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РУ номері: озміри української діаспори 
за межами нинішньої української дер-
жави вражають: за даними Світового 
конгресу українців, найбільшої між-
народної організації нашої діаспори, це 
навіть 20 млн. людей. Тобто удвічі біль-
ше, ніж населення таких європейських 
країн, як Швеція чи Греція, або рівно-
значне кількості людей, що мешкають 
на п’ятому континенті – в Австралії. Це 
– величезне поле для політики офіцій-
ного Києва, проте державний «плуг» 
за понад два десятиліття незалежності 
ледве рушив із місця.

Труднощі визначення
Був 2003 рік. До Варшави приїхав 

певний київський чиновник – і, як го-
диться при нагоді такого візиту, одним 
із його пунктів була зустріч із «місце-
вою українською громадою».

– Мене спочатку запросили на зустріч 
із високопосадовцем, але пізніше пра-
цівник варшавського посольства мене 
буквально видворив, – розповідає один 
із діячів столичної громади, уродженець 
України. – Мені сказали, що я громадя-
нин України, тобто «не громада». Під 
«громадою» розумілася лише нацмен-
шина. Було принизливо, – каже він. 

«негромада», 
тобто 
громадяни 
України 

Дійсно, українське законодавство 
має поняття «закордонного українця» 
– під ним розуміються або представни-
ки перших трьох хвиль міграції (ті, що 
виїхали з території України до 1990-х 
років), або репрезентанти автохтонного 
українського населення тих теренів, які 
опинилися поза межами України (це, 
зокрема, члени традиційного україн-
ського населення Польщі – уродженці 
або нащадки бойків, лемків, підляшу-
ків, надсянців тощо). Є теж «трудові мі-
гранти» – це люди, що виїхали з Укра-
їни за останні 2 десятиліття й мають 
українське громадянство. 

На відміну від офіційного Києва, сво-
єї громади президент Світового конгре-
су українців Євген Чолій – не розшма-
товує. «Нас весь час намагаються поді-
лити на різні хвилі міграції, на східну 
й західну діаспори тощо», – наголошує 
він, додаючи: дійсно, у багатьох країнах 
світу спочатку насторожено ставилися 
до так званої «четвертої хвилі», однак 
дуже швидко виявилося, що величезна 
частина проблем в українців за кордо-
ном – однакова, до того ж «громада» 
часто інтегрується з «заробітчанами».

Що з українцями
за кордонами 
на 22-му році незалежнос ті?Фото: www.unian.net
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Що і як
Влада вже давно намагалася сяг-

нути по доходи трудових мігрантів. 
За оцінками різних служб, за межами 
України працює навіть кілька мільйо-
нів українців, які тільки за 2011 рік пе-
реказали в Україну близько 103,3 млн. 
доларів та 37,4 млн. євро за допомогою 
міжнародних грошових переказів та 
фінансових інституцій. Нацбанк не 
може повністю підрахувати обсягу ко-
штів з-за кордону, але навіть якщо збе-
ре податок він цієї суми, то це втричі 
збільшить надходження до казни.

Новий закон вдарить не тільки по 
заробітчанах. Обов’язок декларувати 
доходи стосується також репетито-
рів, прибиральниць, нянь, фрілансе-
рів. Усі, хто заробляє гроші в Україні 
без офіційного працевлаштування, 
зобов’язані заявити про цей дохід.

Насувається питання: а як же це 
перевірятиметься? Директор депар-
таменту оподаткування фізичних осіб 
Державної податкової служби Украї-
ни, В’ячеслав Бусарєв, у коментарі для 

порталу www.vidido.ua пояснює, що 
аналізуватимуться ідентифікаційні 
номери громадян, які взагалі не де-
кларують доходів або не заявляли їх 
протягом довшого часу. Таким чином, 
податківці з’ясовуватимуть, за які ко-
шти живе та чи інша особа.

Волинська обласна податкова адмі-
ністрація на своїй веб-сторінці пише: 
«Усі громадяни, які виїхали за кордон 
і не втратили статусу громадян Украї-
ни, є резидентами. А значить, повинні 
сплачувати податки із отриманих за 
кордоном доходів в рідній країні – у 
порядку, встановленому Законом про 
доходи». Варто зазначити, що перш 
за все цей податок стосується коштів, 
отриманих за кордоном нелегально, 
тобто без сплати податку за кордо-
ном. Якщо ж хтось працює офіційно 
й платить податки в Польщі, то, згід-
но з договором між Варшавою й Ки-
євом, не може бути оподаткованим в 
одній і другій країні. Згідно з законом 
України, підтвердження офіційних 
доходів за кордоном (у випадку Поль-
щі – декларації PIT) потрібно пере-
класти, і тоді, вписуючи задекларо-
вану за кордоном суму до декларації 
в Україні, громадянин отримує пра-
во на зменшення сплати податкового 
зобов’язання. Говорячи просто – за 
оподатковані за кордоном гроші ми не 
платимо додаткового податку. 

Варто зазначити, що цей закон сто-
суватиметься перш за все надісланих 
в Україну коштів. Якщо ж Ви зароби-

ли гроші закордоном і там же їх витра-
тили, а в Україну надіслали тільки ку-
плений товар, то прослідкувати такий 
заробіток – практично неможливо.

Що робити?
За попередніми даними, податок 

буде становити 15% від задекларова-
ної суми. Але чи можна його уникну-
ти? Звичайно ж, найпростіший шлях 
розв’язання проблеми – це офіційна 
праця за кордоном, або ж зміна грома-
дянства. Проте, часто заробітчани не 
мають такої можливості. Тоді варто 
звернути увагу на те, що податківці 
будуть перевіряти електронні й безго-
тівкові шляхи надсилання грошей з-за 
кордону: грошові перекази, банківські 
перекази, можливо, виплати з інозем-
них банківських карток (хоча ця про-
цедура вже значно складніша). Однак,  
перевірити готівковий потік через 
кордон дуже важко. Якщо хтось пере-
казує 1000 злотих, і ці гроші потра-
пляють готівкою, а потім витрачають-
ся готівкою – то дуже проблематично 
встановити суму переказаних коштів. 
Значно складніша ситуація, якщо ці 
прикладові 1000 злотих були витраче-
ні на купівлю нового автомобіля для 
двох офіційно безробітних. Подат-
ківці хочуть перевіряти кошти, на які 
живуть безробітні, пенсіонери тощо. 
Тому варто декларувати принаймні 
мінімальні доходи, не тільки отримані 
з-за кордону, але також в Україні, щоб 
не викликати зайвих підозр. ■

ині головна тема розмов пе-
ресічного італійця (окрім всюдисущого 
футболу) – це те, як вижити в умовах 
економічної кризи. Італія є однією з 

найбільших жертв кризи в зоні євро, 
а тому скорочення й значне зниження 
зарплатні стосується кожної родини на 
півострові. Попри ці складнощі, країна 
вирішила прийняти закон про аболіцію, 
згідно з яким дозвіл на легалізацію іно-
земець може отримати, працюючи не-
законно упродовж усього трьох місяців  

і довівши присутність на території Іта-
лії принаймні з 31 грудня 2011 року (для 
порівняння – у Польщі треба було дово-
дити своє безперервне перебування на 
території країни від кінця 2007-го).

Довести свою присутність в Італії 
заявники можуть, пред’явивши видані 
державними органами документи (на-
приклад, будь-які квитанції чи довід-
ки про відвідання державних лікарів, 
штрафи у громадському транспорті).

Проти аболіції виступила партія 
«Північна ліга», та парламент відхи-
лив цю заяву на другий же день. «Пів-
нічна ліга», що була в більшості уряду 
колишнього прем’єра Італії Сильвіо 
Берлусконі, свого часу ввела закон, що 
ускладнив життя нелегалам та їхнім 
роботодавцям. ■

Український уряд оподатковує заробітчан
Рафал ФЛЕШАР

Починаючи з 2013 року, усі фізичні 
особи, які отримують доходи  

з-за кордону, повинні подавати 
цю суму в обов’язковій податковій 
декларації. Де-факто, це означає,  

що в Україні входить в дію податок 
на зароблені за кордоном гроші.

Аболіція в Італії 
Дмитро АНТОНЕНКО

Від 15 вересня до 15 жовтня в Італії 
приймаються заяви на легалізацію.  

У порівнянні з нещодавньою польською 
аболіцією, італійська здається 

набагато ліберальнішою. Фото з ehow.com
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«негромада», тобто громадяни України 
Що з українцями за кордонами на 22-му році незалежності?

Ігор ІСАЄВ, 
редактор Польського радіо

Та схоже, що Київ і сам часом губить-
ся у визначеннях – і при нагоді, хоча б, 
парламентських слухань і «мігрантів», 
і «закордонних» скидає в один мішок. 

Різні чи рідні? 
У Варшаві розподіл на дві згадані 

групи – досить помітний. Варто ска-
зати, що за часів президентства Ві-
ктора Ющенка Київ інтенсифікував 
свою політику стосовно «закордонно-
го українства» (нагадую, «трудові мі-
гранти» не маються на увазі). Можли-
во, завдяки цьому кілька років тому, з 
ініціативи тодішнього посла України 
в Польщі Олександра Моцика, пред-
ставники місцевої української гро-
мади утворили Координаційну раду 
української меншини при посольстві 
України у Варшаві. Рада, спільно з 
українськими дипломатами, намага-
лася вирішити актуальні питання на-
цменшини. Проте останнім часом, як 
здається, діяльність Ради «заморози-
лася», а її останнє засідання відбуло-
ся ще взимку.

Одначе, навіть подібного органу 
при посольстві України мігранти не 
мають. Наші громадяни залишаються 
радше відвідувачами консульств, де 
вирішують суто бюрократичні питан-
ня, пов’язані з перебуванням у Польщі. 
Можливо, це частково пояснюється 
гіршою організацією життя мігрантів 
над Віслою, – проте, певні структури 
мігрантів з України все ж є, і вони ак-
тивно діють.  

Мала, але стабільна
Як не дивно, але політика Києва 

стосовно українців за межами своєї 
батьківщини – досить стабільна. Голо-
вний законодавчий акт, що стосується 
принаймні частини цих людей – Закон 
України про статус закордонних укра-
їнців (тобто представників меншини 
або старої міграції; 2004 року, з пізні-
шими змінами і доповненнями) – роз-

роблявся ще за часів Кучми, допису-
вався за Ющенка і Януковича. Закон 
вводить особливий статус «закордон-
ного українця» – щось на кшталт такої 
собі «карти поляка», лише з тим, що всі 
привілеї «закордонного українця» на 
момент утвердження закону вже були 
прописані в інших актах, тож фактично 
це є красивий дубляж і зведення всього 
в одне ціле. Принаймні, я не знаю жод-
ного члена української нацменшини 
Польщі, хто здобув або хотів би здобу-
ти цей статус.

Що ж до законопроекту стосовно 
трудових мігрантів, то тут українське 
законодавство знаходиться щойно на 
початковій стадії. Є певні програми ці-
льової підтримки мігрантів, що їх роз-
робляють переважно західноукраїнські 
місцеві органи влади. Існує кілька зако-
нопроектів стосовно трудових мігран-
тів авторства неурядових організацій 
та установ, зокрема, Греко-католицької 
церкви. Її проект закону – досить сміли-
вий, він передбачає і повне надання се-
редньої освіти мігрантам за кордоном, 
і соціальний захист, і працевлаштуван-
ня на батьківщині після повернення. 
А отже – мало вірогідно, що його буде 
прийнято в такому вигляді, адже на ви-
конання подібного закону потрібні ве-
личезні кошти.

