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Продовження на 3 сторінці

ержавного візиту Петра 
Порошенка до Республіки Польща у 
Варшаві чекали давно. Часто від поль-
ських експертів можна було почути 
твердження, що Україна не розглядає 
свого західного сусіда як основного та 
стратегічного партнера, оскільки ані 
український президент не спішить від-
відати столицю Польщі, ані офіційний 
Київ не спішить вислати нового посла 
до Варшави. Призначення Андрія Де-
щиці надзвичайним і повноважним по-
слом України у РП тривало довго, але 
радше це можна було пояснити вну-
трішніми перипетіями в українській 
політиці, ніж дійсним відображенням 
того, як офіційний Київ сприймає Поль-
щу. Зрештою, таке ж пояснення мало і 
відтермінування візиту П. Порошенка 
як президента України до Варшави. 

Щоправда, варто згадати, що П. По-
рошенко одразу після обрання, але ще 
не склавши присяги, відвідав Варшаву. 
Новообраний український президент 4 
червня приїхав до столиці Польщі, де 

взяв участь в урочистостях з нагоди 
25-ої річниці перших демократичних 
виборів у цій країні. Тоді ж відбуло-
ся вручення нагороди «Солідарності» 
одному з лідерів кримськотатарського 
народу, народному депутатові України 
Мустафі Джемілєву, на якому був при-
сутній П. Порошенко. Саме під час сво-
го першого візиту до столиці Польщі П. 
Порошенко провів кілька важливих зу-
стрічей з польським політикумом та лі-
дерами західних країн, зокрема з прези-
дентом США Бараком Обамою. Оскіль-
ки інавгурація П. Порошенка відбулась 
тільки 7 червня, тоді його приїзд до 
столиці найближчого західного сусіда 
варто розглядати як символічний крок, 
який  засвідчив з боку України доволі 
тепле та відкрите ставлення до Польщі, 
ставши одним із підтверджень того, що 
новообраний глава української держа-
ви особливе місце в зовнішній політиці 
України приділяє Республіці Польща. 

Візит Петра 
Порошенка 
в Польщі

ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

Редакція нашої газети щиро вітає вас 
із Новим роком та Різдвом Христовим. 
Нехай зірка, що запалає на нічному небі, 
возвістить вам радість народження Спа-
сителя, який несе надію на краще май-
бутнє!

Минулий рік був чи не найважчим в іс-
торії сучасної України. Це – рік боротьби, 
надій, втрат. Але водночас віри, що наша 
боротьба за європейський вибір України 
принесе очікувані результати. У цей рік 
ми були з вами й висвітлювали події Єв-
ромайдану в Україні і в Польщі. Наші жур-
налісти побували у найгарячіших точках 
українських подій та моментах світової 
– без перебільшення – історії. Ми слідку-
вали за змінами, які відбуваються в Укра-
їні, активно включились в інформування 
польського суспільства про українські 
події. Цей рік для нас був роком випробо-
вування та роком європейського вибору 
України. Нашого вибору!

Сподіваймося ж, що минулий рік при-
ніс нам досвід і сили, які зможемо вико-
ристати у 2015 році! Дав натхнення про-
довжувати боротьбу за мир у нашій кра-
їні та витримку у важкий час реформ.

Нехай зневіра ніколи не торкнеться ва-
ших сердець, а тільки радість 
бринить у ваших домівках!

Редакція «Нашого вибору»

Фото із Твітера Президента України.
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Реклама 

Дорогі українці 
та 

приятелі України! 

Ми вже писали, що від жовтня 

діє Український дім у Варшаві! 

Він знаходиться за адресою: 

ul. Zamenhofa 1. 

Запрошуємо приходити!

Ми відчинені щонеділі. 

У Домі вже діє Клуб україн-

ських жінок, Дитячий клуб «Ру-

кавичка» (субота-неділя), а та-

кож проходять майстер-класи 

та тренінги для дітей та дорос-

лих. Український дім – це теж 

місце куди можна прийти і по-

спілкуватись з друзями при каві. 

Анонс подій у Домі можна зна-

йти на сторінці naszwybir.pl та на 

порталі Фейсбук: www.facebook.

com/UkrainskiDom

І хоч приміщення в нас є, по-

трібна допомога з ремонтом 

та утриманням Дому. Будівлю 

варто пристосувати для потреб 

такої організації – потрібно зро-

бити ремонт першого поверху 

(щоб створити актовий зал), по-

міняти вікна, купити споряджен-

ня, помалювати другий поверх 

тощо. Також потрібні кошти на 

утримання Дому. 

Ми дуже чекаємо на Вашу до-

помогу і будемо вдячні за неї! 

Український дім буде для всіх 

нас – тому саме наша з Вами під-

тримка дасть йому українське 

дихання! 

Якщо Ви можете допомогти з 

ремонтом, надати матеріали чи 

пожертвувати кошти, просимо 

звертатися. Ми будемо вдячні за 

будь-яку допомогу!

Створюймо разом наш Дім у 

Варшаві! 

Кошти на Український дім 

можна пожертвувати на такий 

рахунок:

Fundacja «Nasz Wybór»

PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509

Nordea Bank Polska S.A.

 Oddział/POB

CBD O/Głowny 1 P.B. w Warszawie

Назва переказу: 

Darowizna na Ukraiński Dom
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Ольга ПОПОВИЧ

Продовження 1 сторінки

Але саме з цієї причини ми зараз 
радше говоримо про державний візит – 
згідно з дипломатичним протоколом, а 
не офіційний. Різниця між самими тер-
мінами полягає в тому, що відповідно 
державним візитом вважається такий 
візит глави держави, згідно з яким гла-
ва держави може прибути до будь-якої 
країни тільки один раз за час перебу-
вання при владі. Усі подальші візити 
варто називати офіційними. 

До першого державного візиту Пе-
тра Порошенка також підготувалась 
столиця Польщі. Головна вулиця на-
впроти президентського палацу у Вар-
шаві була прикрашена українським 
та польським прапорами. Щоправда, 
такого перекривання вулиць, як свого 
часу робилось під час візитів до Поль-
щі Віктора Януковича, для Петра Поро-
шенка не робилось. Зрештою, це радше 
позитивно свідчить про українського 
президента, який не вимагав додатко-
вих засобів безпеки, незважаючи на те, 
що в його країні йде війна, а отже осо-
ба, яка  займає президентську посаду, 
автоматично потрапляє під більшу не-
безпеку, ніж у звичний мирний час.

