми з них ми зустрічалися під час різних 
заходів. Дуже активним був д-р Ростик 
Крамар, викладач Варшавського універ-
ситету. Він співпрацював із польськими 
громадськими організаціями, приходив 
до церкви на Медовій. Якщо потрібно 
було поспілкуватися щодо якихось про-
блемних ситуацій, як, наприклад, побит-
тя громадян України, то все відбувалося 
в підвалі церкви отців Василіан. Парох 
отець Петро з великою відкритістю під-
ходив і до співпраці з нами, і до трудно-
щів мігрантів. У Варшаві основною про-
блемою виявилося те, що просто не було 
місця для світських зустрічей. Коли ми 
організовували культурні заходи, то ро-
били це в міських культурних установах. 
Наприклад, подію про Голодомор у 2003 
році проводили в Словацькому центрі 
культури в Старому Місті. Тоді прийшло 
багато студентів з України. Були й інші по-
дії, які відвідувала українська молодь. Ми 
намагалися не втрачати з ними контакту 
та інформувати їх про те, що робимо. Але 
це були в основному культурні заходи. 

А що з політичними поглядами?
У той складний з політичної точки 

зору період усі ці люди – і ми, і мігранти – 
незалежно один від одного, почали за-
мислюватися про те, як активізуватися, 
щоб донести до всіх громадян України 
та поляків важливість ситуації в Укра-
їні. З нами було багато поляків: Тереза 
Олещук, яка працює в тижневику «По-
літика», а колись була в «Солідарності»; 
Богуміла Бердиховська, яка питанням 
українсько-польських відносин пере-
ймалася ще з 80-х років; Іза Хруслінська, 
котра тоді займалася медіапрограмами, 
допомагала ОУП та... вивчала українську 
мову; науковець Гжегож Пац;  журналіс-
ти з «Газети Виборчої», які цікавилися 
Україною. Загалом у Варшаві було дуже 
багато українофілів, котрі цікавилися 
чи то українською музикою, чи часто 
подорожували Україною. Серед них  – і  
журналісти, з якими ми їздили на вибо-
ри в попередні роки. Це завжди була 
команда представників різних країн: 
ми брали журналістів із Польщі, Чехії, 
Словаччини, і завдяки цьому в нас був 
дуже хороший вихід на медіа. Під час 
першого туру президентських виборів 
я знаходився в Києві з місією спостере-
ження, натомість коли у Варшаві відбу-
вався перший мітинг, я був у Донецьку 
на другому турі з командою міжнарод-

них спостерігачів. Пам'ятаю, ми тоді те-
лефонували до Варшави, і Яцек Касте-
лянєц казав, що саме зараз вони стоять 
на мітингу під Посольством України на 
вул. Шуха 7, у якому брали участь чис-
ленні представники меншини з варшав-
ської громади, зокрема тодішній голова, 
покійний вже Мирон Кертичак, Стефанія 
Лайкош, студенти. До мене в Донецьк 
дзвонили також польські журналісти, 
питали контакти українців у Варшаві, бо 
починається якась активізація. Ось така 
парадоксальна ситуація: перший київ-
ський Майдан я дивився по Euronews 
у номері донецького готелю, а у Варшаві 
в цей час творився свій маленький Май-
дан. Коли я повернувся до Варшави, тут 
уже була сформована команда активіс-
тів, під посольством стояло шатро,  ве-
лися щоденні чергування, інформаційні 
мітинги. 

Тобто меншина була таким собі меді-
атором між новою генерацією україн-
ців і польським суспільством?

Так, бо тоді ще не було інших україн-
ських структур. Посольство поводило-
ся дуже обережно, не існувало жодної 
схеми співпраці з мігрантами. Вони 
зустрічалися з нами, бо ми були орга-
нізацією, давно присутньою в Польщі, 
і функціонували на ринку польських 
неурядових організацій та у Світовому 
конгресі українців (СКУ). Коли я повер-
нувся з Донецька, лише закинув додо-
му речі та поїхав до клубу «Le Madame», 
куди мене запросили на зустріч польські 
молоді  «ліві», щоб я їм розповів про те, 
що відбувається в Києві. Але цікаве дія-
лося не лише тут, у Варшаві, а й у регі-
онах: люди масово зголошувалися бути 
спостерігачами, щоб їхати в Україну. Ми 
зустрілися з представниками влади мі-
ста, і вони сказали, що готові допомогти 
організувати якусь концертну акцію на 
підтримку України. Я, Ростик Крамар, 
Яцек Кастелянєц, потім до нас приєд-
нався Роберт Лещинський, відомий 
музичний журналіст, – за тиждень ми 
все організували. Місто дало нам сце-
ну біля Лазенковського парку. Технічну 
допомогу (озвучення, світло, техніків) 
надала міська фірма  «Stołeczna estrada». 
Прийшло дуже багато заробітчан; нам 
вдалося запросити до участі Тараса Чу-
бая, гурт «Квадраджесіма» і польських 
артистів. Концерт, що важливо, вів поляк 
Роберт Лещинський, а українською – ра-
діожурналіст із нашої громади Ярослав 
Юнко. Нам тоді допомагали різні гро-
мадські організації, підтримував Фонд 
Шумана, а також звичайні варшав'яни. 
На сцену вийшов і промовив до учас-
ників тодішній мер Варшави Лех Качин-
ський. Цей концерт знімало польське 
громадське телебачення TVP, ми мали 