Засіб для тих, хто має засоби
Болючу тему фінансування вар-

то розпочати з сухих цифр. Отож, на 
історико-культурну та мистецьку ді-
яльність закордонних українців на 
2006–2010 роки офіційний Київ по-
обіцяв виділити 20 млн. гривень, з них 
найбільше – понад 15,5 млн. гривень 
– на «утворення та забезпечення діяль-
ності культурно-інформаційних цен-
трів при дипломатичних представни-
цтвах України за кордоном». Чи це ба-
гато? Для порівняння – на організацію 
минулорічного триденного Фестивалю 
української культури в польському Ко-
шаліні треба порядку половини цих ко-
штів (у той час, як українська держава 
на всі заходи закордонних українців на 
5 років виділяє... 140 тис. гривень). Тож 

не дивно, що центру української куль-
тури у Варшаві – досі немає. І з такою 
базою він навряд чи коли-небудь по-
встане.

Проте у фінансуванні закордонного 
українства вражає не стільки розмір 
коштів, скільки їхнє призначення. У 
серпні минулого року президент Сві-
тового конгресу українців Євген Чо-
лій, слухаючи доповідь представника 
українського МЗС, – що на «діаспору 
виділено стільки й стільки», – попро-
сив уточнити, а на що саме, у яку краї-
ну й скільки грошей надійшло? Чинов-
ник пообіцяв конкретизувати заявлені 
дані пізніше – проте, відповіді немає 
досі.

Отже, кошти, які Київ виділяє на за-
кордонне українство, витрачаються за 
досить непрозорою схемою. Крім того, 
у призначенні грошей немає системнос-
ті, а заявлена грантова система їхнього 
одержання – фактично не діє. 

Не святі горшки ліплять
Звичайно, про функціонування ук-

раїнських державних установ відомо 
не від сьогодні. Проте коли читаєш ін-
формаційні матеріали Верховної Ради 
про перспективи співпраці із діаспо-
рою, важко не звернути увагу, що вони 
немовби написані в іншій реальності 
– здається, що їх писала людина, яка 
живе в Києві, ніколи з Києва не виїж-
джала й знає про діаспору лише з до-
ступних їй джерел. Підозрюю, що на 
таких же принципах писалися майже 
всі стратегічні програми, закони й під-
законні акти стосовно праці із закор-
донними українцями. Щоб якимось 
чином змінити бачення нас київською 
владою, варто мати сильніший голос. 
Це і голос неурядових організацій, що 
мають висувати певні ідеї й постій-
но наголошувати на них, і голос ЗМІ 
в місцях нашого проживання, і голос 
самих мігрантів, які, приїжджаючи на 
батьківщину, мають бути почутими. 
Інакше ми просто станемо звичайним 
невеличким рядком другорядних доку-
ментів, а не джерелом цілеспрямованої 
політики. ■
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а початку серпня польські та 
українські мас-медіа поширили інформа-
цію про корупційну діяльність польської 
дипломатичної установи на Волині. МЗС 
Польщі вибачилось за дії працівників 
представництва, які були причетні до ко-
рупційних схем з видачі віз. 

– Нам прикро, що кілька працівни-
ків поставило під загрозу імідж МЗС та 
приязну політику до наших сусідів на 
Сході. Перепрошуємо за їхні дії, – за-
явив прес-секретар польського зовніш-
ньополітичного відомства Марцін Бо-
сацький. Він додав, що події у Луцьку 
не вплинуть ні на темп, ні на кількість 
віз, що видаються громадянам України, 
а також запевнив, що МЗС Польщі нада-
лі продовжуватиме втілювати принци-
пи приязної візової політики на Сході в 
рамках процедур Шенгенської зони. 

Прес-секретар МЗС повідомив, що пе-
ревірка діяльності згаданого консульства 
відбулася після появи повідомлень у засо-
бах масової інформації на початку серпня 
про корупцію у цій установі. За даними  
М. Босацького, рішення про відкликання 
усіх консулів та генконсула з Луцька при-
йняв особисто міністр закордонних справ 
Польщі Радослав Сікорський.

Скандал розпочався з публікації у ви-
данні «Gazetа Polskа Codziennie», де зга-
дувалося про протести з боку представ-
ництв Іспанії й Франції. Вони підкреслю-
вали, що в Луцьку шенгенську візу отри-
мували люди, яким інші представництва 
країн ЄС відмовили. Саме через дії пра-
цівників луцького консульства купівля 
шенгенської візи стала можливою. Цю 
інформацію підтвердив генеральний ди-
ректор МЗС Мірослав Ґаєвські. Слід за-
значити, що корупційна група, яка діяла 
в Луцьку, видавала візи не лише україн-
цям, а й іноземцям, що не живуть в Укра-
їні, серед яких афганці, чеченці, іранці та 
громадяни африканських країн. 

За неофіційними даними, візи в Луць-
ку продавалися за ціною 300–900 євро (у 
залежності від терміну її дії), у той час 
як офіційна вартість шенгенської візи – 

35 євро. За додаткову надплату візи до 
Польщі отримувала низка заявників по-
зачергово, тоді як для звичайних грома-
дян офіційний посередник консульства 
створював «віртуальну чергу». Нині 
справу розслідує прокуратура м. Катові-
це. З посади відкликано як генерального 
консула, так і п’ятьох інших консулів, які 
були причетні до видачі віз. Керівника ві-
зового відділу звільнили з роботи. 

МЗС Польщі створило спеціальну 
електронну скриньку – antykorupcja@
msz.gov.pl, на яку можна надсилати ін-
формацію про зловживання польських 
дипломатів. Якщо без поважних при-
чин Ви матимете труднощі в отриманні 
візи до Польщі або в реєстрації візової 
анкети – звертайтеся за вказаною елек-
тронною адресою. ■

востороння угода має за мету 
створити базу, яка надасть можливість 
узгодити чинні законодавства обох дер-
жав у сфері соціального захисту. Вона 
гарантуватиме, що зміна місця праці 
або проживання не вплине негативно 
на соціальне забезпечення громадян. 
Згідно з домовленістю, страховий стаж 
в Україні буде враховуватися при визна-
ченні права отримувати пенсію в Поль-
щі (і навпаки). Положення угоди поши-

рюються на працівників і самостійно 
працевлаштованих осіб, застрахованих 
на території Польщі або України, та на 
їхні сім’ї. Угода буде особливо важли-
ва при отриманні права на допомогу по 
інвалідності та старості.

Головні положення угоди стосуються: 
1) актуального законодавства обох 

держав в сфері соціального страхування;
2) пенсійних виплат;
3) лікарняних чи декретних виплат;
4) виплат у разі нещасних випадків на 

роботі або професійних захворювань;
5) виплат по безробіттю;
6) виплат у випадку смерті;
7) права захисту персональних да-

них при поданні заявок, повідомлень, 
звернень, умов виплати допомоги, до-
тримання умов складання й розриван-
ня страхових послуг. 

Підписання такої угоди між Поль-
щею та Україною допоможе громадя-
нам отримати пенсійні виплати – на-
віть, якщо вони переїхали з України 
до Польщі (і навпаки). Угода допоможе 
вдосконалити теперішні механізми, які 

гарантуватимуть ці виплати в обох дер-
жавах.  

З економічної перспективи метою 
цього документу є збільшення економіч-
ної співпраці обох держав. Положення, 
що усунуть подвійну сплату страхових 
внесків, налагодять економічну співп-
рацю між Польщею й Україною. Перед-
бачається, що вони позитивно вплинуть 
на рішення польських фірм інвестувати 
в Україні, а також українських фірм у 
здійсненні експортних послуг до Поль-
щі. Уже декілька років спостерігається 
тенденція, що українські фірми й пра-
цівники намагаються здобути місце на 
польському ринку праці.

Перш ніж угода набуде чинності, 
вона повинна пройти ратифікаційний 
процес. Документ вступає в дію пер-
шого дня третього місяця від момен-
ту останньої поправки ратифікаційної 
процедури. Беручи до уваги вищезаз-
начене, передбачено, що Угода про со-
ціальне забезпечення між Польщею і 
Україною вступить в дію від IV кварта-
лу 2012 року. ■

Угода про соціальне забезпечення між Польщею та Україною
Ірина ПОЛЕЦЬ

Після тривалих переговорів  
18 травня 2012 року було підписано 

угоду про соціальне забезпечення між 
Польщею та Україною,  

а також адміністративний договір 
про введення цього документу  

в дію. Урочиста подія відбулася  
в Києві під час V скликання Польсько-

української міжнародної комісії  
в справах економіки.

Корупційний скандал 
у луцькому консульстві 

МЗC Польщі звільнило увесь 
персонал польського консульства 

в Луцьку. Генерального консула 
відсторонено від посади.

Ірина ПОЛЕЦЬ

генеральне консульство рп у луцьку. 
Фото: http://www.flickr.com/photos/
polandmfa/4256434152/sizes/o/in/photostream/
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З приводу передчасної смерті 

Ігоря Тими
висловлюємо глибокі співчуття 

голові Об’єднання українців у Польщі 

петрові тимі
Нічим не виміряти біль великого горя

і ніщо не в змозі пом’якшити його гіркоту. 

Хай допоможуть Вам у цей важкий час 

підтримка рідних та близьких людей, численних і добрих друзів. 

Вічна йому пам’ять!

Редакція «Нашого вибору»

Віктор Янукович підписав закон 
про регіональні мови

Президент України на початку серп-
ня підписав прийнятий Верховною Ра-
дою скандальний закон «Про засади 
державної мовної політики». Голова 
держави доручив Кабінетові Міністрів 
утворити робочу групу для розробки та 
внесення системних пропозицій з удо-
сконалення законодавства щодо засто-
сування мов в Україні.

Ухвалення закону «Про основи дер-
жавної мовної політики» одразу спро-
вокувало протести в різних містах 
України та Києві. Авторами законо-
проекту є депутати від Партії регіонів 
Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов. 
Закон встановлює, що державною мо-
вою є українська, однак значно розши-
рює використання регіональних мов, 
до яких віднесено російську, білорусь-
ку, болгарську, вірменську, гагаузьку, 
ідиш, кримськотатарську, молдавську, 
німецьку, новогрецьку, польську, ром-
ську, румунську, словацьку, угорську, 
русинську, караїмську, кримчацьку. 
Якщо кількість носіїв однієї з цих мов 
перевищує 10% від населення певного 
регіону, закон передбачає, що викорис-
тання мови може бути розширене за рі-
шенням місцевої ради.

Опозиція та громадські діячі нео-
дноразово підкреслювали, що закон 
де-факто робить російську мову дру-
гою державною.
ВВС Україна

Одеська облрада затвердила 
російську регіональною мовою

Одеська обласна рада 15 серпня 
ухвалила рішення про те, що на тери-
торії Одеської області поряд із україн-
ською мовою, як державною, вживати-
меться російська, як регіональна, і до 
неї застосовуються заходи, спрямовані 
на використання регіональних мов, пе-
редбачені в законі України «Про засади 
державної мовної політики». Сам закон 
набув чинності 10 серпня. Облрада та-
кож доручила обладміністрації перед-
бачити в обласному бюджеті Одеської 
області на 2013 рік видатки на реаліза-
цію цього закону. 