Сам візит тривав два дні, був досить 
насиченим і проходив у двох польських 
містах – Варшаві та Любліні. Разом з 
українським президентом приїхала і 
його дружина Марина Порошенко, яка 
спільно з першою леді Польщі Анною 
Коморовською зустрілись із представ-
никами польських неурядових органі-
зацій, які постійно та масштабно до-
помагають Україні в різних галузях. 
На цю зустріч було запрошено і члена 
фонду «Наш вибір».

Найбільше зацікавлення в польських 
мас-медіа викликала промова П. Поро-
шенка на спільному засіданні Сейму 
та Сенату. Варто підкреслити, що таку 
нагоду надають не кожному главі іно-
земної держави, які відвідують з дер-
жавними чи офіційними візитами Річ 
Посполиту. Сама промова українського 
очільника тривала близько тридцяти 
хвилин. Якщо коротко описати її зміст, 
то можна виділити кілька важливих ас-
пектів. 

Перш за все, П. Порошенко висло-
вив подяку полякам та польській владі 
за чітку та постійну підтримку, зро-
бивши акцент на важливому для Поль-
щі та зразковому для України періоді 
польської «Солідарності». Зрештою, 
говорячи про українсько-польські від-
носини, український президент чима-
ло уваги приділив історичним подіям 
у відносинах обох народів та закликав 
до політики примирення і вибудову-
вання спільного майбутнього. 

Важливим у промові українського 
президента було вживання слова «ві-
йна»: П. Порошенко наголосив, що 
«Україна сьогодні перебуває фактично 
у стані війни». І хоч не було прямо ска-
зано, що Україна воює з Росією, проте 
наступне речення, яке розпочиналось 
зі слів: «Росія анексувала Крим», – 
цілком можна розглядати у ключі та-
кого дискурсу з боку Порошенка. Це 
справді важливий елемент у промові 
українського президента з огляду на 
те, що це була промова в парламенті 
іноземної держави, а сам Порошенко 
навіть в Україні часто уникав слова 
«війна», переважно говорячи про «ан-
титерористичну операцію». 

Підтримав Порошенко і польську 
ідею про створення Європейського 
енергетичного союзу, яка в умовах 
побудови дійсної української неза-
лежності від Росії є надзвичайно важ-
ливою та першорядною справою для 
України. Вкотре український прези-
дент підкреслив прагнення України 
стати повноцінним членом Європей-
ського Союзу. Не менш значимою мож-
на вважати задекларовану Петром По-
рошенком заяву про відмову України 
від позаблокового статусу і поновлен-
ня курсу країни на інтеграцію з НАТО. 
Одразу ж після свого повернення в 
Україну президент вніс проект закону 
про скасування позаблокового стату-
су України на засідання парламенту, 
за прийняття якого проголосувало 
303 народних обранців. Сама промова 
українського президента кілька разів 
переривалась оплесками зі сторони 
польських парламентаріїв та гостей 
урочистої події.

Спеціально до візиту українського 
президента було підготовлено офіційне 

підписання Президентом РП Броніс-
лавом Коморовським акту ратифікації 
Сеймом Польщі Угоди про асоціацію 
України з ЄС.

Петро Порошенко також провів зу-
стріч з прем’єром Евою Копач, мар-
шалком сенату Боґданом Борусевичем 
та маршалком сейму Радославом Сі-
корським, а також відбулась зустріч 
українського президента з представ-
никами ділових кіл Польщі. На за-
вершення робочого дня П. Порошенко 
взяв участь у спеціальній програмі 
на польському телебаченні, у якій в 
значній мірі підтверджував та більш 
детально розкривав зміст своєї парла-
ментської промови. 

Другий день візиту українсько-
го президента проходив у Любліні, 
де він відвідав місце дислокації між-
народної військової групи – литов-
сько-українсько-польської бригади 
LITPOLUKRBRIG. Окрім цього, Петро 
Порошенко зустрівся з представника-
ми місцевої влади та громадськістю 
Любліна. Модератором зустрічі укра-
їнського президента з представниками 
громадськості, на якій були й місцеві 
українські студенти, активісти і пред-
ставники української меншини, був 
колишній польський урядовець, а зараз 
активний громадський діяч Кшиштоф 
Становський.  

Як підсумок дводенного держав-
ного візиту українського президента 
до польської держави, досягнуто до-
мовленості про проведення найближ-
чим часом чергового засідання між-
парламентських асамблей «Україна–
Польща» та «Україна–Польща–Литва», 
відновлення й активізації економічної 
співпраці між країнами, початку проце-
дури спрощення перетину українсько-
польського кордону, зокрема режиму 
місцевого прикордонного руху. Ско-
ріш за все, в першому півріччі нового 
року до України з відповідним візитом 
завітає польський президент Б. Комо-
роський, який отримав офіційне за-
прошення від П. Порошенка. Часті зу-
стрічі та відвідини лідерів обох країн 
один одного тільки підсилюватимуть 
добросусідські відносини та вибудову-
ватимуть спільну стратегію на міжна-
родній арені. ■

Візит Петра Порошенка в Польщі
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Події – Польща/Україна/Світ

Григорій СПОДАРИК Фото автора статтіС

Оксана КУЗЬМЕНКО

еред відзначених бронзові 
хрести «За заслуги» отримали представ-
ники української меншини – Анна Керти-
чак та Мирослав Скірка. Серед етнічних 
поляків золотий хрест «За заслуги» діс-
тала Ізабела Хруслінська, а срібними на-
городжено Яцека Кастелянця та Мартину 
Міхалік. Усі вони є членами Громадсько-
го комітету солідарності з Україною і ба-
гато років у рамках різних організацій та 
проектів працюють на розвиток України 
та польсько-українських відносин. При 
врученні нагород відзначалось, що «це 
подяка не лише за діяльність цих п’ятьох, 
але й сотень інших неурядовців, які під-
тримують Україну». У рамках нагоро-
дження багатьом організаціям, журналіс-
там та окремим особам подякував посол 
України в Польщі Андрій Дещиця. Він 
вручив пам’яткові фотографії з Майдану, 
а серед відзначених були фонд «Наш ви-
бір» та Об’єднання українців у Польщі. 