пряме включення з київського Майда-
ну. І я ніколи не забуду обличчя жіно-
чок-заробітчанок під час концерту, які 
вперше побачили, що можна ось так 
вільно показатися з чимось українським 
у просторі міста, у польській столиці – 
з прапором, пов’язкою тощо. Потім вони 
масово приходили на мітинги, ходи, пе-
редавали інформацію знайомим. Нас 
сильно підтримували поляки –  люди, які 
були пов'язані з давнім опозиційним до 
комунізму рухом «Солідарність». За ко-
роткий час зародився і розвинувся дуже 
динамічний процес.    

Яким чином ОУП долучилася до про-
тестів?

Передусім у нас були особисті зв'язки 
з людьми з різних варшавських культур-
них установ, які надавали нам приміщен-
ня, озвучку тощо. Зрозуміло, що в певний 
момент виникли проблеми з коштами, 
бо все відбувалося дуже спонтанно. Ми 
брали багато витрат на себе, наприклад 
друк, бо в нас була можливість виділити 
на це кошти з якихось інших проектів. Ве-
лике значення мали контакти: по-перше, 
з журналістами та великими польськими 
ЗМІ, а по-друге – з політиками, бо не всі 
відразу почали цікавитися тим, що відбу-
валося в Україні.  Часто багато вирішува-
ли неформальні зустрічі. Саме після роз-
мов дехто теж долучався до наших акцій. 
Але ми діяли не тільки у Варшаві. В ОУП 
є 10 регіональних відділень, домівки. 
У різних містах є церкви, де ми старалися 
максимально розповсюдити інформа-
цію. Організовували мітинги на підтрим-
ку України в регіонах Польщі:  в Кошаліні, 
Щецині, Сопоті, Перемишлі тощо. 

Як далі розвивалася співпраця ОУП та 
«Нашого вибору»?

Пам'ятаю, в 2005 році на з'їзд ОУП 
ми запросили представників «Нашого 
вибору». Тоді з нами були Володимир 
Клебан і Мирося Керик. Ми хотіли пока-
зати нашим делегатам, що співпраця між 
меншиною та мігрантами вже триває 
і навіть спільно робляться певні спра-
ви. На сторінках «Нашого слова» поча-
ло з'являтися більше інформації щодо 
мігрантського середовища, один номер 
був присвячений Помаранчевій револю-
ції. Наші місцеві українці в регіонах, від-
далених від кордону з Україною, в мен-
ших містах почали відкривати для себе 
новоприбулих співвітчизників. Нині ця 
співпраця поміж ОУП, «Нашим вибором» 
та іншими структурами, заснованими мі-
грантами вже пізніше, продовжує розви-
ватися. Зокрема, навколо Українського 
дому, де ми спільно організовуємо різні 
події. Сподіваюся, так буде і надалі.

Розмовляла Юлія ЛАЩУК

українці в Польщі
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легалізація

М овний бар’єр, нерозуміння процедур 
працевлаштування та легалізації пе-

ребування в іншій країні, страх і відсутність 
досвіду спілкування з контролюючими ор-
ганами за кордоном – усе це породжує по-
требу використання послуг посередників 
у працевлаштуванні за кордоном (далі – по-
середники). Іноді працівники намагаються 
зробити все самостійно, користуючись по-
радами знайомих, але не враховують те, що 
кожна ситуація індивідуальна й пакет доку-
ментів може відрізнятися. 

На жаль, досить частими є випадки, коли 
особи страждають від недобросовісних по-
середників та, витративши чималі кошти, 
не отримують обіцяної роботи, натомість 
виникає загроза депортації та заборони 
в’їзду до зони ЄС. Крім цього, повернути 
гроші зазвичай також неможливо.

Пропозиції працевлаштування за кордо-
ном і допомоги в легалізації перебування 
лунають з оголошень на вокзалах, реклами 
в Інтернеті тощо. 