Депутати Дніпропетровської облас-
ної ради також прийняли рішення про 
надання російській мові в області ста-

тусу регіональної. Таке саме рішення 
також ухвалили Донецька, Запорізька 
та Луганська облради, а також Севасто-
польська міськрада.
Радіо «Свобода», День.

У Харкові відкрито пам’ятник 
незалежності

На честь 21 річниці незалежності 
України в Харкові відкрито новий Мо-
нумент незалежності, який встановлено 
на площі Конституції. Віктор Янукович 
узяв участь у відкритті пам’ятника й 
виголосив промову російською мовою. 

Старий пам’ятник на площі Рози 
Люксембург, у вигляді 16-метрової ко-
лони, на вершині якої сидів орел, а біля 
підніжжя стояла дівчинка – був вста-
новлений на честь 10-річчя незалеж-
ності України в 2001 році, та його було 
демонтовано на початку липня цього 
року. Головний архітектор Харкова Сер-
гій Чечельницький пояснив, що старий 
монумент не вписувався в новий план 
транспортної розв’язки площі.
УНІАН, Українська правда, Газета по-українськи

Дешеві авіарейси зі Львова

Авіакомпанія «WizzAir Україна» у 
жовтні відкриває бюджетне авіасполу-
чення Львів–Мілан. Також перевізник 
«Pegasus Airlines» запровадить рейс за 
маршрутом Львів–Стамбул (аеропорт 
ім. Сабіхи Гьокчен), який здійснюва-

тиме перевезення пасажирів 4 рази на 
тиждень.

Як повідомляє прес-служба львів-
ського аеропорту, на сьогодні зі Льво-
ва здійснюють рейси 14 іноземних та 
4 українські авіаперевізники. Кіль-
кість міжнародних напрямків – 22 
(Москва, Варшава, Неаполь, Відень, 
Мюнхен, Прага, Стамбул, Тімішоара, 
Дортмунд, Венеція, Вроцлав, Краків, 
Салоніки, Хургада, Анталія, Сургут, 
Тіват, Баку, Рим, Тель-Авів, Афіни, 
Геракліон, Задар).
Захід.нет

Рівень підтримки президента

Проведене соціологічною службою 
Центру Разумкова спільно з Фондом 
«Демократичні ініціативи» ім. Ілька 
Кучеріва опитування свідчить про те, 
що нині Віктор Янукович користується 
абсолютною підтримкою лише 12,6% 
громадян України, у той час як 47% 
опитуваних не підтримують чинного 
президента. 

На початку президентської каден-
ції рівень підтримки голови держави 
складав майже 40%: тільки 23% рес-
пондентів не підтримували курс глави 
держави (дані з травня 2010 р.). Отож, 
підтримка В. Януковича знизилася 
втричі, а число тих, хто його не підтри-
мує, удвічі зросло.
Дзеркало тижня
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Петро Тима, голова 
Об’єднання українців у 
Польщі
Значна частина проблем 
української меншини у 

Польщі – це наслідок операції «Вісла» 
1947 р., коли близько 150 тис. українців 
депортовано з місць історичного про-
живання на сході Польщі на північні і 
західні землі країни. Депортація озна-
чала не лише планове розпорошення 
громад у «польському морі», але й зни-
щення культурних і релігійних уста-
нов. Це прискорило асиміляцію, втрату 
мовної та національної ідентичності. 
Наслідки післявоєнних депортацій 
1944–46 рр. з Польщі до СРСР (біля  
500 тис. виселених українців) і акції 
«Вісла» відчуваються до сьогодні. Вони 
різні – це передусім розпорошення на-
шої громади, що обмежує можливості 
ведення освітньої та культурної робо-
ти. Немаловажна проблема – негатив-
ний стереотип українця серед поляків.

Надія Мойсеєва, 
заробітчанка
Для нас важливо поспівати. 
Я вже три роки в Польщі – 
бракує мені тільки україн-
ської пісні. Ми всі маємо 

вишиванки, але немає якогось місця чи 
хору, де би ми могли зустрітися і поси-
діти при філіжанці доброї кави, на яку 
так важко працюємо. Позаминулого 
року добре організоване свято Малан-
ки у Варшаві. Крім Маланки, більше 
такого свята немає. А шкода!

Христина Цегельська, 
20 років у Варшаві
У Варшаві українська 
спільнота швидко зміню-
ється, люди мігрують. Їхні 
зацікавлення відрізняють-

ся, тому можна би організувати різні 
клуби: політичні, духовні, культурні...   

А якщо говорити про українську молодь 
у Польщі, то бракує таборів і спільних 
виїздів, фестин та молодіжних гулянь. 
Тільки це могло б зібрати українців в 
більш окреслену спільноту.

Ігор Маркін, аспірант
Я не надто люблю інтегру-
ватись в українському се-
редовищі за кордоном: знаю 
з досвіду життя у Велико-
британії і в деяких інших 
країнах, що українці на За-

ході – у більшості заробітчани. Проте, 
завжди знаходжу невеличку компанію 
друзів в академічних колах – так було  
у Великобританії, і так є тепер у Поль-
щі. Думаю, якщо говорити про ці крих-
ти української інтелігенції, які усе ж 
трапляються у світі, то ми в якійсь мірі 
є особливою групою, що приречена 
жити поміж двох абсолютно контраст-
них світів, між Україною та Заходом –  
і в жодному з них ми насправді не по-
чуваємося добре. 

Олесь Якимів, 
Товариство друзів України

Важко знайти якісь загальні пробле-
ми в житті всієї української громади.  
З одного боку, усіх мешканців Польщі 
хвилюють такі питання, як економічна 
криза, інфляція, безробіття. Водночас, 
люди, котрі в душі відчувають себе 
українцями, мають низку труднощів, ко-
трі кожен вирішує по-своєму. Оскільки 
українська громада – неоднорідна за сво-
їм складом, то й проблеми також різні.

Для громадян Польщі українського 
походження і громадян України, котрі 
перебувають в Польщі довший час, 
важливими питаннями є збереження 
національної ідентичності. На перший 
план виходить можливість навчання ді-
тей в українській школі і згуртування 
української громади. Громадяни Украї-
ни, котрі мігрують до Польщі на корот-
кий термін, живуть з відчуттям тимча-
совості свого статусу. Ментально вони 
зв’язані зі своїми родинами в Україні, 
тож питання життя української спіль-
ноти для них скоріше зводиться до 
можливостей зустрічей зі знайомими. 
Ще одна специфічна категорія – це 
українські студенти, кількість яких  
в останні роки різко зростає. Вони ви-
рішують важливу дилему: навчатися 
з думкою про повернення в Україну  

чи намагатися закласти базу для праце-
влаштування й проживання в ЄС.

Незалежно від цих умовних катего-
рій, українці відчувають потребу в ор-
ганізованій силі, котра допомогла б їм. 
Така сила – це громадські організації.  
І хоча часом дається взнаки відсутність 
координації в їхній діяльності, треба 
визнати, що кількість таких структур 
збільшується, а їхня праця стає все 
більш цікавою й корисною.

Надалі головним захисником прав 
українців є Об’єднання українців у 
Польщі. Однак неможливо не заува-
жити акцій «Нашого вибору» чи фут-
больного матчу між зірками культури й 
спорту Польщі й України на Національ-
ному стадіоні у Варшаві, організовано-
го Товариством друзів України. Такі за-
ходи дають багато задля пропагування 
українського і згуртування української 
спільноти. 

Сусанна Романцова,
студентка Університету
Лазарського
Я вважаю, що першопричи-
ною виникнення проблем 
є громадська пасивність. 
Більшості проблем україн-

ців, що проживають у Польщі, можна 
було б уникнути, якби люди заздалегідь 
цікавилися правовими та економічни-
ми аспектами еміграції. А виходить, що 
більшість людей приїжджає «неозбро-
єними», тому проблеми повсякденного 
характеру з часом переростають у гло-
бальні. В Україні є польські культурні 
центри, де можна отримати консульта-
цію. У Польщі – осередки, у яких і мови 
навчать, і систему оформлення доку-
ментів пояснять. Головне: цікавитись, 
активно брати участь і не чекати, що 
проблема вирішиться сама. Незалежно 
від країни проживання, людина будує 
своє майбутнє самостійно. ■

Українська громада в польщі 
–  п р о б л е м и  і  р і ш е н н я
Коментарі збирав Рафал ФЛЕШАР

24 серпня відзначаємо 21-у річницю 
незалежності України. Це – хороший 
момент для роздумів, підсумків та 
планів. Цього разу з діячами україн-
ської меншини, діаспори, студента-
ми та трудовими мігрантами ми  
вирішили поговорити про нашу  
громаду у Польщі та її проблеми. 

Від  редакції

Редакція газети «Наш вибір» 
від цього номера вирішила 
розпочати дискусію стосовно 
проблем, які турбують 
українську громаду Польщі.  
Ми будемо звертатися  
до різних людей з проханням 
висловити свою думку  
– і просимо Вас приєднатися 
до обговорення, спробувати 
спільно знаходити рішення 
наших проблем. 
Запрошуємо до дискусії! 
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О.Б.: Дмитре Васильовичу, коли 
Ви почали цікавитися Польщею?

Д.П.: Ще задовго до 1991 року. Я де-
кілька разів приїжджав сюди на збори 
«Руху», там познайомився з активіста-
ми польської антикомуністичної опози-
ції, які пізніше стали відомими держав-
ними діячами. Мій інтерес до Польщі 
та її культури був і суто науковий –  
я перекладав твори польських поетів, 
зокрема Юліуша Словацького. Свого 
часу для мене – та й для моїх польських 
друзів – було великим відкриттям, що 
Ю. Словацький пророкував незалеж-
ність України ще за 9 років до виходу 
друком «Кобзаря» Т. Шевченка. Саме 
Ю. Словацькому я присвятив свою док-
торську лекцію, прочитану у Варшав-
ському університеті. Перебування над 
Віслою надихнуло мене видати збірку 
перекладів «50 польських поетів».

О.Б.: Дмитре Васильовичу, які 
проблеми існували у польсько-укра-
їнських відносинах 20 років тому,  
а які є тепер?

Д.П.: Після проголошення незалеж-
ності України існувала потреба нала-
годити економічну співпрацю з Поль-
щею, і цим я намагався займатися під 
час виконання дипломатичної місії. На-
прикінці 1990-х років Варшава отриму-
вала майже в 40 разів більше закордон-

них інвестицій, ніж Київ. І польською, і 
українською проблемою є енергетична 
залежність від Росії, яку можна було б 
вирішити через будівництво нафтопро-
воду Одеса–Броди–Ґданськ. Але цей 
проект не вдалося повністю реалізува-
ти. Мені приємно, що за 21 рік відбуло-
ся багато дискусій стосовно непростих 
моментів нашого спільного минулого, 
хоча з обох боків кордону були політич-
ні сили, котрі непотрібно загострювали 
ситуацію. Однак зараз українська влада 
не чує Польщу, не цікавиться нею на-
стільки, наскільки варто. Вона, замість 
Варшави, дивиться на Москву.

О.Б.: Чи українці та поляки, на 
Вашу думку, за цей період стали кра-
ще один до одного ставитися?