Дискусія про майбутнє допомоги 
Україні зосереджувалася навколо пи-
тання розвитку створеного різними 
акціями потенціалу. Учасники дискусії 
наголошували, що Україні особливо 
потрібні довготривалі проекти, які мо-
жуть спричинитися до системних змін. 
Серед викликів названо створення ор-
ганізаціями «неурядового НАТО», яке 
діяло б задля реформування України та 
розвитку сусідських відносин. Як оці-
нено, потрібно ініціювати форуми, які 
дозволяли б структурам громадського 
сектору в Україні краще ознайомитись 
із польськими партнерами. 

Пролунали думки про необхідність 
створення окремого сайту, на якому б 
розміщувались повідомлення про мож-
ливості матеріальної допомоги Укра-
їні. Громадський сектор мав би також 
ініціювати проекти, які б дозволили 
учасникам революційних чи бойових 
дій використовувати здобуті вміння у 
цивільній дійсності. Наприклад, тим, 
хто допомагав пораненим, варто було 

б організувати курси, після яких вони 
стали б медичними рятівниками. 

Постійним викликом залишається до-
помога у проведенні Україною реформи 
самоврядування. Як відзначалось, Поль-
ща максимально широко повинна ді-
литись своїм досвідом. З’явилися й ідеї 
промоції туристичних виїздів в Україну, 
що було б формою економічної допомо-
ги. З іншого боку, неурядові структури 
повинні рішуче протидіяти антиукра-
їнським акціям та спробам дискредита-
ції Майдану, що в Польщі, з натхнення 
російської пропаганди, з’являється до-
сить часто. Боротись з такими явищами 
найкраще через популяризацію фахових 
досліджень українських та польських іс-
ториків. Виразною в дискусії була думка 
про те, що до пропонованих ініціатив 
максимально слід залучати все числен-
нішу групу студентів з України в Поль-
щі, які стають натуральним мостом між 
двома державами. ■

урхливий розвиток новітніх 
технологій та соціальних мереж призвів 
до того, що корисна інформація та нови-
ни поширюються як ніколи швидко. При-
сутність значного відсотку українських 
дипломатів та політиків у соціальних ме-
режах дозволяє спостерігати за думками 
тієї чи іншої публічної персони, а найго-
ловніше – отримувати найсвіжіші новини 
з перших вуст.

Так, майже 43 тисячі людей, що підпи-
сані у мережі «Твіттер» на оновлення сто-
рінки від посла України в Польщі Андрія 
Дещиці, 5 грудня 2014 дізналися про те, 
що Польща видаватиме українцям двох-
річні туристичні візи і що між Україною 
та Польщею започатковано переговори 
щодо розширення смуги малого прикор-
донного руху. 

У повідомленні йшлося про результа-
ти українсько-польських консультацій 
на рівні керівників консульських служб 
МЗС України та Польщі, що мали місце у 
Варшаві 4–5 грудня. Деталі консультацій 

дещо пізніше опублікували на сторінці 
МЗС України. 

Згідно з інформацією МЗС, сторони 
досягнули домовленостей щодо подаль-
шого спрощення візового режиму для 
громадян України. Одним із таких кроків 
– це започаткування видачі багаторазо-
вої шенгенської візи терміном дії на два 
роки. Візу такого типу будуть видавати 
тим громадянам, які вже отримували що-
найменше дві шенгенські короткостроко-
ві візи з туристичною метою. «Це стосу-
ється осіб, які раніше мали щонайменше 
2 шенгенських візи в туристичних цілях 
(у тому числі одну польську) і які пра-
вомірно використовували та мають під-
твердження оплати туристичної послуги 
на території Польщі принаймні за 3 дні», 
– так, згідно з повідомленням УНІАН, 
прокоментували у міністерстві вимоги 
до отримання подібної візи.

Крім того, під час зустрічі висловлено 
готовність сторін до підписання Друго-
го протоколу до Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом Республі-
ки Польща про правила місцевого при-
кордонного руху до кінця року.  Ідеться 

про можливість мешканців прикордонної 
смуги отримувати дозволи на спроще-
ний перетин кордону з правом перебу-
вати у прикордонній зоні іншої держави 
до дев’яноста днів кожного разу з дати 
перетину кордону. Збір за прийом і роз-
гляд першої заяви становитиме 20 євро, а 
наступні дозволи видаватимуться безко-
штовно. Крім того, до переліку населених 
пунктів, на мешканців яких поширюва-
тиметься дія Другого протоколу, дода-
но ще 4 населені пункти. Під час візиту 
Президента України у Польщі Петра По-
рошенко підписано умову про введення 
цих змін.

Черговою точкою консультацій, про 
що повідомив А. Дещиця, стала домовле-
ність про започаткування переговорного 
процесу з суттєвого розширення смуги 
місцевого прикордонного руху: з нині 
чинної 30 км до 50 км. Таке розширення 
вимагатиме згоди Євросоюзу і, ймовірно, 
«це не буде простий процес», – зазнача-
ють у МЗС.

Під час консультацій українська сто-
рона висловила подяку Польщі за під-
тримку, опіку та волонтерську діяльність 
щодо України.

Наступна зустріч групи пройде в Укра-
їні у першій половині 2015 року. ■
За матеріалами МЗС, УНІАН

Про двохрічні шенгенські візи та інші результати 
українсько-польських консультацій

Оцінили підтримку України
Президент Польщі Броніслав Коморовський на початку грудня нагородив громад-
ських діячів за підтримку демократичних перетворень в Україні. У рамках урочис-
тості відбулася дискусія про майбутні виклики в цьому плані.
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Іноземці у Кабміні 
Троє іноземців увійшло в новий 

український уряд, затверджений Верхо-
вною Радою України 2 грудня 2014 року.  
Алєксандр Квіташвілі  (Грузія), Айварас 
Абромавичус (Литва), Наталя Яресько 
(США) прийняли українське громадян-
ство та очолили відповідно Міністерство 
охорони здоров’я, Міністерство еконо-
мічного розвитку та торгівлі та Міністер-
ство  фінансів. Окрім того, посаду першо-
го заступника міністра внутрішніх справ 
України зайняла колишня голова МВС 
Грузії Ека Згуладзе.