На що звертати увагу, користуючись 
послугами посередників

1. Варто зазначити, що в законодавстві 
України прописаний такий вид госпо-
дарської діяльності, як посередниц-

тво у працевлаштуванні за кордоном.
Відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 7 Закону Укра-

їни «Про ліцензування видів господарської 
діяльності», зазначена господарська діяль-
ність підлягає ліцензуванню.

Господарська діяльність із посередниц-
тва у працевлаштуванні за кордоном – 
послуга, яка надається суб’єктами госпо-
дарювання в межах укладених з інозем-
ним суб’єктом (іноземними суб’єктами) 
господарювання зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів) про надання по-
слуг із посередництва. Це посередництво 
включає  працевлаштування за кордоном 
з метою сприяння укладенню трудового 
договору (контракту), відповідно до зая-
вок іноземного роботодавця щодо віль-
них робочих місць (вакансій), включаючи 
надання інформаційно-консультаційних 
послуг щодо можливостей працевлашту-
вання, найменування та місцезнаходження 
роботодавця, інформації про умови праці 
(п. 2 Ліцензійних умов провадження госпо-
дарської діяльності з посередництва у пра-
цевлаштуванні за кордоном, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 
16 грудня 2015 року № 1060).

Згідно з чинним законодавством Укра-
їни, посередники для здійснення своєї 
діяльності повинні отримати ліцензію від 
Міністерства соціальної політики України 
(далі – Мінсоцполітики). 

Під час особистого звернення до посе-
редника запитайте в нього дату й номер 
наказу про видачу ліцензії та перевірте 
його наявність у відповідному розділі на 
офіційному сайті Мінсоцполітики. 

 Слід зазначити, що з 1 січня 2017 року 
Мінсоцполітики видає ліцензії без паперо-
вого носія. Тобто в посередника буде зна-

ходитися лише копія наказу про її видачу. 
Відсутність ліцензії означає лише одне – 
посередник працює нелегально. 

Також зверніть свою увагу, що посе-
редник має право сприяти у працевлаш-
туванні виключно в країнах, які зазначені 
в документах, поданих ним до Міністер-
ства соціальної політики. Тобто якщо по-
середник, відповідно до вищезазначе-
ного реєстру, має право здійснювати 
посередництво щодо працевлаштування 
у Чехії, то незаконною буде пропозиція 
допомоги знайти роботу в іншій країні, 
наприклад у Польщі.  Наявність у посе-
редника ліцензії та перелік країн, до яких 
він має право направляти для праце-
влаштування, ви маєте змогу перевірити 
на офіційному веб-сайті Міністерства со-
ціальної політики в розділі: ліцензування/
працевлаштування за кордоном/перелік 
суб’єктів, які мають ліцензію з посеред-
ництва у працевлаштуванні за кордоном, 
або за телефонами: +38(044) 289-53-12, 
(044) 289-87-83, (044) 287-38-65.

Після отримання ліцензії посередник 
повинен забезпечити певні умови для свої 
діяльності. Так, вона має здійснюватися 
виключно в офісному приміщенні, в яко-
му повинні бути розміщені інформаційні 
матеріали щодо працевлаштування за кор-
доном (виписка з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців та громадських формувань, копія 
ліцензії, перелік держав, у яких можливе 
працевлаштування, вакансії, умови праці 

Останніми роками, у зв'язку із запровадженням безвізового режиму, в Україні 
спостерігається посилення процесів трудової міграції. Це не може залишитися 
поза увагою шахраїв, які наживаються на потребах людей знайти працю чи 
оформити документи. Пропонуємо вам кілька порад, як уберегти себе від 
недобросовісних посередників.

Алла МАЄВСЬКА

УВАГА! Посередники-шахраї!
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й проживання, витяги із відповідних зако-
нодавчих актів тощо).

Важливо, що посередник має право от-
римувати плату виключно після укладення 
особою трудового договору (контракту) 
з іноземним роботодавцем та підписання 
акту наданих послуг. 

Гроші за послуги треба оплачувати тіль-
ки на офіційний розрахунковий рахунок, 
відкритий у банку. Якщо вам пропонують 
здійснити оплату на карту або через сис-
теми міжнародних платежів, то швидше за 
все вас хочуть обдурити, і довести факт об-
ману буде фактично неможливо.

Варто пам’ятати, що компанії-посеред-
ники не можуть брати гроші авансом. 
Оплата їхніх послуг має здійснюватися ви-
ключно після підписання контракту з іно-
земним роботодавцем. Різні пропозиції 
дешево влаштуватися за кордоном (напри-
клад, оформити візу заднім числом, внести 
неправдиві відомості до реєстраційних до-
кументів, внести передоплату за майбутні 
послуги) потрібно відразу відкидати. 