Д.П.: Так, безсумнівно. Ставлення 
стало теплішим, з’явилося більше за-
цікавлення народами. Мені імпонує ді-
яльність Польського інституту в Києві, 
який багато робить для того, аби укра-
їнці були обізнані з сучасною поль-
ською культурою. Шкода, що у Вар-
шаві так і не створений Український 
інститут, хоча під час моєї каденції це 
було в найближчих планах. Мене тро-
хи образило те, що під час мого пере-
бування у Варшаві в Польщі масово 
почали з’являтися меморіальні дошки 
жертвам УПА – хоча до більшості по-

дій тих років українці не мали відно-
шення. Багато розуміння в цій ситуації 
показали римо-католицькі священики, 
котрі намагалися проповідувати мир 
між нашими народами. Саме свяще-
ники – не тільки римо-католицькі, але 
й православні та греко-католицькі, – 
стали справжніми популяризаторами 
польсько-українського поєднання.

О.Б.: Коли у Вас з’явилася ідея уві-
ковічити у Варшаві Тараса Шевчен-
ка?

Д.П.: Вона з’явилася одразу, як тіль-
ки я приїхав до Польщі. У Києві на той 
час було кілька вулиць, названих на 
честь поляків: Коперніка, Івашкевича, 
Городецького, а у Варшаві – жодної 
української! Мені одразу пропонували 
кілька місць, де може бути площа Т. 
Шевченка, але на околиці міста. Тоді 
я звернувся до президента Александра 
Кваснєвського та прем’єра Єжи Бузека, 
і вони допомогли мені знайти місце в 
самому центрі Варшави, недалеко від 
Бельведеру та парку Лазєнки. Звісно, 
була ще довга бюрократична процеду-
ра отримання дозволу на будівництво 
пам’ятника, проте, мушу зауважити, 
у цьому процесі польська сторона до-
помогла мені набагато більше, ніж 
українська. Після отримання дозволу 
скульптор Анатолій Кущ створив про-
ект пам’ятника. Він був зроблений за 
ідеєю Балтазара Брукальського, його 
відкрито 13 березня 2002 року.

О.Б.: Україна в серпні відсвятку-
вала День незалежності, одне з най-
більших національних свят. Що б Ви 
побажали українцям?

Д.П.: Я бажаю всім вірити. Вірити, 
незважаючи ні на що. Зараз маємо важкі 
часи: Україною керують люди, які її не 
люблять, не поважають її народ. Багато 
хто розчарований своїм життям. Про-
те, маю вам сказати: якби у 50-х роках 
минулого століття мені хтось сказав, 
що Україна буде незалежною, я б йому 
не повірив. Але ж вона утворилася! Ми 
вже не маємо захищати свою самостій-
ність, проте, з’явилося нове завдання 
– захищати свою культуру, свою мову. 
Віра потрібна для того, щоб пережити 
ці випробування. ■

Почесна місія Дмитра Павличка 
у Варшаві
Олена БАБАКОВА

Більшість українців Варшави 
знає, де знаходиться пам’ятник 

Тарасові Шевченку. До нього 
приїжджають офіційні делегації, 

а українці збираються там 
з нагоди державних свят. 

Проте вік цього монумента – 
досить невеликий, йому трохи 
більше десяти років, а з’явився 

він у Варшаві за ініціативою 
тодішнього посла України, відомого 
письменника та громадського діяча 

Дмитра Павличка. З нагоди 
21-ї річниці проголошення 

незалежності України Д. Павличко 
поділився поглядом на польсько-

українські відносини, а також 
розповів про свою місію в Польщі 

в 1999–2002 роках. Фото авторки статті
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іноземців 2 липня закінчили прийма-
ти документи на легалізацію перебу-
вання в рамках аболіційної кампанії 
2012 року. Нагадаємо: завдяки ініціа-
тиві громадських організацій, польська 
влада від 1 січня до 2 липня дозволила 
мігрантам з неврегульованим статусом  
і біженцям, які перебували на території 
Польщі з 21 грудня 2007 року, подати 
заявку на дозвіл на проживання у краї-
ні. За різними підрахунками, у Польщі 
проживає від 50 до 100 тисяч людей, 
що підпадали під дію цього закону: 
аболіція стала для них не тільки шан-
сом легально працевлаштуватися, але 
й безцінною можливістю побачитися 
нарешті з родиною, що залишилася на 
батьківщині.

Прес-секретар Мазовецького управ-
ління у справах іноземців Єва Пєхота 
задоволена тим, як проходить аболі-
ція. Найбільшими її плюсами називає 
лібералізацію критеріїв – порівняно  
з попередніми кампаніями – та широ-
ку інформаційну підтримку, що дозво-
лила людям дізнатися про цей шанс. 

– Процес розгляду заявок та ухва-
лення рішень воєводами продовжуєть-
ся, він триватиме протягом найближ-
чих місяців, проте, вже зараз можна го-
ворити про загальні тенденції. Майже 
9,5 тисяч людей склали подання на ле-
галізацію свого перебування у Польщі. 
Понад 7 тисяч, що закономірно, у Мазо-
вецькому воєводстві. Найбільше серед 
них громадян В’єтнаму, а громадяни 
України знаходяться на другому міс-
ці, – зазначає Є. Пєхота, наголошуючи, 
що найбільше зацікавлення процесом 
спостерігалося в перші та останні дні 
кампанії: – тоді Мазовецький відділ у 
справах іноземців приймав по 100–200 
людей за день. Протягом останніх днів 
дії аболіційного закону відділи працю-
вали «до останнього клієнта», аби всі 
бажаючі могли подати документи, – го-
ворить вона. 

Подаючи документи на аболіцію 
можна отримати як позитивне, так і не-
гативне рішення. 

– Громадяни України переважно 
отримують позитивні рішення, – гово-
рить Є. Пєхота. – Відмов українцям на 
кінець липня було менше 10%. Цей по-
казник значно нижчий, ніж середній по 
усіх заявках – близько 20% негативних 
рішень. 

Серед причин відмов українцям 
найбільш розповсюджена – занадто ко-
роткий термін перебування у Польщі. 
Є. Пєхота припускає: деякі заявники 
усвідомлювали, що не відповідають 
критеріям аболіції, проте хотіли зали-
шити Польщу без депортації, адже під 
час розгляду аболіційної справи аплі-
кат отримував спеціальну печатку, яка 
робила перебування і виїзд з Польщі 
легальними. 

– На мою думку, наша діяльність  
в рамках аболіційної кампанії не лише 
не закінчилася, а тільки почалася, – 
говорить Ксенія Нарановіч з Фонду 
розвитку «Понад кордонами». Вона 
дивиться на кампанію як працівник 
громадської організації. – До 2 липня 
була найлегша частина: ми надавали 
інформацію, допомагали заповнювати 
документи, отримати нові паспорти. 
Зараз іде більш важка робота: воєводи 
часом видають не до кінця вмотиво-
вані рішення, іноді затягують розгляд 
справ. Люди, які отримали відмови, по-
требують більш рішучої допомоги, зо-
крема, у подачі апеляцій.

Цю аболіційну кампанію К. Нара-
новіч оцінює вище за попередні – це 
пов’язано, у першу чергу, з більш лі-
беральним законом, а не з умовами її 
перебігу. Рівень співпраці чиновників  
з представниками громадських органі-
зацій вона вважає посереднім: 

– Мені не сподобалося, що перед по-
чатком аболіції до громадських органі-
зацій були відправлені одні інструкції 
щодо вимог до заявників, а потім вони 
були змінені, що ставило нас у незруч-
не становище перед людьми, які проси-
ли нашої допомоги, – каже вона. 

Українські мігранти часто зверта-
лися з практичними питаннями: як по-
дати документи дитини на аболіцію,  
чи можна після отримання рішення 

(пол. decyzja) працювати на основі до-
говору підряду (пол. umowa zlecenia) 
тощо. На думку К. Нарановіч, останні 
роки показали, що українці змінили 
своє ставлення до Польщі: 

– Збільшилася кількість мігран-
тів, які хочуть не просто приїхати, за-
робити гроші й поїхати, а бачать своє 
майбутнє в Польщі. Протягом останніх  
4 років на 50% зросла сума внесків, які 
українці платять до Державної страхо-
вої компанії (пол. ZUS). Люди хочуть 
мати тут стабільне життя, – наголошує 
К. Нарановіч. 

Це – уже третя аболіція, яка пройшла 
в Польщі. А чи будуть наступні? 

– Про це вирішуватиме Сейм, – го-
ворить Є. Пєхота, – однак варто наголо-
сити: аболіція – це виняткова акція, яка 
не має бути періодичною. Поки що ми 
працюємо над проектом нового закону 
про іноземців у Польщі, який, імовірно, 
буде ухвалений наступного року. Він 
має лібералізувати процедури легаліза-
ції перебування.

На потребі нового закону наголошує 
і Ксенія Нарановіч: 

– Людям, які залишилися в Польщі 
після закінчення терміну дії візи, нове 
право дасть можливість добровільно 
залишити країну без наслідків; також 
вони отримають шанс знову подавати 
документи на візу. У цій ситуації або-
ліція для українських громадян вже не 
буде мати такого значення, як нинішня, 
– говорить вона.

І наостанок – новина для тих, хто 
скористався з аболіції чи має думки 
стосовно того, що закон про аболіцію 
може дати мігрантам з неврегульо-
ваним статусом. Фонд розвитку «По-
над кордонами» оголосив конкурс під 
назвою «Аболіція – що далі?» Мета 
конкурсу – дізнатися, як зміна статусу 
перебування в країні змінила життя 
мігрантів, та почути відгуки з приво-
ду нових можливостей, які відкрилися 
перед іноземцями після аболіції. Ор-
ганізатори чекають на есе польською 
мовою, щоденники, блоги, вірші, ма-
люнки чи фото. Троє переможців отри-
мають цінні призи. Більше інформації 
про конкурс можна отримати на веб-
сторінці фонду – frog.org.pl – та на сто-
рінці 14 «НВ». ■

аболіція–2012:
кампанія закінчилася,
кампанія триває
Олена БАБАКОВА
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С уть реформи – спростити 
доступ до багатьох професій, саме 
тому нововведення викликає досить 
різнорідну реакцію (передбачається, 
наприклад, скасування обов’язкового 
екзамену для таксистів зі знання міс-
та). Коли Центр вивчення громадської 
думки (пол. СВОS) у червні запитав 
поляків про їхнє ставлення до запро-
понованих змін, то стало відомо, що 
аж 65% респондентів оцінюють їх 
позитивно, 18% – не мають власної 
думки, і тільки 17% – проти нововве-
дення. За даними CBOS, «дерегуля-
ційну» реформу підтримують пред-
ставники абсолютно всіх соціально-
демографічних прошарків. Найбіль-
шою підтримкою проект реформи 
тішиться серед наймолодшої групи 
– аж 73% (опитані у віці 18–24 років). 
Серед позитивних наслідків реформи 
51% респондентів очікує зменшен-
ня цін на послуги, а 47% вважає, що 
вона допоможе зменшити безробіття. 
За останніми даними, безробіття се-
ред молоді до 25 років у Польщі сягає 
близько 26%.