В цілому Верховна Рада затвердила 
коаліційний список уряду «пакетом». 
Персональне голосування стосувалось 
кандидатур на пост МВС та голови Мі-
ноборони.

У новому уряді на своїх посадах за-
лишись очільник МЗС Павло Клімкин, 
міністр оборони Степан Полторак, мі-
ністр науки та освіти Сергій Квіт, мі-
ністр внутрішніх справ Арсен Аваков, 
міністр юстиції Павло Петренко. До 
оновленого складу кабміну увійшли 
віце-прем’єр-міністр з гуманітарних 
питань, міністр культури – В’ячеслав 
Кириленко, віце-прем’єр-міністр з ре-
гіональної політики – Геннадій Зубко; 
віце-прем’єр-міністр з питань інфра-
структури – Валерій Ващевський; мі-
ністр інфраструктури – Андрій Пиво-
варський, міністр Кабінету Міністрів 
– Ганна Оніщенко, міністр аграрної 
політики – Олексій Павленко, голова 
Мінекології – Ігор Шевченко, міністр 
молоді та спорту – Ігор Жданов.

Україна відмовилась 
від позаблокового статусу
Верховна Рада України ухвалила пре-

зидентський Закон «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо відмови 
України від здійснення політики позабло-
ковості». Рішення підтримали 303 депу-
тати.

Законом скасовується принцип поза-
блоковості, що означав неучасть Укра-
їни у будь-яких військово-політичних 
союзах, зокрема відмову від інтеграції 
до НАТО, що було закріплено 2010 року  
у Законі «Про засади внутрішньої і зо-
внішньої політики». У пояснювальній за-
писці до новоприйнятого законопроекту 
наголошується, що позаблоковий статус 
України виявився неефективним для за-
певнення безпеки країни. 

Відтепер в перспективі Україна може 
подавати заявку на вступ до НАТО.

Кількість загиблих на Донбасі 
наближується до 5 тисяч
Уже 4 707 людей загинули на Донба-

сі. Такі дані озвучено у доповіді Управ-
ління верховного комісара ООН з прав 
людини. «З середини квітня до 12 груд-
ня, щонайменше 4 707 людей загинуло 
та 10 322 поранені на території Східної 
України, де триває конфлікт», – ідеться 
в доповіді. 

Водночас Міністерство оборони 
України повідомляє, що за час проведен-
ня АТО загинуло 917 військовослужбов-
ців та більше 3,3 тисяч отримали пора-
нення. 

Крім того під час слухань в парла-
ментському комітеті з питань охорони 
здоров’я  оголошено, що 1667 членів осо-
бистого складу збройних сил України 
пропали безвісти.

У полоні неоголошеної війни
Найбільший до цього дня обмін заруч-

никами відбувся 26–27 грудня. Спочатку 
СБУ оприлюднила списки 146 звільнених 
з полону військових. Пізніше стало відо-
мо про звільнення ще 8 громадян Укра-
їни. Таким чином протягом двох днів з 
полону визволено 154 особи. «Серед них 
– солдати і офіцери Збройних Сил Укра-
їни, Національної гвардії, Міністерства 
внутрішніх справ, Добровольчих баталь-
йоні», –  йдеться в повідомленні Центру 
звільнення полонених.

Раніше радник СБУ Маркіян Лубків-
ський повідомив, що на переговорах у 
Мінську бойовики погодились обміняти 
150 українських полонених в обмін на 
своїх 225.

Нині в полоні терористів залишаються 
ще 490 заручників.

Кількість біженців з  Криму 
і зони АТО 
в інші регіони України зростає
Міжвідомчий координаційний штаб з 

питань соціального забезпечення грома-
дян України, які переміщаються з райо-
нів та тимчасово окупованої території, 
повідомив про те, що понад 614 тисячі 
мешканців України переселились із зони 
АТО та окупованого Криму в інші регіо-
ни України.

Найбільша кількість переселенців з 
Донецької та Луганської областей – 594 

573 людини, з Криму – 19 894 людини.
Більше всього переселенців розміще-

но у Харківській, Донецькій, Луганській, 
Дніпропетровській, Запорізькій, Київ-
ській областях та місті Київ. Найменше 
– у Чернівецькій, Тернопільській, Волин-
ській, Івано-Франківській, Закарпатській 
та Рівненській областях.

Про борги й бюджет
Міжнародне рейтингове агентство 

Standard&Poor’s прогнозує падіння еко-
номіки України за підсумками 2014 на 
7% і зберігання негативних показників 
у 2015 з прогнозованим падінням ВВП 
на 3%. Ріст економіки можливий вже 
у 2016 році – на 1,5% та у 2017-му – на 
2,5%.

За повідомленнями міністерства фі-
нансів, держборг України перевищив 
трильйон гривень. Варто зазначити, що 
сума державного боргу зростає в гривне-
вому еквіваленті внаслідок девальвації, 
в цілому ж спостерігається тенденція до 
зниження держборгу у валюті, повідо-
мляють у відомстві. 

Кабмін подав у парламент проект бю-
джету на 2015 рік з доходами у 475,240 
млрд. грн., витратами 527,194 млрд. грн. 
та граничним об’ємом дефіциту держбю-
джету у 63,670 млрд. грн.

Водночас прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк підтвердив прогнозований 
курс гривні, що закладається у проекти 
бюджету 2015 року, на рівні 17 грн. за 
долар США. Міністр фінансів Наталя 
Яресько підкреслила, що всі прогно-
зовані показники бюджету сформовані 
згідно з консенсус-прогнозами інвести-
ційних банків та Міністерства еконо-
мічного розвитку та торгівлі України.

Крім того, уряд спростував чутки 
щодо змін у нарахуванні пенсій та сти-
пендій, що останнім часом ширились у 
ЗМІ. «У пакеті податкового, бюджетно-
го та соціального законодавства, який 
уряд внесе до парламенту, Кабінет Мі-
ністрів  поки не пропонує підвищення 
пенсійного віку, перегляду підходів у 
нарахуванні пенсій для спеціальних 
категорій та працюючих пенсіонерів, а 
також стипендій», – повідомляє «Уря-
довий портал» із посиланням на слова 
прем’єр-міністра.