Посередник повинен мати укладені 
договори з іноземними партнерами. На 
прохання він зобов'язаний надати копію 
такого договору (на зрозумілій для особи 
мові), номери телефонів людей, які були 
його клієнтами і можуть підтвердити його 
порядність. Інформацію такого змісту мож-
на також отримати на різноманітних інтер-
нет-форумах, у соціальних мережах або 
інших інтернет-ресурсах.

Варто звернути увагу на договір між 
агентством та особою. Він укладається 
у двох екземплярах з підписами обох сто-
рін та печаткою компанії з працевлашту-
вання. Один оригінал залишиться в агент-
стві, а другий віддадуть особі, яка шукає 
роботу. Якщо договір укладається з поль-
ською компанією, то він має бути на зро-
зумілій для іноземця мові та підписаний 
обома сторонами. Відмова це зробити по-
винна насторожити.

Договір повинен містити наступну ін-
формацію:

 • номер і дату його укладення;

 • назву, адресу та інформацію про ліцен-
зію агентства;

 • особисті дані про особу, яка шукає 
роботу (користується послугами 
агентства);

 • опис предмета договору: «надання 
послуг з працевлаштування за кордо-
ном»;

 • місце й порядок підписання трудового 
договору з майбутнім роботодавцем;

 • права та обов’язки сторін;

 • умови можливих змін у договорі чи 
його розірвання;

 • інформаційно-дорадчі послуги;

 • порядок вирішення суперечок;

 • відповідальність сторін у разі пору-
шення умов договору;

 • строк дії договору;

 • сума та порядок розрахунку за послу-
ги посередника;

 • реквізити сторін.

Обов’язково зверніть увагу на те, щоб 
предмет договору відповідав меті. Якщо 
його формулювання буде «консультація», 
«інформаційно-дорадчі послуги» тощо, 
то агентство не нестиме жодної відпо-
відальності у разі виникнення проблем 
безпосередньо з роботодавцем. Швидше 
за все, компанія не проходила перевірку 
державних органів і не має ліцензії на 
таку діяльність. У договорі з агентством 
повинно бути зазначено, що воно надає 
послуги з працевлаштування. А отже, 
саме воно повинно знайти роботу, допо-
могти у виготовленні дозволу на працю. 
Його видають роботодавцю та засвідчу-
ють компетентні органи Польщі. Агент-
ство має допомогти укласти трудовий 
договір із польським роботодавцем і зі-
брати всі необхідні документи для робо-
чої візи.

Трудовий договір, який підпи-
сує працівник із роботодавцем, має 
обов’язково містити:

 • зазначені професійні навички, досвід, 
освіту працівника;

 • умови праці: місце роботи, графік, 
навантаження тощо;

 • оплату праці: розмір зарплати, до-
плати, відрахування, лікарняні, 
час та порядок розрахунку;

 • умови проживання: хто платитиме 
за житло, скільки осіб там буде жити, 
стан помешкання, харчування, робо-
чий одяг, доїзд до роботи;

 • умови медичного страхування;

 • спосіб відшкодування травм у різних 
випадках.

У договорі не може бути формулювань 
типу «і таке інше», «за домовленістю», 
«тощо». Усі пункти прописуються вичерп-
но й чітко.

Роботодавцям також в обов’язковому 
порядку необхідна інформація щодо на-
вичок та вмінь, які мають їхні потенцій-
ні працівники. Відомості такого змісту 
шахраям взагалі не потрібні, адже вони 
насправді не мають наміру нікого забез-
печувати роботою. У випадку відсутності 
в посередника інтересу до ваших нави-
чок і досвіду роботи будьте обережні 
у процесі співпраці.

2. Багато посередників пропонують 
свою допомогу в оформленні віз/
дозволів на перебування. Варто 

зазначити, що ніхто не може посприяти 
отриманню візи/карти перебування або 
скоротити терміни оформлення. Єдине, 
в чому вам можуть допомогти, – зібрати 
пакет документів.

3. Деякі «посередники» незаконно 
продають запрошення на роботу, 
на підставі яких відкривають націо-

нальні візи.
Суть такої «схеми» полягає в тому, що 

людина купує запрошення на роботу 
від одного роботодавця, відкриває візу, 
в’їжджає по ній у країну, після чого вже 
на місті починає шукати роботу. Вар-
то зазначити, що всі дозволи на роботу 
для працівника є безкоштовними і за 
їх оформлення сплачує роботодавець. 
Продаж таких запрошень є порушенням 
закону.

4. 
Договори, які пропонують підпи-
сати недобросовісні посередники, 
не відповідають фактичним умо-

вам працевлаштування, що тягне за со-
бою відповідні правові наслідки для пра-
цівника у вигляді порушення його прав, 
а також недоотримання заробітної платні.