Противники знаходять нові причи-
ни критики реформ, запропонованих 
Я. Ґовінoм. Одна з них – це те, що по-
трібно буде змінити близько 300 за-
конів і 600 розпоряджень Ради Міні-
стрів, які блокують вільний доступ до 
професій зі «списку Ґовіна». А це – ве-
личезний обсяг роботи. Міністр юсти-
ції хоче «звільнити» близько 200–300 
професій, які регулюються правом: 
як-от адвокат, агент нерухомості, но-
таріус, судовий пристав, секретар суду 
й прокуратури, геодезійний інспектор, 
бібліотекар, зварювальник, охоронець, 

таксист, тренер, інструктор, гід, ін-
структор водіння, моряк, корабельний 
механік, шкіпер, боцман, капітан. 

Польща, як член Євроспільноти, 
повинна пристосовувати своє право 
до законодавства ЄС – а в ньому чіт-
ко сказано: якщо фахівець має право 
вільно виконувати певний рід занять в 
одній країні ЄС, то це ж право мусить 
діяти в іншій країні ЄС.

Це означає не тільки збільшення 
шансів на отримання праці на тери-
торії Європейського Союзу для гро-
мадян ЄС, але теж і для заробітчан з 
України. Нині навіть дуже досвідчені 
працівники з інших країн не мають до-
ступу до певних професій: від них ви-
магають закінчення курсів, здачі екза-
менів тощо, а це додаткові гроші й час; 
також, щоб здати екзамени, необхідне 
добре знання польської мови – а цього, 
зазвичай, у пересічного іммігранта не-
має. Виходить так, що фахівець, часом 
пропрацювавши півжиття в якійсь 
сфері, після приїзду до Польщі пови-
нен знову йти вчитися. Це призводить 
до абсурдних ситуацій – на польсько-
му ринку праці протягом довгого часу 
не можуть знайти працівника для ви-
конання кваліфікованої роботи, і в 
цей самий час фахівці-заробітчани за 
копійки працюють на низькокваліфі-
кованих тимчасових роботах. У такій 
ситуації в роботодавця є вибір – або 
нести суттєві фінансові втрати, або 
прийняти працівника нелегально. У 
кожному з цих випадків втрачає бю-
джет Польщі, роботодавець, а також 
працівник. 

Деякі професії зі списку – особливо 
цікаві для мігрантів: наприклад зварю-

вальник, гід, охоронець, таксист, мо-
ряк. Тут знання польської мови не дуже 
важливе, але вміння та практика – ці-
нується. Вимоги доступу до професій 
зміняться залежно від фаху. У кожно-
му конкретному випадку зміни будуть 
відповідні у співвідношенні до відпо-
відальності та рівня необхідних знань 
і практики. Зміни, які спричинить ре-
форма, можуть допомогти студентам-
іноземцям, які щойно приїхали на на-
вчання і хочуть підробити (наприклад, 
гідом, розповідаючи іноземним турис-
там на російській або ж англійській 
мові про красу деяких туристичних 
місць). Не варто забувати і про випус-
кників польських ВНЗ, які приїхали 
з різних країн і не мають фінансової 
підтримки зі сторони рідні. Цій групі 
мігрантів теж дуже важко знайти ко-
шти на закінчення додаткових курсів 
та отримання сертифікатів. 

Дерегуляція приведе до лібераліза-
ції ринку, зменшить кількість перепон 
для відкриття нових фірм. Автор ре-
форми вважає, що найсильніше корис-
ті від реформи відчує малий та серед-
ній бізнес. Нововведення покликані 
зменшити бюрократію – а за тим іде 
зменшення коштів на ведення бізнесу, 
мінімалізація витрат з боку держави 
на проведення реєстрації, що повинно 
зменшити безробіття, особливо серед 
молоді. 

Після реформи міністр юстиції очі-
кує 100 тис. додаткових місць праці. 
«Звільнення» професій спричинить 
збільшення зайнятості у кожній сфе-
рі приблизно на 15% – принаймні так 
відбувалося в інших країнах ЄС. На 
сьогодні в Польщі 380 професій підда-
ються спеціальній правовій регуляції, 
тоді як в інших країнах Європейського 
Союзу їх удвічі-втричі менше. 

«Дерегуляційна реформа» поволі 
торує собі дорогу вперед. Проект вже 
скеровано до Постійного комітету 
Ради Міністрів, який проведе дебати 
на його тему, відтак закон потрапить 
на розгляд до уряду. Нині відомо, що 
комітет зможе зайнятись проектом під 
кінець серпня. Тим часом Міністер-
ство юстиції працює над новим спис-
ком професій. ■

Спрощення доступу до «регульованих» 
професій у Польщі. Чи теж для мігрантів?
Володимир ЛИХОТА

Міністр юстиції Польщі 
Ярослав Ґовін розпочав хвилю 

дискусій через проект 
т.зв. «дерегуляційної» реформи. 

Проект занепокоїв деякі професійні 
групи і дав надію молоді, яка 

найбільше постраждала від кризи. 

ярослав говін, міністр юстиції рп. Фото 
із сторінки: http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20120419/BIALYSTOK/120419468
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Українці у Польщі – Перемишль

аступним пунктом нашої по-
дорожі українськими місцями Польщі 
– після Перемишля – є Люблін. Місто 
здавна славне національно-культурною 
мозаїкою, яскравою складовою якої в 
минулому й сьогодні є українці. Наші по-
братими в Любліні – це результат близь-
кості українсько-польського етнічного та 
політичного кордону, а також ролі міста 
в минулому. 

Значення Любліна почало зростати з 
кінця XIV ст., після підписання польсько-
литовської унії. Там відбувалися Сейми, 
діяв Коронний трибунал – тому Люблін 
став важливим місцем і для руського на-
селення тодішньої Речі Посполитої. Голо-
вним центром життя східнослов’янської 
спільноти була православна церква Пре-
ображення Господнього (Спаса). При ній 
створено школу та церковне братство, 
членами якого стали представники ви-
значних руських княжих родів, зокрема, 
князь Костянтин Острозький. Завдяки 
підтримці таких людей місцева спільно-
та на початку XVII ст. могла спорудити 
нову, муровану церкву, яка збереглася 
до сьогодні. Цей храм є цікавим зраз-
ком люблінського Ренесансу, зараз ви-
конує функцію кафедрального собору 
Люблінсько-Холмської православної 
єпархії. Доказом довгої присутності у 
місті «руської» громади є також і те, що 
одна з його найстаріших вулиць має на-
зву «Руська». Черговий слід – це капли-
ця Святої Трійці в Люблінському зам-
ку. На її стінах знаходиться іконопис у 
візантійсько-руському стилі XV ст., який 
є найціннішою мистецькою пам’яткою 
міста. У колекції Люблінського музею в 
замку зберігаються також пам’ятки укра-

їнського народного мистецтва та іконо-
пису. Варто додати, що сьогодні одне із 
люблінських перехресть носить ім’я ми-
трополита Петра Могили, а нещодавно 
місцева влада прийняла рішення назвати 
сквер у місті ім’ям Тараса Шевченка.

На початку ХХ ст. у Любліні опинила-
ся група українських політичних та вій-
ськових емігрантів, які залишили бать-
ківщину після поразки в боротьбі за неза-
лежність. Вони спричинили чергову хви-
лю розвитку українського культурного та 
освітнього життя у Любліні, а свідченням 
їхньої присутності є могили та пам’ятник 
воїнам армії Української Народної Рес-
публіки на православному кладовищі на 
вул. Липовій. Після Другої світової війни 
в місті оселилися українці з Холмщини 
та Підляшшя, багато з яких депортовано 
з батьківської землі в результаті акції «Ві-
сла» 1947 року. Саме тоді в Любліні було 
створено один із перших гуртків Україн-
ського суспільно-культурного товариства 
(сьогодні – Об’єднання українців у Поль-
щі), почали діяти українські художні ан-
самблі, місцеве радіомовлення готувало 
радіопередачі українською мовою. 

Упродовж останніх трьох десятиліть 
відбувся розвиток української громади 
Любліна в галузях культури, освіти, ви-
давничій, художній, організаційній сфе-
рах, а також у релігійному житті. Сьогод-
ні українська громада Любліна – досить 
численна й різноманітна. Уже кілька ро-
ків її поповнюють громадяни України. 
Одна з найбільш активних місцевих ор-
ганізацій – Українське товариство, яке 
має своє відділення у Холмі. Товариство 
в рамках культурно-громадської діяль-
ності займається, зокрема, недільною 
українською школою. В Університеті 
Марії Кюрі-Склодовської та у Люблін-
ському католицькому університеті існу-
ють кафедри української філології. На 
базі Європейського колегіуму польських 
і українських університетів планувалось 
створити спільний ВНЗ, проте з огляду 
на пасивність української сторони цей 
проект зазнав невдачі. У Любліні працює 
генеральне консульство України, активно 
діє й греко-католицька церква, представ-
ник якої о. Степан Батрух (голова Фонду 
духовної культури пограниччя) є орга-
нізатором щорічних Європейських днів 
добросусідства. Цей захід відбувається в 
різних місцях на польсько-українському 
кордоні. Його мета – сприяти транскор-
донному співробітництву Польщі й Укра-
їни, як і утворенню більшої кількості 
місць перетину кордону на межі двох 
держав. ■

Українські установи 
та організації в Любліні

генеральне консульство України в любліні
Адреса:
Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie
ul. 3 Maja 14, 20-078 Lublin
Телефони: +48 (81) 531-88-89, 
                      +48 (81) 531-88-01
Факс: +48 (81) 531-88-88
Eл. пошта: gc_pll@mfa.gov.ua, kgul@op.pl
Веб-сторінка: www.ukr-konsulat.lublin.pl
Робочі дні:
Понеділок, вівторок, середа і п’ятниця: 
8:30–12:30

Українське товариство у любліні
Адреса:
Al. Racławickie 33/62, 20-049 Lublin
Телефони: +48 (81) 534-10-24, 
                      +48 662-643-100
Факс: +48 (81) 534-10-24
Eл. пошта: ukrainians_lublin@free.ngo.pl
Веб-сторінка:  www.ukr–tov.pl

Фонд духовної культури пограниччя
Адреса:
Люблін, вул. Варшавська 71, 
Тел. 81 746 93 99

люблінський музей у любліні
Адреса:
ul Zamkowa 9, 20-117 Lublin
Веб-сторінка: www.zamek–lublin.pl

Парафії:

греко-католицька парафія м. любліна
Адреса:
Aleja Warszawska 71, 20-803 Lublin
Тел./факс +48 (81) 746-93-99
Моб. тел.: +48 603-762-946
Ел. пошта: s.batruch@kuria.lublin.pl
Настоятель – о. Стефан Батрух
Веб-сторінка: www.grekat.stalwol.pl

Православна Парафія свт. Петра (Могили) 
у Любліні
Церква Воздвиження Чесного Хреста Гос-
поднього
Адреса: 
ul. Dolińskiego 1, 20-127 Lublin
Ел. пошта: ukrorth-lublin@cerkiew.pl
Настоятель – о. Мирослав Вишневський
Веб-сторінка: http://www.chresto-vozd.
harazd.net/index.html

Православний кафедральний собор 
Преображення Господнього у Любліні
Адреса:
ul. Ruska 20, 20-126 Lublin
Тел. +48 (81) 747-56-89
Настоятель – о. Анджей Лось
Ел. пошта: andrzej_los@wp.pl
Веб-сторінка: http://lublin.cerkiew.pl/parafie.
php?id_n=4&id=190

Український Люблін
Підготував Григорій СПОДАРИК 
(за матеріалами ukr-tov.pl)
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Українці у Польщі – Перемишль

ові положення зобов’язу-
ють працедавця вимагати від праців-
ника документів, які підтверджують 
його легальне перебування на терито-
рії Польщі. Цю перевірку він повинен 
зробити перед тим, як працевлаштува-
ти іноземця. Разом з тим, працедавець 
зобов’язаний зберігати копію дійсного 
документу про легальне перебування 
(віза, посвідка на проживання) протя-
гом всього часу праці робітника. Якщо 
працівник був працевлаштований до 
21 липня, то працедавець повинен до-
укомплектувати відсутні документи 
протягом 45 днів від цієї дати.