За матеріалами – УНІАН, Урядовий портал, 

Українська правда, Економічна правда. 

Підготувала ОКСАНА КУЗЬМЕНКО
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Ольга ПОПОВИЧВ Україні про можливість 
прийняття закону про люстрацію по-
чали говорити після Помаранчевої ре-
волюції. От тільки далі внесення від-
повідних законопроектів справа так 
і не рушила. Під час Єврореволюції 
люстрація стала однією з головним 
вимог протестувальників. Тож цілком 
логічно, що активна громадськість не 
залишила питання після революції 
і таки домоглась прийняття закону 
«Про очищення влади» Верховною 
Радою 16 вересня поточного року, або 
ж, як його часто називають, «закону 
про люстрацію».

Сам закон приймався перед сами-
ми виборами, в останні дні роботи 
парламенту сьомого скликання. Іні-
ціаторами закону виступили кілька 
народних депутатів, зокрема Юрій 
Дерев’янко, Олег Тягнибок, Сергій 
Соболєв, Леонід Ємець, Валерій Пац-
кан та ін. Над законом працювала 
група громадських активістів, серед 
яких найбільш знані Єгор Соболєв та 
Карл Волох. 

Коротко описуючи суть закону, вар-
то підкреслити, що відповідно до нього 
вводиться заборона на обіймання пев-
них державних посад протягом десяти 
років з моменту дії закону для осіб, які 
займали вищі посади в органах вико-
навчої та судової влади в період, коли 
президентом був Віктор Янукович, си-
ловиків, які керували територіальними 
органами МВС і СБУ під час Майдану, 
а також особи, які співпрацювали зі 
спецслужбами інших держав як інфор-
матори, особи, які публічно закликали 
до сепаратизму. 

Окрім цього, під люстраційну забо-
рону займати високі державні посади 
підпадають наступні категорії гро-
мадян України, які: 1) «були обрані і 
працювали на керівних посадах Кому-

ністичної партії Радянського Союзу, 
Комуністичної партії України, Кому-
ністичної партії іншої союзної респу-
бліки колишнього СРСР, починаючи з 
посади секретаря районного комітету 
і вище»; 2) «були обрані і працювали 
на керівних посадах починаючи з по-
сади секретаря ЦК ЛКСМУ і вище»; 3) 
«були штатними працівниками чи не-
гласними агентами в КДБ СРСР, КДБ 
УРСР, КДБ інших союзних республік 
колишнього СРСР, Головному розвід-
увальному управлінні Міністерства 
оборони СРСР, закінчили вищі на-
вчальні заклади КДБ СРСР (крім тех-
нічних спеціальностей)». 

Саму перевірку починає здійсню-
вати Кабінет Міністрів України. У 
першу чергу перевірці підлягає мі-
ністр юстиції та його заступники. 
Відповідно до закону, при відомстві 
юстиції формується люстраційний 
департамент та Громадська рада. До 
Ради вже увійшло дванадцять чле-
нів з різних громадських інституцій. 
Функції Громадської ради зводяться 
до спостеріганням за процесом лю-
страції. Наприклад, вона приймає 
скарги від громадян про порушення 
люстраційного процесу, «здійснює 
моніторинг та аналіз інформації щодо 
поширення на осіб заборон, передба-
чених законом». Рада також має право 
«одержувати від державних органів, 
до компетенції яких належить про-

ведення перевірки, інформацію щодо 
проведення перевірки відповідно до 
законодавства». Окрім цього, Громад-
ська рада займається «підготовкою 
пропозицій до проектів нормативно-
правових актів з питань, пов’язаних з 
реалізацією положень Закону України 
„Про очищення влади”». Повнова-
ження Ради тривають два роки і ре-
гулюються відповідним положенням. 
Секретарем Ради призначено Єгора 
Соболєва, а серед її членів – знані в 
Україні журналісти-розслідувальники 
Дмитро Гнап, Денис Бігус, Сергій Іва-
нов, Анна Бабінець, Наталя Седлецька 
та громадський активіст-люстратор 
Карл Волох.

Люстрація не стосується виборних 
посад – президента, суддів конститу-
ційного суду, уповноваженого з прав 
людини та депутатів різних рівнів. На 
думку законотворців, для депутатів 
найкращим люстраційним процесом 
є момент виборів. Якщо громадяни 
вважатимуть, що кандидат не достой-
ний стати народним обранцем, то, 
відповідно, не віддаватимуть за ньо-
го голос. Останні дострокові вибори 
до Верховної Ради в Україні провели 
за старим законом, тож 225 депутатів 
було обрано за закритими партійними 
списками – а таким чином провести 
«народну» люстрацію доволі складно. 
Залишається тільки сподіватись, що 
українське законодавство про вибори 
новообраний законодавчий орган таки 
змінить. І тільки після цих змін можна 
буде задуматися, чи громадяни країни 
самі зможуть «люструвати» кандида-
тів у депутати. 

Як зазначає сторінка Верховної Ради 
України, «Закон про очищення влади» 
має пройти редакцію, тобто до ньо-
го мають бути внесені зміни в квітні 
2015 року. Це пов’язано з тим, що саме 
тоді вступає в дію новий закон «Про 
запобігання корупції». Окрім того, за 
домовленістю з Венеціанською комісі-
єю, до чинного закону «Про очищен-
ня влади» мають бути внесені певні 
правки та доопрацювання.

Хоч закон має свої мінуси, але його 
значення в процесі зміни політичної 
системи в України – надзвичайно ве-
лике. Успішне його виконання має 
спричинитися до процесу демократи-
зації української держави. ■

Закон про очищення влади

Фото golos.ua

На початку 90-х років у деяких країнах Центрально-Східної Європи прой-
шов процес люстрації – він полягав у забороні колишнім високопосадовцям 
комуністичної партії, агентам та працівникам спецслужб, а іноді й рядовим 
членам компартії займати державні посади протягом певного часу (часом 
навіть усього життя). Серед колишніх радянських республік люстрацію про-
вели Литва, Латвія й Естонія, а в 2011 році – Грузія. У кожній з перелічених 
країн люстрація проводилася різними шляхами й стосувалася різних катего-
рій держслужбовців. 
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В
олонтерська робота Андрія 

Бандровського розпочалася ще з Майдану. 
Далі була допомога біженцям зі Сходу. Те-
пер основне завдання – максимально спо-
рядити армію. Спершу А. Бандровський 
просто перераховував гроші на потреби 
АТО. Але якось, самотужки зібравши гро-
ші, замовив у Польщі кровоспинний пре-
парат – «Целокс» – на суму 1000 доларів. 