5. Деякі посередники на підставі 
візи в Польщу пропонують пра-
цевлаштування в інших країнах, 

наприклад, Чехії,  Латвії, Німеччині (без 
оформлення відповідних дозвільних до-
кументів, що також є порушенням законо-
давства й тягне за собою відповідальність 
працівника).

6. Агенції працевлаштування, посе-
редники, роботодавці не мають 
пра ва вимагати жодної оплати за 

працевлаштування. Перевірити закон-
ність їхньої діяльності й наявність ліцен-
зії (якщо вона передбачена) можна на 
офіцій них сторінках відповідних реєстрів 
(наприклад, krs-online.com.pl – Державний 
судовий реєстр (KRS), kraz.praca.gov.pl – 
тут можна перевірити агентство з праце-
влаштування). Для того щоб перевірити 
фірму, треба знати: 

 • назву організації або прізвище та 
ім'я фізичної особи-підприємця;

 • реєстраційний код фірми (у Польщі 
він називається KRS) або податковий 
номер (NIP). 
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З жовтня – листопада розпочинається туристичний сезон 
у країнах Південно-Східної Азії та Латинської Америки. Проте, 
щоб погуляти в сорочці з коротким рукавом, вкритися брон-
зовою засмагою та поплавати в теплих морях, не обов’язково 
летіти на протилежний кінець світу. Можна навіть скориста-
тися послугами лоукостерів, які обслуговують польські міста. 
У цій статті автор розповість про найпопулярніші зимові на-
прямки за прийнятними цінами. Одним словом, щоб і на сон-
ці погрітися, і фінансово не прогоріти. 

Канарські острови (Іспанія) – це один із провідних напрям-
ків зимового відпочинку європейців. Розташований в Ат-
лантичному океані архіпелаг може похвалитися середньою 
денною температурою повітря в січні та лютому на рівні 
21 градуса, а води – 20 градусів. Це дозволяє Канарам при-
ймати туристів протягом цілого року. Найприємніше те, що 
дістатися до Тенерифе (найбільшого серед семи островів) 
із польської столиці можна дешевими ірландськими авіалі-
ніями «Ryanair». Рейси доступні щосереди та щосуботи. Ща-

сливчикам, які відвідають Санта-Крус-де-Тенерифе (столиця 
провінції) у лютому, вдасться побачити славетний карнавал, 
який вже декілька століть проходить вулицями міста. Нічні 
забави тривають цілий тиждень, а в останні рази в них взяв 
участь понад мільйон осіб з усього світу. До речі, після нічних 
розваг, удень можна засмагати на пляжі Тересітас – єдиному 
піщаному пляжі на цьому вулканічному острові. А пісок сюди 
завезли з пустелі Сахара. 

Марокко – єдина африканська країна, до якої з Польщі літає 
угорський лоукостер «Wizzair». Наприклад, із Варшави до 
Марракешу можна дістатися щосереди й щоп’ятниці. Тем-
пература повітря в цій країні, яка лежить над Атлантичним 
океаном, в грудні сягає навіть 23 градусів удень, а в січні–лю-
тому – 20 градусів. Це стосується атлантичних курортів, се-
ред яких Агадір. У Марракеші – місті, яке притягує туристів із 
цілого світу своїми пам’ятками історії та архітектури, а також 
непідробним марокканським колоритом, – узимку може бути 
на 2–3 градуси холодніше. Температура води в океані після 

Навздогін сонцю. Де засмагати 
взимку, але не «спектися» 
на дорогих перельотах?
Не встигли відпочити влітку? Був важливий проект, тому шеф не відпустив, або ще гірше – сумління не дозволило. Коли всі ваші 
колеги засмагали на південних пляжах, ви чергували в офісі? Або ви просто не любите відпочивати за кордоном влітку через 
натовп туристів та пекельні температури? А може, на вашу думку, Польща дуже привабливе місце, і літні канікули деінде – 
це просто марнування часу? Причин багато, але факт є фактом: усе більше громадян Польщі тікають від холоду, дощу та снігу 
в теплі краї, а кількість поляків, які відпочивають за межами своєї держави саме восени та взимку, щороку подвоюється.  

Анатолій ЗИМНІН

Острів Гран-Канарія. Фото – pixabay.com
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новорічних свят зазвичай опускається ниж-
че 17 градусів, але готелі дуже часто мають 
басейни з підігрівом. У «червоному місті», 
тобто історичній частині Марракешу – 
Медіні, внесеній до списку світової спадщи-
ни ЮНЕСКО, слід обов’язково завітати на 
орієнтальний майдан Джем аль-Фна. Поза 
мурами старого міста варто прогулятися 
оливковим та пальмовим гаєм. 