Суттєвою відмінністю нового за-
кону є те, що іноземець, який неле-
гально перебуває в Польщі, працев-
лаштований на основі трудового до-
говору (пол. umowa o pracę) або іншої 
цивільно-правової умови (пол. umowy 
zlecenia, o dzieło), має можливість ви-
магати виплати заробітної платні, як і 
додаткових грошових винагород (на-
приклад, премії, бонуси, комісійні). 
Така вимога оплати можлива, навіть 
якщо іноземець буде видалений з те-
риторії Польщі.

Згідно з законом, якщо іноземець-
нелегал був законно працевлаштова-
ний згідно з трудовим договором, то 
вважається, що він був працевлашто-
ваний на 3 місяці, крім випадків, коли 
працедавець або робітник не доведуть 
у суді інший час працевлаштування.

Якщо ж іноземець був працевла-
штований на інший основі, ніж тру-
довий договір (наприклад, договори 
підряду: umowy zlecenia, o dzieło), то 
вважається, що за виконання робіт ви-
плачується сума, еквівалентна трьом 
мінімальним платням (нині мінімаль-
на місячна платня становить 1500 зло-
тих), крім випадків, коли працедавець 
або робітник не доведуть у суді інший 
час працевлаштування.

Нові положення закону спрямова-
ні, в основному, на працедавців – щоб 
за рахунок досить жорстких санкцій 
змусити їх не користуватися працею 
нелегальних працівників, які пере-
бувають у Польщі. Такі санкції – це, 
насамперед, обов’язок платити відпо-
відну зарплатню, як і додаткові випла-
ти (або пересилати зароблені кошти 
за рахунок працедавця до країни по-
ходження іноземця). Більше того, де-
портація іноземця виконується теж за 
рахунок роботодавця.

Іншими наслідками для працедав-
ців є накладання штрафу або навіть 
обмеження волі за надання праці ба-
гатьом іноземцям одночасно, якщо 
вони не мають відповідних докумен-
тів на право легального перебування 
(наприклад, під час збору врожаю, на 
будівництві) або якщо працедавець 
постійно надає працю нелегальним 
іммігрантам. Разом з тим, постійне 
працевлаштування нелегалів, особли-
во тоді, коли виконувана праця не має 
зв’язку з основною економічною ді-
яльністю працедавця, підлягає пока-

ранню штрафом у розмірі до 10 тисяч 
злотих.

Положення нового Закону перед-
бачають також покарання у вигляді 3 
років позбавлення волі за працевла-
штування нелегальних іммігрантів в 
умовах спеціального використання. 
Це стосується зловживань, які при-
нижують людську гідність, які впли-
вають на людське здоров’я або безпеку 
людини, що відрізняється від легаль-
но працевлаштованих осіб. Таке по-
ложення особливо стосується жертв 
торгівлі людьми.

Законодавці також передбачили ряд 
серйозних санкцій адміністративного 
характеру. Зокрема, визнаний винним 
у вищезгаданих злочинах працедавець 
може отримати покарання у вигляді 
заборони на отримання додаткового 
фінансування з європейських фондів 
(на строк від 1 до 5 років), також по-
вернення отриманих протягом по-
передніх 12 місяців коштів. Працев-
лаштування нелегальних мігрантів 
через агентства тимчасової праці за-
грожує тим, що маршалок воєводства 
може викреслити агентство з реєстру. 
Такі суворі кари можуть призвести ба-
гато фірм до банкрутства.

Закон також посилює співпрацю й 
обмін інформацією між Прикордон-
ною службою, Державною інспекцією 
праці та Департаментом соціального 
страхування з метою більш ефектив-
ного контролю працевлаштування 
іноземців.

Слід зауважити, що для мігран-
та сама можливість подачі претензій 
щодо заборгованості з заробітної пла-
ти або презумпції оплати трьох міні-
мальних зарплат, на практиці може 
виявитися мертвою нормою. Адже, 
важко собі уявити, що нелегальний 
іммігрант намагатиметься після де-
портації подавати заяви до польського 
суду про відшкодування і захист його 
прав. ■

суворі санкції 
за працевлаштування
нелегальних мігрантів
Івона ТРОХІМЧИК-САВЧУК

Польща посилює санкції проти нелегалів та їхніх працедавців: 21 липня 
увійшли в силу положення Закону від 15 червня 2012 року про наслідки 
надання праці іноземцям, які перебувають на території Польщі всупереч 
закону. Метою цього документу є обмеження обсягів нелегальної міграції  
до країн ЄС через зменшення привабливості працевлаштування нелегальних 
мігрантів, які прибувають з третіх країн (тобто з-за меж Євросоюзу  
чи Європейської зони вільної торгівлі, а також членів їхніх родин). 
 Закон є результатом послідовної адаптації польського законодавства 
відповідно до європейських норм.

Фото з www.zer.msw.gov.pl
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а результатами опитувань, 
найпопулярнішими серед вступників 
залишаються факультети управління, 
будівництва, інформатики, правознав-
ства, психології та економіки. У най-
більш престижних університетах, як-от 
Варшавський чи Вроцлавська Політех-
ніка, на ці напрямки намагаються по-
трапити до кількох десятків тисяч осіб. 
Популярність цих дисциплін зумовле-
на тим, що для вступу не потрібні якісь 
особливі, поза шкільними, навички, 
плюс вони є майже в усіх ВНЗ. Нато-
мість це ще не означає, що саме на цих 
факультетах – найбільший конкурс. 

Найбільше бажаючих на одне місце 
студента цього року спостерігалося або 
там, де одразу поєднуються декілька 
напрямків, що потенційно дозволяє ви-
пускнику обирати з більшої кількості 

вакансій (т.зв. makrokierunki); або ж на 
дуже спеціалізованих профілях, які го-
тують невелику кількість фахівців (т.зв. 
unikatowych). Приклади: у Варшавсько-
му університеті протягом трьох років 
чи не найбільшим є конкурс на міждис-
циплінарні економічно-менеджерські 
студії та на біоінформатику; водночас у 
Познані, в Університеті Адама Міцке-
вича, понад 30 бажаючих змагалися за 
одне місце шведського філолога, а по-
над 20 – данського.

Багато бажає вчитися на медика: у се-
редньому 14 людей по країні претенду-
ють на місце на медичному факультеті, 
по 7 – на фармацевтиці та медичному 
аналізі. ЄС відчуває нестачу лікарських 
кадрів, а власники польських медичних 
дипломів цінуються на Заході. 

У цілому, вступники рік від року 
стають дедалі прагматичнішими: усе 
менше людей подає документи на гу-
манітарні факультети, випускниками 
яких ринок давно перенасичений. Нато-
мість, високі конкурси спостерігаються 

на геодезії, картографії, логістиці, діє-
тології та інженерії. Проте, не бракує й 
творчих натур: понад 10 осіб претендує 
на режисерські факультети та спеціаль-
ності, пов’язані з кінопродукцією. Тут, 
щоправда, самих шкільних знань зама-
ло: комісії треба показати власний твор-
чий доробок і проекти. Можна додати, 
що протягом останніх років поступово 
зростає популярність філологічних фа-
культетів, особливо східних мов. Сіно-
логія (вивчення китайської мови) вже 
перестає бути екзотичною. 

А чи відповідають преференції сту-
дентів ринковій ситуації? У 2011 році 
найбільше у Польщі заробляли особи, 
котрі отримали диплом магістра інже-
нерії, а також випускники економіки  
й інформатики. Найбільше вакансій  
на ринку – для тих самих інформатиків, 
а також осіб з технічною освітою. 

Нагадаємо, що на сьогодні в Польщі 
зареєстровано близько півтисячі ВНЗ, 
майже три чверті з них – це приватні 
установи. Українці, як не громадяни 
ЄС, повинні платити за вищу освіту. 
Виняток становлять власники «карти 
поляка» – для них держава кожного 
року резервує декілька сотень місць  
в університетах по всій країні. ■
Джерела: edulandia.pl , nauka.gov.pl

ожен другий учень в Польщі 
має репетитора. Якщо колись додаткові 
заняття асоціювалися зі шкільною не-
успішністю, то тепер вони призначені 
для людей, які думають про майбутнє. 
На приватні уроки записують навіть 
дітей перед вступом до школи. Батьки 
нерідко хочуть, аби їхня 5-літня дити-
на вже могла щось сказати двома іно-
земними мовами. Скільки ж коштує 
репетитор та чи дійсно без нього не 
обійтися?

На найбільшому веб-порталі, при-
свяченому репетиторству, – ekorki.pl, 
– минулого року було зареєсторовано 
понад 34 тисячі осіб. Це переважно мо-

лоді жінки, які дають приватні уроки з 
англійської чи математики: ці предмети 
найпопулярніші. Далі йдуть німецька 
мова, хімія, фізика та польська. Ціни за 
уроки починаються від 25 зл. за годину, 
проте викладач з високою кваліфікаці-
єю може просити й 70–100 зл. Ціна рос-
те, якщо вчитель приходитиме до учня 
додому, і зменшується, якщо на уроці 
буде не одна дитина, а 2–3. 

Марія – з Тернополя, майже 10 років 
живе з дітьми в Кракові, і, незважаючи 
на скромну зарплатню, усе ж записува-
ла старшого сина на приватні уроки. 

– Він дуже хотів вчитися на фарма-
цевта, – розповідає вона. – Конкурс в 
університеті був високий, а я сумніва-
лася, що хімія в школі викладається на 
доброму рівні. Тому протягом 2 років 
він займався зі студентом старших кур-
сів двічі на тиждень, це коштувало 35 
зл. за годину. Проте результат себе ви-

правдав: хлопець вступив до універси-
тету, після закінчення планує працюва-
ти у Західній Європі, – каже Марія.

Іншої думки киянка Наталя, котра 
працює в Познані: 

– У мене двоє дітей молодшого 
шкільного віку. Уперше взяти їм ре-
петитора мені пропонували ще тоді, 
коли вони були в дитячому садочку. 
У школі теж лунають пропозиції при-
ватних уроків з іноземної мови, проте 
я відмовляюся. Мені не шкода часу, аби 
після уроків займатися з дітьми. Брати 
репетитора – це позбавити їх частини 
відповідальності за результат своєї пра-
ці. Не хочу їх привчати, що все можна 
купити за гроші, – наголошує вона.

Репетиторством можна не тільки 
скористатися, але й на ньому зароби-
ти. Приватні уроки української мови  
у Варшаві коштують від 20 до 40 зл. за 
годину, російської – 35–45 зл. Набрати 
багато учнів на початку, звісно, не ви-
йде, проте 1–2 – це непоганий підробі-
ток. ■

Тренди у вищій освіті, 
або На кого хочуть вчитися поляки?