На щодень Андрій, як і ми всі, ходить 
на роботу. Він тестує програмне забез-
печення. А от у вільний час займається 
волонтерством. Дві третини зарплатні 
жертвує на АТО. У його групі – семе-
ро друзів, які шукають гроші, купують 
і привозять з-за кордону потрібні речі, 
доставляють їх на фронт. Наша розмова 
відбулася на станції техобслуговування, 
працівники якої ретельно оглядали ав-
тівку, яка ще недавно їздила польськими 
шляхами, а вже нині він в АТО.

– Нещодавно ми придбали джип для 
військових, – каже Андрій. – Коштував 
він дуже дешево, у нас і цін таких нема: 
2800 доларів. Зараз він уже на Сході. До-
датково бронею не обладнуємо, бо він не 
буде вже так маневрувати. На ньому бу-
дуть пересуватись сили швидкого реагу-
вання. Оскільки у них нема зараз нічого 
кращого, то і таке авто пригодиться. 

Що ще, окрім автомобілів, возите з 
Польщі для військових?

Передусім, це натільна білизна – шта-
ни і футболки з довгими рукавами. Саме 
ця білизна – якісна й призначена спеці-
ально солдатам. Нам вдалося закупити 
в Любліні велику партію товару за гур-
товими цінами. Один комплект нам обій-
шовся у 30 злотих. Люди, мабуть, мали 
якийсь доступ до військового складу, це 
був, імовірно, розпродаж старого споря-
дження польських вояків. Ми в них ку-
пили 700 комплектів цього одягу. Також 
брали шапки по три злоті. Рушник там 
коштує 1 злотий, тоді як в Україні що-
найменше 15 гривень – утричі дорожче. 
Скупили все, що було. Шукаємо ще одя-

гу. Потрібні виключно якісні речі, змо-
дельовані саме для військових. Звичайне 
туристичне спорядження не підходить, 
воно не розраховане на такі інтенсивні 
навантаження. А спеціальний військовий 
одяг, особливо у європейських країнах, є 
– і якісний, і доступний по ціні.

Скільки грошей потрібно, щоб вдяг-
нути одного бійця?

Багато, десь із 20 тисяч гривень. Зро-
зуміло, що всіх ми вдягнути не можемо. 
Але хотілося б охопити якнайбільше вої-
нів. Тому, якщо стоїть вибір купити кіль-
ка суперкласних спальників для кількох 
чи куртки для півсотні, то ми виберемо 
другий варіант. Адже в куртках, що їх 
виділила держава, хлопці мерзли вже при 
0°С. Як казав нам один комбат, «Ви мо-
жете купити класну зброю, але якщо мої 
солдати не мають дощових костюмів, то 
ніякі біноклі чи тепловізори вже не вря-
тують». Промоклі вояки швидко хворі-
ють – а яка користь із хворого на фронті?

Як обираєте тих, кому саме допома-
гати?

Вирішили працювати за територіаль-
ним принципом. Зрозуміло, що всім ми 
допомогти не здатні, тому намагаємося 
нашим землякам – львівським. Мова йде 
про 24-ту механізовану бригаду, 80-ту 
аеромобільну бригаду, новостворену вій-
ськову частину – охорони правопорядку, 
плюс Нацгвардія.

І в них усіх не вистачає спорядження?
Один ротний якось сказав: «Із того, 

що дає держава, на мені лише футболка». 
Усе інше – заслуга волонтерів. На днях 
ми спитали, чи можемо взуття придбати. 
Уже зголосилися люди, які готові на 20 
тисяч гривень закупити теплого взуття.

А є чимало речей дорожчих, ніж 
взуття… Тож які є джерела фінансу-
вання?

Мені, як волонтеру, гроші приносять – 
і готівкою, і на картку перераховують. Да-
ють багато – іноді й 20 тисяч гривень від-
разу. Чесно кажучи, я хотів зареєструвати 
офіційно благодійний фонд, щоб у декого 
підозри зникли. Але потрібно орендувати 
приміщення, наймати на роботу діловода, 
бухгалтера. У нас нема часу на паперову 
роботу, йде війна. Я ж за кожну куплену 
річ звітую на своїй сторінці в соцмережі – 
благодійники не скаржаться.

Якась поїздка запам’яталася більше 
від інших?

Була така. Збирали ми гроші на тепло-
візори, а їх не везли от уже два тижні. І 
тут мені телефонує боєць, питає: «Коли 
будуть тепловізори? У нас цієї ночі зарі-
зали п’ятьох, поранили 20…». Я зірвався 
з місця й поїхав у Латвію. За дві доби ми 
поїхали туди і назад, а потім відразу ж 
відправили тепловізори на Схід. За кіль-
ка днів до наших хлопців знову прийшли 
бойовики, але цього разу загинули вже 
вони. Так завдяки придбаним тепловізо-
рам кількадесят солдат залишились жи-
вими.

Що саме з Польщі є найнеобхідні-
шим для українських військових?

Насправді чимало речей, але хотілося 
б відзначити польський шовний матеріал. 
Медики в АТО від нього просто в захваті. 
Нитки розчинні і, що важливо, втричі де-
шевший, аніж у нас. Найкращий із того, 
що ми можемо собі дозволити.

У Польщі – чисельна українська діа-
спора. Зв’язуєтеся з нею?

На жаль, ні. Там є друзі, які нам допо-
магають. Але всі вони – поляки. Їм до-
ставляють замовлені мною речі, здебіль-
шого оптику. А я вже тоді забираю в них. 
Кілька днів тому, наприклад, мені пові-
домили, що хтось виділив для України 
гуманітарну допомогу – поїду в Краків її 
забирати.