Ізраїль – чотири години польоту з Варшави, 
аби знову привітати літо. До найпівденнішо-
го міста цієї країни – Ейлату – із польської 
столиці взимку можна дістатися літаками 
«Wizzair» (рейси у вівторок, четвер і суботу), 
а також ірландським перевізником «Ryanair» 
(щочетверга й щонеділі). Температура по-
вітря на цьому курорті в грудні може підня-
тися навіть до 25 градусів (у січні–лютому – 
на пару градусів холодніше), що дозволяє 
не лише засмагати на пляжі чи милуватися 
дельфінами в спец іальному центрі («Dolphin 
Reef»), а й плавати в Червоному морі. Мож-
на також об’єднати ці два види відпочинку 
та поплавати в морі з дельфінами (за додат-
кову оплату, звичайно). Температура води 
взимку в районі Ейлату може дорівнювати 
температурі повітря. Шанувальникам актив-
ного відпочинку радимо відвідати чарівний 
Червоний каньйон, Долину Тімна в пустелі 
Арава, а також ранчо верблюдів і ферму кро-
кодилів. Варто додати, що Ейлат – це місто 
на кордоні Ізраїля одразу з двома країнами: 
Єгиптом (150 км до міста Дагаб – дайвінгово-
го осередка) та Йорданією (80 км до мальов-
ничої пустелі Ваді-Рам і 140 км до стародав-
ньої Петри). 

Йорданія – відкрита для подорожуючих 
з Варшави завдяки лоукостеру «Ryanair». 
Ірландські авіалінії з'єднують столицю 
Польщі та Королівства Йорданії – Амман – 
двічі на тиждень – у понеділки та п’ятниці. 
Тут дещо прохолодніше взимку, ніж в Ізраї-
лі, але повітря прогрівається до 15 градусів 
у тіні,  інколи дощить. Хоча Йорданія є му-
сульманською країною, проте може похи-
зуватися святими місцями християнства та 
іудаїзму. Одне з таких місць – це розташова-
на неподалік Амману гора Нево. Саме з цієї 
гори пророк Мойсей побачив Землю Обіто-
вану. Але не Нево є туристичною перлиною 
Йорданії. Мільйони туристів щороку при-
їжджають до цієї країни, аби побачити пер-
лину світової спадщини ЮНЕСКО – залишки 
стародавнього міста Петра, розквіт якого 
спостерігався понад 2 тисячі років тому. 
На відвідування міста, розташованого в ске-
лях зі святинями, палацами та гробницями, 
слід виділити цілий день.  До речі, до Петри 
можна дістатися спеціальними автобусами 
також і з ізраїльського міста Ейлат. Як і до 
пустелі Ваді-Рам із розвинутою туристич-
ною інфраструктурою (сафарі й нічліг у се-
лищі бедуїнів). 

Зимові супи 
в польській 
кухні Юрій ГЕРАСИМЧУК

Сьогодні ця традиція трохи загубилася, але варто до неї повернутися 
знову, бо як же ж приємно прийти додому з холоду (я, наприклад, дуже 
гостро це відчуваю після дня на рибалці) і з’їсти густого запашного суп-
чика з теплим хлібом, та під чарочку наливки або оковитої. Знаю, що ба-
гато хто не любить супи, але все ж рекомендую спробувати – це дійсно 
смачна, здорова та поживна їжа. Спеціально підібрав для вас рецепти, які 
задовольнять і вегетаріанців, і м’ясоїдів, і любителів рибки, гостренького 
і солоденького. Тож вдягаймо фартушки та мерщій на кухню…

Treściwa (нажориста) – картопляний суп (іноді я замінюю картоплю рі-
пою, бруквою або топінамбуром, який у мене в городі розрісся як бур’ян).

У каструлю покласти 200–300 г копчених хребтових свинячих кісток, 
3 лаврові листки та 5–6 зерен духмяного горошку. Посолити, поперчити, 
залити 2,5 л води та готувати 40 хв. Через 20 хв. додати вимиті та поріза-
ні кубиками овочі: 2 моркви, середній корінь петрушки та третину серед-
нього кореня селери. 1 кг картоплі почистити, порізати трошки більшими 
кубиками, ніж решту овочів, та зварити окремо. Половину картоплі роз-

Загалом супи в польській кухні досить рідкі за консистенцією, 
і поляки радше не розуміють, як у борщі може стояти ложка. 
Але з приходом холодних зимових днів вони все ж таки готують 
більш густі й калорійні страви, для яких у польській мові існує 
спеціальне визначення – obiad jednogarnkowy, тобто обід в одному 
горщику чи каструлі. У давні часи це була дуже розповсюджена 
практика з огляду на кількість членів родини, яка збиралася за 
столом. 