Олена БАБАКОВА

Ви, Ваші знайомі або діти хотіли б отримати вищу освіту у Польщі? Цього-
річна вступна кампанія закінчується, тож можна підбити перші підсумки: 
спеціалістами у яких галузях бачать себе мешканці Польщі? Ми поцікавилися, 
які напрямки навчання користуються найбільшою популярністю в польської 
молоді.

З

Ціна знання. За годину
Олена БАБАКОВА

К
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ажуть, що вагітність – це не 

хвороба, та важко не мати такого вра-
ження, якщо подумаємо, як часто вагіт-
на жінка відвідує лікарів і медичні уста-
нови. Що робити, коли тест показав дві 
риски, вагітність – це несподіванка, а до 
рідної країни – далеко? Перш за все – не 
панікувати. Спочатку треба ознайоми-
тись з правами, які ти маєш. 

Отже, що гарантує польське законо-
давство? 

Конституція Республіки Польща 
каже, що «державна влада зобов’язана 
забезпечити особливий медичний за-
хист дітям, вагітним жінкам, інвалі-
дам та особам старшого віку» (ст. 68 
параграф 3). Слова «забезпечити осо-
бливий медичний захист» означають 
лише гарантію опіки в мінімальному 
обсязі. 

Те, як держава розуміє цей мінімум 
і що входить в обсяг послуг, які нада-
ються безкоштовно в рамках забезпе-
чення Національного фонду охорони 
здоров’я (пол. NFZ), було викладено 
в законі про послуги системи охоро-
ни здоров’я, фінансовані з державних 
ресурсів (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 
1027 z późn. zm.). Це – довжелезний за-
кон (120 сторінок!), який напевно ніх-
то не прочитав – крім юристів та осіб, 
які професійно займаються справами 
охорони здоров’я. На щастя, про права 
вагітних жінок говорить уже стаття 2 
(параграф 1, пункт 3) згаданого зако-
ну, у якому вказано, що скористатись 
послугами системи державної охо-
рони здоров’я мають право, зокрема, 
люди, які є громадянами Польщі, а 
також ті, хто проживає на території 
РП. Це особи, яким не виповнилось 18 
років або ті, що знаходяться в періоді 
вагітності, пологів і післяпологового 
періоду. Тобто, жінка не мусить бути 
застрахованою, щоб скористатися без-
коштовними медичними послугами 
впродовж перерахованих періодів. Це 
т.зв. законні повноваження, вони сто-
сується також вагітних жінок, які не є 
громадянками Польщі. 

Наступний важливий юридичний 
акт – це Навколопологовий стандарт, 
тобто розпорядження міністра охоро-
ни здоров’я, що визначає процедури 
поведінки по догляду за жінкою й 
дитиною під час фізіологічної вагіт-
ності, фізіологічних пологів, після-
пологового періоду, а також догляду 
за новонародженим (Dz. U. z 2010 r.,  
Nr 187, poz. 1259). Положення увійшли 
в життя 8 квітня 2011 р. – вони все ще 
вважаються нововведенням, тому, 
на жаль, не всюди застосовуються. 
Отже, упродовж скитання від однієї 
установи охорони здоров’я до іншої 
тебе часто супроводжуватиме вра-
ження, що законодавство не відпові-
дає практиці... Але, повертаючись до 
стандарту: він визначає, які права має 
вагітна жінка, а також які процедури 
обов’язкові для медичного персоналу, 
що нею займається. На жаль, по всій 
Польщі стандарти й практика дуже 
відрізняються, а тому цей важливий 
та порівняно короткий юридичний 
акт (13 сторінок) варто прочитати, 
щоб знати, чого вимагати в медичних 
установах. 

Наступні законодавчі документи, з 
якими варто ознайомитись на початку 
вагітності, – це положення стосовно 
працевлаштування вагітних жінок. 
Якщо ти працюєш на основі трудово-
го договору, то на одному з перших ві-
зитів до гінеколога попроси його, щоб 
він дав тобі довідку про вагітність для 
працедавця. Її треба занести до відділу 
кадрів, і з цього моменту твій статус 
у фірмі змінюється. Працедавець не 
може змушувати тебе до надурочної 
роботи чи до нічних змін (навіть якщо 
ти згідна!), висилати тебе у відря-

дження без твоєї згоди, доручати пра-
цю в небезпечних для здоров’я умовах 
(якщо до цього моменту ти виконувала 
таку роботу, то тепер ти повинна пере-
йти на іншу посаду без втрати дотепе-
рішньої заробітної платні). Крім того, 
під час вагітності не можна звільнити 
жінку, змінюється також принцип ви-
плат «лікарняних»: їхній розмір для 
вагітної становить 100% її зарплатні, 
а не, як звично, 80%. Працедавець по-
винен знати про вагітність, щоб пра-
вильно нарахувати виплати за період 
лікарняного. 

Досить теорії. Тепер кілька слів про 
практику.

Перше питання, на яке ти повинна 
дати відповідь, – якими послугами 
користуватися: державної чи приват-
ної системи охорони здоров’я? Кожен 
з варіантів має свої плюси та мінуси. 
Візити до державної поліклініки бу-
дуть безкоштовними, так само, як і 
аналізи, що їх випише лікар, а також 
послуги в лікарні. На жаль, треба 
звернути увагу на довгі черги до спе-
ціалістів, обмежену кількість місць, у 
яких можна здати конкретні аналізи. 
Наприклад, морфологію крові можна 
зробити майже в кожній поліклініці, 
але щоб підтвердити або виключити 
токсоплазмоз, визначити рівень гор-
монів щитовидної залози, треба їхати 
до конкретної амбулаторії, вказаної 
лікарем. Приватні поліклініки можуть 
виконати більшість аналізів на місці, 
однак за це треба буде заплатити: не 
кажучи вже про пакети страхування 
в приватних поліклініках, вони від-
різняються один від одного обсягом 
викуплених послуг. Ти повинна зна-
ти, що направлення на обстеження, 
виписане приватним лікарем, не ви-
знається в державній установі (не-
залежно від того, чи в тебе є страху-
вання у ZUS), і за нього тобі скажуть 
заплатити. Плюс приватної полікліні-
ки – це коротші черги до лікаря, але 
це не правило. Крім того, деякі з них 
надають своїм пацієнтам можливість 
пологів у клініці (за додаткову оплату 
– зазвичай від кількох до кільканадця-
ти тисяч злотих). Але нема перешкод, 
щоб безкоштовно народжувати в дер-
жавній лікарні, незалежно від того, чи 
ти користуєшся послугами приватно-
го лікаря. Про одне треба пам’ятати 
– ти повинна з’явитись у лікаря перед  
10-им тижнем вагітності! Чому це 
важливо – ми розповімо в наступній 
серії нашого циклу. ■

Стати мамою в Польщі
Івона ТРОХІМЧИК-САВЧУК

Фото: zdorovia.com/archives/1488
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Реклама в газеті «Наш вибір»!
У нашій газеті та на порталі є можливість розмістити рекламу за окрему платню. 
кошти від реклами підуть на реалізацію проекту, тобто видання газети. 
За детальною інформацією просимо звертатись до редакції: redakcja@naszwybir.pl

НаВЧаННЯ/кОНсУЛьтації

► Безкоштовні тренінги для іноземців 
у Вроцлаві
Центр соціальної інтеграції (Centrum 
Integracji Społecznej) у Вроцлаві розпо-
чинає проект «Нова пристань», у рамках 
якого проводитимуться безкоштовні тре-
нінги для іноземців.
Центр пропонує:

● курси польської мови
● комп’ютерні курси
● курси юридичної свідомості
● послуги присяжного перекладача
● юридичні консультації
● допомогу у вирішенні справ 
   в установах
● індивідуальні консультації
● професійні курси
● участь у спеціальних подіях, напри-
клад, у мистецьких вернісажах, подо-
рожі по Польщі, культурних подіях у 
Вроцлаві.

Набір учасників проекту триває. 
Адреса:
Biuro Projektu Nowa przystań
Centrum Integracji Społecznej
Ul. Strzegomska 49 
(I поверх, кімната 23A)
53-611 Wrocław
Телефон: +48 (71) 782 35 17
E-mail: nowaprzystan@cis.wroclaw.pl

► Курси польської та англійської мов – 
триместр жовтень-грудень 2012 року
Фонд розвитку «Понад кордонами» ого-
лосив набір на курси польської та ан-
глійської мов на жовтень-грудень 2012 р.  
Це – тримісячні курси для іноземців на 
всіх рівнях знання мов. Заняття відбу-
ваються двічі на тиждень по 2 академіч-
них години кожне, або раз на тиждень по  
4 години (залежно від індивідуальних 
преференцій учнів).
Запис відбуватиметься 3–11 вересня 2012 
року у год. 11:00–13:30 і 15:00–17:00. Пла-
нується відкриття груп на всіх рівнях.
Вартість курсу – 400 злотих.
Адреса:
ul. Górskiego 3 m. 17, 00-033 Warszawa
Ел. пошта: jezyki@frog.org.pl
Тел.: +48 (22) 403-78-72, +48 517-459-418. 
Детальніше про курси: frog.org.pl.

кОНкУРс

► Конкурс «Аболіція – що далі?»
Фонд розвитку «Понад кордонами» ого-
лосив конкурс під назвою «Аболіція – що 
далі?» Його мета – дізнатися, як зміна 
статусу перебування в країні змінила 
життя мігрантів, почути думки з приводу 
нових можливостей, які відкрилися перед 
іноземцями після аболіції. Організатори 
чекають на есе польською мовою, щоден-
ники, блоги, вірші, малюнки чи фото, які 
розкривають цю тему. Троє переможців 
отримають цінні призи. 
Роботи можна надсилати до 31 грудня 
2012 р. на електрону скриньку konkurs@
frog.org.pl або на адресу традиційної по-
шти: ul. Górskiego 3 m. 17, 00-033 Warszawa 
(обов’язково з припискою: «конкурс „Або-
ліція – що далі?”»).
Детальніше про конкурс: frog.org.pl.