Тобто Ви не шукали контактів із 
українцями в Польщі?

Темп нашої роботи залишає обмаль 
часу на пошук людей. Зв’язки формують-
ся швидше через друзів, друзів друзів і 
так далі. Хоч насправді ми були б дуже 
раді, якби десь у Польщі координувалася 
група людей, що допомагала б нам, пра-
цюючи на місці. Так, наприклад, військо-
вий одяг у Польщі ми викупили весь, що 
могли, зважаючи на наші контакти. Тому 
зараз активно шукаємо нові.

Розмовляла 
Тетяна ЯВОРСЬКА

Волонтер Андрій Бандровський: 
Ми активно шукаємо нові контакти в Польщі

h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m /

photos/116263710760197542475/albums/

6031209321936350177?banner=pwa

Волонтери можуть усе – переконані 
українські солдати. Тільки завдяки ак-
тивістам вояки нагодовані, взуті, одяг-
нені, мають необхідне військове споря-
дження, а також медичне забезпечен-
ня. Вони – справжні ангели-охоронці 
наших військових. 
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Товарному домі братів Яб-
лковських 29–30 листопада тривали 
зустрічі, названі «Пульс України. 
Ритм щоденний. Ритм Воєнний». 
Організатором заходу стала кни-
гарня «Мода на читання» (Moda na 
czytanie), у ролі партнерів виступи-
ли фонд «Наш вибір», видавництва 
«Czarne» та «Wielka Litera», Польська 
гуманітарна акція, фірма дистрибуції 
«Against Gravity» і сам Товарний дім 
братів Яблковських.

Ідея такого заходу виникла в керів-
ництва книгарні «Мода на читання» 
у зв’язку із виходом книги польського 
письменника та журналіста Павела 
Смоленського «Ще не вмерла і не вмре. 
Розмова з Юрієм Андруховичем». Кни-
гарня вирішила, що варто присвятити 
Україні більше уваги, тому з допомо-
гою партнерів заходу, зокрема фонду 
«Наш вибір», вдалось написати цікаву 
дводенну програму й приступити до 
дій.

Субота розпочалась із кулінарного 
майстер-класу з приготування бор-
щу та розмови про українську кухню. 
Майстер-клас вела Леся Костіна, одна 
з господинь Клубу українських жінок 
(Клуб українських жінок є одним з про-
ектів «Нашого Вибору», основна ідея 
клубу – в інтегруванні українських жі-
нок у польське суспільство). Відтак роз-
почався майстер-клас з виготовлення 
традиційних ляльок-мотанок із соломи. 

Провадила таке  захопливе дійство Яна 
Сіра, педагог з багаторічним стажем. 
До слова, пані Яна в Українському домі 
веде дитячий клуб «Рукавичка».

Наступним пунктом суботнього 
«Пульсу України» стала зустріч із Алі-
ною та Яцеком  Ленськими, авторами 
книги «Полюбити Україну» («Pokochać 
Ukrainę»).  Вів дискусію член фонду 
«Наш вибір», соціолог Юрій Таран. 
Дискусія вдалася з гумором,  у друж-
ньому польсько-українському форма-
ті. Заключним акордом у насиченому 
дні став виступ хору «Калина» Клубу 
українських жінок. 

Неділя розпочалась опівдні презен-
тацією діяльності фонду «Наш вибір». 
Голова фонду Мирослава Керик і Да-
рина Попіль розповіли про історію за-
родження організації та її основні іні-
ціативи.

Наступною у недільній програмі 
була презентація Польської гуманітар-
ної акції (PAH). Волонтерка з багато-
річним досвідом Александра Резунов 
ділилася свіжими враженнями після 
повернення з регіонів України, де три-
вають воєнні дії. 

Згодом відбулась зустріч, на яку, 
судячи з кількості прибулих, очіку-
вали в рамках «Пульсу України» най-
більше – виступ відомого українсько-
го письменника Юрія Андруховича. 
Вів зустріч автор книги «Szcze ne 
wmerła i nie umrze. Rozmowa z Jurijem 
Andruchowyczem» Павел Смоленський. 
Тема розмови поміж Андруховичем і 
Смоленським стосувалася в основному 
українського Майдану, що розпочався 
рік тому, його причин, перебігу, наслід-
ків, а також того, якими є реалії Украї-
ни і що чекає український народ у май-
бутньому. Ми вирішили запитати Юрія 
Андруховича про те, наскільки, на його 
погляд, змінилося сприйняття України 
у європейських країнах після Майдану 
і чи ця динаміка змін, на його погляд, є 
позитивною? 

«Пульс України» у Варшаві
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– Якщо брати відносини Польща–
Україна, то відбулося навіть певне охо-
лодження взаємин, – відповів Юрій 
Андрухович. – Справа в тому, що поль-
ське суспільство дуже квапиться стати 
західноєвропейським, під час Майдану 
багато поляків вже свідомо не хотіли 
нас не розуміти: ми, мовляв, уже дале-
ко зайшли в Європу, нам не збагнути 
ваших справ. З іншого боку, Польща 
була і надалі залишається країною, що 
намагається нас підтримувати, проте 
зараз програє в цьому Литві й іншим 
балтійським країнам. З усіма іншими, 
наприклад Німеччиною, проблема по-
лягає в тому, що вони не були готові 
до нашого Майдану, вони гальмують у 
собі процеси пізнавання України. Саме 
тому так радо кидаються  на звістки 
про правих та нацистів в Україні, щоб 
мати виправдання. Насправді їм просто 
важко в собі подолати певні стереотипи 
щодо України та Росії. Росія є для них 
своєрідним авторитетом, неважко це 
зрозуміти, хоч це і неправильно. Проте 
так буде не завжди: хороші зміни відбу-
ваються, особливо серед європейської 
молоді, яка вчиться сприймати україн-
ську ситуацію у розвитку й адекватно 
на неї реагувати, – говорив Ю. Андру-
хович, який багато подорожує й має 
можливість оцінити сприйняття Укра-
їни закордоном. 