Фото з pixabay.com
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товкти або протерти на пюре і все разом додати в суп. 300 г сирокопченої 
ковбаси (kiełbasa polska surowa wędzona) порізати на кружальця завтов-
шки 1 см та обсмажити на ложці олії. Під кінець смаження додати порізані 
кубиками 2 середні цибулини, а через кілька хвилин – ложку муки. Усе ра-
зом підсмажувати ще кілька хвилин при постійному помішуванні. Коли всі 
компоненти наберуть золотавого кольору – все додаємо в суп. Після цього 
витиснути туди 3 зубці часнику, ошпарені окропом 100 г лисичок і по добрій 
щипті майорану, чорного та трав’яного перцю (pieprz ziołowy). Після цього 
суп довести до кипіння, зняти з плити і відставити на півгодини, щоб усе до-
бре настоялося. Подати на стіл, посипавши посіченою зеленню петрушки та 
цибулі-різанця.

Cтаропольський рибний суп – для рибалок після рибалки.
1 кг прісноводної риби почистити, видалити очі та зябра, натерти сіллю, 

накрити та поставити на годину в холодильник. Скип’ятити трошки більше 
літра води, додавши 2 лаврові листки, 10 зерен духмяного горошку та 10 зе-
рен чорного перцю. Вкласти в каструлю рибу та варити близько 20 хв., потім 
дуже обережно вийняти шумівкою. Очищені 1 корінь петрушки та четвертин-
ку середньої селери порізати смужками. У глибокій сковороді підсмажити до 
прозорості на 2 ст. л. масла 1 посічену цибулину, 3 порізаних свіжих білих 
гриба (в ідеалі, як брат їх знайде, а так – просто 100 г свіжих лісових грибів), 
петрушку й селеру. Накрити кришкою та протушити 10 хв. 2 помідори ошпа-
рити й зняти з них шкірку (я цього не роблю), а м’якоть порізати кубиками. 
Почищений невеликий зелений огірок, рибу (без голів та кісток, дехто і шкі-
ру знімає, я – ні) порізати кубиками та разом з 1 ст. л. каперсів (в іншій версії 
рецепту замість каперсів беруть мариноване насіння настурції, але я такого 
в житті не бачив, а квіти в мене не приживаються, щоб намаринувати), на-
тертою шкіркою (цедрою) 1 лимона та помідорами додати в каструлю із су-
пом і довести до кипіння. Зняти з плити, приправити до смаку сіллю та соком 
з лимона. Жовток 1 яйця добре розбовтати зі склянкою сметани. Помішуючи 
суп, обережно ввести сметану з жовтком. Далі трошки підігріти суп (не кип’я-
тити). Подавати з грінками (сухариками) з білого хліба.

Осінній борщ із коньяком зі шляхетського столу – для вегетаріанців (але 
я цей суп теж страшенно люблю).

Поставити кип’ятитися трилітрову каструлю, заповнену на 2/3 водою. У цей 
час обсмажити на сковороді на олії почищені й пошатковані 3 морквини, 
2 цибулини та 2 червоних болгарських перці. Додати до засмажки велике 
кисле яблуко, натерте на терці, а також дрібно порізаний маленький гострий 
перчик (з хабанеро вийшов вогонь, з грузинським копченим – середня опція, 
а з 2–3 черешневими чи маленькими декоративними від мами – в самий раз; 
я видаляю все насіння!!!). Коли овочі розм’якнуть, додати 120 г томатної пасти 
та посолити (тримаю пасту в літровій банці, посоливши її зверху, щоб не пліс-
нявіла в холодильнику, тому просто беру верхній шар і страву вже не солю). 
Коли вода закипить, додати в каструлю 300 г пошаткованої капусти і знову 
дати закипіти. Після цього вкинути 2 натерті середні буряки та обсмажені 
овочі. Додати сік 1 лимона, 3 ст. л. цукру та 50 мл коньяку чи бренді. Відразу 
зняти з плити, всипати дрібно посічену свіжу зелень (як нема, додаю сушену – 
петрушку, лук-різанець, кріп, щипту майорану) та дати годинку настоятися. 
Я забілюю сметаною, вегетаріанці теж можуть забілити, а от що порадити ве-
ганам – чесно, не знаю…

Яблучний суп – солоденька jabłczanka, тобто, яблунянка (не плутати 
з яблунівкою, яка є алкогольним напоєм).