кУЛьтУРа

► Документальний фільм 
«Чемпіон танцю поверта-
ється» (Ballroom Dancer), 
Данія 2011. 
У серпні на екрани польських кінотеатрів 
увійшов документальний фільм про укра-
їнського танцюриста, чемпіона світу у ла-
тиноамериканських танцях 1990-х рр. Він 
раптово припинив свою кар’єру і через де-
сять років хоче повернутись до професій-
ного заняття танцями, здобувати верши-
ни, які підкорялись йому раніше. Заохочу-
ємо до перегляду. Фільм можна дивитись 
у студійних кінотеатрах Польщі. 
Детальніше: http://www.filmweb.pl/film/
Mistrz+ta%C5%84ca+powraca-2011-639299

► Музеї
Заохочуємо наших читачів відвідати чис-
ленні музеї Польщі. Більшість державних 
музеїв надають можливість безкоштов-
ного огляду своїх експозицій раз на тиж-
день. Також вони пропонують різноманіт-
ні лекції як для дорослих, так і для дітей. 
Подаємо інформацію про кілька музеїв.
Національний музей у Варшаві – Muzeum 
Narodowe w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3.
Вільний вхід до постійної експозиції –  
у вівторок.   www.mnw.art.pl
Національний музей у Кракові – Muzeum 
Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1.
Вільний вхід до постійної експозиції –  
у суботу.   www.muzeum.krakow.pl

В е р е с е н ь  2 012  р о к у

Національний музей у Вроцлаві – Mu-– Mu-
zeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstań-
ców Warszawy 5.
Вільний вхід до постійної експозиції –  
у суботу.    www.mnwr.art.pl
Національний музей у Ґданську – Muzeum 
Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 1. 
Вільний вхід до деяких відділів – у п’ят-
ницю.    www.muzeum.narodowe.gda.pl

сПОРт

► «Етноліга–4» стартує у вересні 2012 
року
У вересні починається футбольна «Етно-
ліга-4», організована Фондом свободи 
(пол. Fundacja dla Wolności). Триває за-
пис учасників чемпіонату: заявки можна 
подавати індивідуально або командами 
(5–10 людей). Якщо ж не встигнете запи-
сатись, то можете приходити вболівати й 
записатись на наступну «Етнолігу». Чем-
піонат відбудеться у Центрі спорту та ре-
креації варшавського району Середмістя 
(пол. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy 
Śródmieście w Warszawie, ul. Polna 7a). 
Дати матчів: 8, 15, 22, 29 вересня; 6, 13, 
20, 27 жовтня; 3, 17 і 24 листопада 2012, 
14:00–21:00 год.
Більше деталей про чемпіонат:
www.etnoliga.org

РізНе

► Система прокату велосипедів «Ve-
turilo» у Варшаві
Від серпня у Варшаві почала діяти без-
особова система прокату велосипедів 
«Veturilo». У центрі міста, на Урсинуві, 
Бєлянах та Вілянуві з’явилося 57 зупинок, 
де доступні 1024 велосипеди. У березні 
2013 року планується відкрити чергові 70 
пунктів прокату. Ця система заохочує до 
щоденного використання велосипеда як 
транспортного засобу. З допомогою орен-
дованого велосипеда «Veturilo», можна 
легко доїхати на роботу чи до школи за 
помірну ціну. 
Щоб скористатися цією зручною систе-
мою, потрібно зареєструватися на веб-
сторінці: http://www.veturilo.waw.pl/

Вартість користування велосипедами: 
Вступна оплата – 10 зл.
Від 1 до 20 хв. –   0 зл.
Від 21 до 60 хв. –   1 зл.
Друга година –   3 зл.
Третя година –   5 зл. 
Четверта та кожна наступна година – 7 зл.
Крадіжка велосипеда або його пошко-
дження – 2000 зл.
Детальніше: www.veturilo.waw.pl
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Ілюстрація до книжки «Пригоди Ослі та Поні»
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та 
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Усі кошти
від продажу підуть 
на статутну діяль-

ність фонду 
«наш вибір».

ЗаохочУємо всіх до читання 
книжки оповідань для дітей 

української письменниці тамари маршалової 
«пригоди ослі та поні»!  

– Маємо важку ситуацію на поль-
сько-українському кордоні. Є шість 
пунктів перетину, але щоб їх подолати, 
треба чекати кілька годин! Не так це 
повинно виглядати! Тимчасовий пункт 
перетину кордону дає змогу перейти 
межу по-людськи хоча б туристам. 
Такі пункти, як наприклад, між селами 
Збереже й Адамчуки, повинні існува-
ти хоча б під час туристичного сезону. 
Тому наш «біг» через кордон може бути 
хоч на хвильку відкритим, а також по-
казує, що можна організувати спільні 
спортивні транскордонні заходи, – по-
яснює ідею Мірослав Бєнєцький, член 
товариства «ОТК Жезнік», яке організу-
вало біг. З другого боку, захід звертався 
до історії: під Шацьком, що неподалік, 
у 1939 році пройшов бій між поляками 
та радянськими військами.

Цьогорічний біг, дистанція якого – 
17 км, розпочинався на польському боці 
кордону у місцевості Збереже. Учасни-
ки бігли через Адамчуки, Світязь аж 
до гори Костюшки, біля якої знову за-
вернули до Адамчуків. Відтак, через 

понтонний міст вбігали до Польщі, де, 
біля ста метрів від кордону, знаходився 
фініш. Траса напевно не була легкою, 
адже сорок учасників із України, Поль-
щі, Білорусі мусили бігти лісом, шосе 
чи польовими дорогами.

Завдяки заходові кордон на цьому 
місці відкрили на чотири дні. Крім бігу, 
який став складовою частиною тради-
ційних уже на прикордонні Європей-
ських днів добросусідства, відбувся та-
кож концерт та історична конференція. 
Захід мав велике регіональне значення, 
проте не завжди місцева влада до кінця 
розуміє таку ідею.

– Звичайно, місцева влада втягу-
ється в організацію, однак бачу, що 
українській стороні захід потрібний 
менше, ніж польській. Це мені трішки 
болить. Могли б більше попрацювати. 
Проте мені подобаються, що з Украї-
ни ініціатива «іде знизу», від людей, 
які там живуть. Тому вважаю, що цей 
захід повинен організовуватися ще 
більш масштабно, – підсумовує М. Бє-
нецький. ■

Бігом через кордон
Долати кордони, передусім 
ментальні, можна різними 

шляхами: за допомогою концертів, 
конференцій, обміну молоді, 

але також спорту. Саме спорт, як 
спосіб поєднання використано на 

Поліссі 11 серпня, 
під час організованого вперше 

польсько-українського 
транскордонного «Бігу По-лісу». Фото із сторінки www.biegpolesie.pl
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Культура і спорт

Павло ЛОЗА

екілька років 
тому на польській му-
зичній сцені з’явився 
ансамбль «R.U.Т.А.» – музичний про-
ект, який у своїй творчості поєднує 
стилі хард-рок і панк, музику, яка ви-
конується на старовинних музичних ін-
струментах, й оригінальні словах пісень 
ХІХ та початку ХХ століть. Відповідні 
твори члени колективу шукали в архі-
вах. Їхні слова – дуже радикальні, часто 
розповідають про важкі часи панщини, 
поневолення хліборобів, але також про 
спротив проти панів. Таким чином, на-
родилася перша платівка «ҐОРЕ». Гурт 
почав виступати не лише в Польщі, але 

й закордоном. Під час концерту в 
Білорусі «R.U.Т.А.» вирішила роз-
ширити свою діяльність на схід... 
Тобто Білорусь та Україну.

– В Україні пісні про ті часи було 
набагато легше знайти. Ми дові-
далися, що подібну працю робить 
український «Гуляйгород». Його 
члени також збирали старі пісні, 

які ще не забуті: ці твори насправді уні-
версальні. Є одна українська пісня, яка 
мені подобається – «А хто в пана не ро-
бив, біди ще не вжив»: мушу сказати, 
що вона розповідає дуже цікаву істо-
рію. «Гуляйгород», який збирав ці піс-
ні, уже відомий у Польщі з виступів на 
фольк-фестивалях. Цей гурт відкритий 
на експерименти і музичну співпрацю,  
і так вона почалася, – розказує про спів-
робітництво з українцями лідер гурту 
«R.U.Т.А.» Мацей Шайковський. 

Київський ансамбль, який досліджує 

і відтворює традиційну інструменталь-
ну музику, обрядові та побутові пісні, 
а також танці з території Середнього 
Подніпров’я (Черкащина, Полтавщина, 
Кіровоградщина), співпрацюючи з поль-
ським гуртом звертав увагу на те, що пі-
сень не можна змінювати, вони повинні 
прозвучати оригінально. Результатом 
співпраці стала платівка «На Усход», на 
якій пісні про бунт селян проти визиску 
панів доповнюють архаїчні мотиви поді-
бних творів з України, Білорусі та Росії. 

– Ми усвідомили, що енергія цих 
пісень величезна й потрібна людям на 
Сході. Надійшов час, що необхідно їм 
послати сигнал свободи. Якби ми не 
вірили в потенціал культури бунту, ми 
не робили б цих проектів, – говорить  
М. Шайковський в інтерв’ю одній з 
польських газет.

Платівку підсилює також долучена 
брошура, у якій заміщено матеріали про 
сучасну культуру бунту на Сході: про 
український «Фемен», російські групи 
«Война» та «Pussy Riot» чи білоруський 
«Рerformance». ■

країна виборола 20 медалей (6 
золотих, 5 срібних та 9 бронзових) – і це 
гірший результат, ніж чотири роки тому 
в Пекіні, коли Україна з 27 медалями за-
йняла одинадцяте місце у медальному 
заліку. У міжнародних спортивних зма-
ганнях у Лондоні Україна тепер здобула 
чотирнадцяте місце. Цього разу най-
більше медалей здобули боксери – аж 
5, а з них 2 золоті. Цей факт помічено, 
зокрема, у Польщі. 

– Звичайно, у цьому виді спорту в 
Польщі – криза, а в наших східних су-
сідів все виглядає набагато краще. Ми 
повинні брати приклад з українців, – 
говорив після завершення Олімпіади 

польський спортивний журналіст Януш 
Піндера. 

Під час закриття Олімпіади усі 
спортсмени були героями церемонії, 
оскільки зайняли місце у центрі стаді-
ону. За традицією, під час урочистості 
був переданий Олімпійський прапор 
меру наступної столиці літньої Олімпіа-
ди – вона пройде в Ріо-де-Жанейро.

Українських спортсменів після по-
вернення в Україну відзначив президент 
України В. Янукович. Він вручив дер-
жавні нагороди 24 олімпійським пере-
можцям і призерам Олімпійських ігор, 
які здобули медалі у 20 видах змагань.

Якщо поглянути в історію Олімпіад, 

то збірна України з початку 90-их років 
взяла участь у п’ятьох літніх Олімпій-
ських іграх, на яких виборола 96 меда-
лей (34 золоті, 27 срібних і 55 бронзо-
вих). Нижче наводимо перелік призерів 
Олімпійських ігор у Лондоні зі збірної 
команди України, та види спорту, у яких 
вони перемогли. 

20 медалей для України
ХХХ Олімпійські ігри,  

що проходили 27 липня –  
12 серпня, згуртували більше десять 

тисяч спортсменів, які розіграли 
302 медалі. Загалом спортсмени 

боролися на шести розташованих  
у Лондоні спортивних об’єктах.

У

«R.U.Т.А.» пішла «На Усход»!
Павло ЛОЗА

Д

переможний гопак золотого призера 
олімпійських ігор у лондоні, боксера 
олександра Усика. 
Фото: http://www.washingtonpost.com/blogs/
london-2012-olympics/files/2012/08/usyk.jpg

Золота медаль: Чебан Юрій (веслування на байдарках і каное), Дементьєва Яна, Дов-
годько Наталія, Коженкова Анастасія і Тарасенко Катерина (академічне веслування 
– парна четвірка), Торохтій Олексій (важка атлетика), Ломаченко Василь (бокс), Усик 
Олександр (бокс), Шемякіна Яна (фехтування).
срібна медаль: Осипенко-Радомська Інна (дві, веслування на байдарках і каное), Ан-
дрійцев Валерій (вільна боротьба), Берінчик Денис (бокс), П’ятниця Олександр (легка 
атлетика – метання списа),
бронзова медаль: Костевич Олена (дві, стрілецький спорт), Харлан Ольга (фехтуван-
ня), Гвоздик Олександр (бокс), Каліна Юлія (важка атлетика), Бризгіна Єлизавета, Повх 
Олеся (легка атлетика), Рємєнь Марія (легка атлетика), Стуй Христина (легка атлетика 
– естафета 4х100), Саладуха Ольга (легка атлетика – потрійний стрибок), Радівілов Ігор 
(спортивна гімнастика), Шелестюк Тарас (бокс).