1 кг яблук (антонівка, ранет, симиренка) порізати на четвертинки, видалити 
серцевинки, а потім порізати на менші шматочки. Покласти яблука в каструлю 
та залити водою так, щоб вона їх цілком покрила. Довести до кипіння та ва-
рити 7–10 хвилин, аж поки яблука розм’якнуть і почнуть розпадатися. Трош-
ки охолодити та протерти дерев’яним товкачем через друшляк із більшими 
отворами, щоб залишилися самі шкірки. Приправити 1 ч. л. кориці, пакети-
ком ванільного цукру та підсолодити цукром до смаку. Перед додачею на стіл 
трошки розігріти суп, заправити 30%-ми вершками (100 мл) або 18%-ною сме-
таною (200 г) та посипати пелюстками мигдалю, тертими горіхами або кори-
цею. Моя знайома додає в цей суп ще запечений у фользі й протертий гарбуз. 
Це ніби добре, але суп перестає бути яблунянкою і стає якимось асорті…

Смачного!

культура

Юстина Мельникевич протягом багатьох 
років ретельно документує повсякденне жит-
тя в країнах колишнього Радянського Союзу. 
Її дебютна книга «A Woman with a Monkey. 
Caucasus in Short Notes and Photographs» – 
результат п’ятнадцяти років роботи на Кав-
казі. Вона співпрацює з міжнародними ви-
даннями, серед яких: «The New York Times» 
та «Eurasianet.org», «Newsweek», «Le Monde», 
«Stern». 

Зацікавленість Мельникевич Україною 
припадає на 2008 рік, коли вона спільно із 
колективом «Sputnik Photos» фотографувала 
в Криму. Тоді темою проекту для художниці 
стала напруженість між кримськими татара-
ми та козаками на лінії проукраїнських і про-
російських симпатій. 

Проект, що повністю присвячений Украї-
ні, називається «A Ukraine Runs Through It». 
Його ідея виникла під час поїздки в Україну 
в 2014 році. А першим і значно ранішим за-
думом було просування вздовж річки Дні-
про, яка крім географічного значення, також 
метафорично розділяє країну. Однак під час 
роботи над проектом відбулися  події, які 
змінили долю України: спочатку Євромай-
дан, а пізніше  – анексія Криму Росією, війна. 

Виставка «В Україні» – це історія звичай-
них людей із різних куточків країни, яким 
неочікувано довелося зіткнутися зі значно 
складнішим повсякденним життям. Саме 
вони – головні герої фотографій Мельнике-
вич: закохані, відчайдушні, молоді та старі, 
герої Євромайдану й волонтери війни. Ху-
дожниця фотографує зміни, які відбувають-
ся в Україні, спостерігає, як конфлікт розді-
ляє не лише державу, а й людей, спілкується 
з ними. 

«Коли Росія анексувала Крим, я знову по-
думала про річку Дніпро як метафору поді-
лу України на лівобережну й правобережну, 
прозахідну й проросійську. Цей географічний 
та історичний поділ  уздовж річки фактично 
існує з 17 століття і на сьогодні є звичайним. 
Але я почала подорожувати головними мі-
стами вздовж Дніпра: Дніпром, Запоріжжям 

З кінця листопада 2019 і до початку 
лютого 2020 р. в Інституті фотографії 
«Форт» у Варшаві триває виставка 
польської фоторепортерки Юстини 
Мельникевич під назвою «В Україні». 

Іванна БЕРЧАК
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та Києвом. Також я була у Донецьку, хоча це далеко 
від річки. Фотографувала та слухала, як люди роз-
мовляють про поділи. Про мовні поділи. Про поді-
ли в ментальності. Але все частіше вони говорили 
про те, що їх об’єднує. Нова спільнота нації з'яви-
лася через штучно породжені етнічні чи історичні 
відмінності. Як я знаходжу своїх героїв? Це просто 
результат цілеспрямованих пошуків і випадкових 
зустрічей», – розповідає авторка. 

Юстина Мельникевич не лише фотографує, але 
й знімає фільми та пише. Під час українського 
проекту, крім фотографій, у книжці також опублі-
ковано 10 репортажів. Їх фрагменти можна знайти 
на виставці. «Мої герої – це не персонажі, виріза-
ні з картону. Вони неоднозначні. Стереотипи – як 

дорожні знаки, які допомагають нам рухатись, але 
життя базується на нюансах та неоднозначностях. 
Щоб показати це, мені потрібні були звіти», – пояс-
нює Мельникевич.

Для Юстини Мельникевич важливо, що вона 
розповідає про Україну тут, у Польщі. «Ця держава 
є нашим сусідом, у нас багато українців, а в Україні 
дуже багато людей мають польське коріння, – пояс-
нює Юстина. – І я даю цим людям історію з перших 
рук. Це має бути важливо для поляків, адже осо-
бливо молоде покоління вважає, що все дається раз 
і назавжди. Ні, це не так. Українці такого розвитку 
подій удома теж не очікували. І тут раптом – справ-
жня війна. Це поруч із нами. І це може статися де 
завгодно, у будь який час», – зауважує авторка. 

Фото з виставки авторки статті