Заключною подією двохденного 
«Пульсу України» став показ фільму 
«Майдан. Революція гідності» (режи-
сер: Сергій Лозниця, Україна/Голандія, 
2014). Раніше фільм демонстрували 
на фестивалі в Каннах, а згодом на 42 
інших фестивалях. Фільм є прикла-
дом обсерваційного документального 
кіно і показує хроніку подій Револю-
ції гідності. Сподіваємося, що «Пульс 
України» дещо розворушив польсько-
українське середовище у Варшаві і що 
ця подія стане гарним початком нових 
спільних українсько-польських проек-
тів. ■

Фото: Павел Мар’яньскі, Дарина Попіль.

Майстеркласи із приготування борщу і ляльок-мотанок

Презентація книжки «Полюбити Україну»

Виступ хору «Калина»

Зустріч із Юрієм Андруховичем
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Українці у Польщі

У Григорій СПОДАРИК

Попри молодий вік обидві 
мають за собою багаторічний досвід гро-
мадської активності. Вона, хоч і широка, 
найчастіше стосується або українства в 
Польщі, або різних форм підтримки Укра-
їни. Нині обидві працюють у відомому 
фонді «Освіта для демократії», який був 
заснований у 1989 р. лідерами польської 
опозиції. Аня у фонді від 2007 р., вона є 
тренером та координатором проектів (зо-
крема, у таких питаннях, як громадян-
ська та глобальна освіта, підтримка на-
ціональних меншин тощо). Від минулого 
року такі ж тренерсько-координаційні 
завдання у Фонді виконує Наталя, яка до 
цього часу в інших установах займала-
ся підтримкою громадських організацій 
України та тамтешніх лідерів. 

Варто відзначити, що фонд «Освіта 
для демократії» одним з перших ініцію-
вав акції матеріальної допомоги Україні. 
В результаті завершеної у квітні офіційної 
збірки коштів отримано близько 600 тис. 
зл., за які, зокрема, надавалась медична 
допомога пораненим на Майдані (чіткий 
розрахунок доступний на сайті фонду 
edudemo.org.pl – там також можна знайти 
координати перевірених та рекомендова-
них структур, за посередництвом яких 
можна надалі підтримувати Україну).

Варто відзначити, що сестри у громад-
ській активності часто використовують 
свої перекладацькі здібності. За освітою 
Аня – випускниця української філології 
та Східних студій Варшавського універ-
ситету. Наталя в цьому ж столичному 
виші закінчила факультет прикладної 
лінгвістики. Обидві часто допомагають 
у популяризації українських творців 
для польської публіки. Лише за останні 
кілька місяців сестри перекладали таких 
представників українського творчого сві-
ту, як письменниця Оксана Забужко, ре-
жисер Олесь Санін, журналістка Крістіна 
Бердинських, художниця Леся Хоменко 
та інші. Усі названі люди відвідали Поль-
щу з ініціативи Об’єднання українців у 
Польщі (ОУП), праця в структурах якого 
є черговим полем активності Ані та На-

талі. З організацією вони зв’язані багато 
років, Аня є головою варшавської ланки 
ОУП. Досі обидві сестри були ініціатор-
ками або учасницями значної кількості 
проектів Об’єднання. 

Особливо вартісним є те, що дівчата 
не зосереджують виключно на проектах 
культурного характеру. Їхня діяльність 
здебільшого спрямована на перспекти-
ву і структурне зміцнення ОУП. Для 
прикладу: обидві були серед ініціаторів 
молодіжного форуму, який відбувався 
у 2012 р. в рамках ІІ Конгресу україн-
ців у Польщі. Саме тоді молоді українці 
вперше на високому рівні приглядалися 
до  стану своєї громади. Аня й Наталя 
були тоді серед модераторів дискусії і 
відповідали за її активний характер. 
Організатори прагнули провести справ-
жній мозковий шторм, а не традиційну 
дискусію у вигляді «доповідач» і «слу-
хачі». 

Якщо приглянутись до поставленого 
на цьому форумі діагнозу, то виразно ви-
дно, що молоді українські лідери Польщі 
в організованому житті своєї громади не 
бачили потреби якоїсь радикальної рево-
люції – швидше очікували оновлення й 
доповнення тих форм активності, що вже 
існують. До чинників, що консолідують, 
вони зарахували спільні забави, безпосе-
редні людські контакти, усвідомлення єд-
ності в ідентичності, культурі тощо. Але 
учасники цього форуму помітили також 
низку проблем – серед них найважливі-
шими назвали закритість певних груп 
всередині громади, зокрема, на громадян 
України. 

Рік потому А. Кертичак координува-
ла ще один, не менш вартісний проект, 
– «Меншини активні локально», який 
спільно організували фонд «Освіта для 
демократії» та ОУП. Метою цього про-
екту була підтримка розвитку грома-

дянського суспільства у Польщі через 
активізацію нацменшинних середовищ. 
Ініціатива була адресована білорусам, 
литовцям, німцям, словакам, українцям і 
чехам Польщі – її метою було досягнення 
кращої співпраці з органами місцевого 
самоврядування держави. 

У минулому році обидві сестри були 
ініціаторками розробки стратегії розви-
тку ОУП, її у жовтні на VII З’їзді орга-
нізації прийнято як офіційний документ. 
На цьому форумі також оцінено працю 
сестер Кертичак: Анна була обрана до 
Головної управи, а Наталія – до Голов-
ної ради організації. Можна сказати, що 
активність у межах цієї структури є тра-
дицією сім’ї Кертичаків: батько дівчат – 
Мирон Кертичак – від моменту утворення 
ОУП у 1990 р. був секретарем організації, 
а в 1996 р. очолив цю організацію. Також 
пан Мирон в 2001 р. став заступником 
голови Європейського конгресу україн-
ців і членом президії Української світової 
координаційної ради. Він був також спів-
головою – з боку нацменшин – Спільної 
комісії уряду та національних і етнічних 
меншин, яку в Польщі утворено в 2005 
р. За діяльність для зміцнення польсько-
українського діалогу 2004 р. пана Миро-
на президент України відзначив держав-
ною нагородою України ІІ ступеня «За 
заслуги». 

М. Кертичак несподівано помер 
у 2006 р. Його дружина в 2012 р. в 
інтерв’ю для українського тижневика 
«Наше слово» відзначала, зокрема, що 
цей раптовий відхід чоловіка і батька 
для сім’ї залишився довготривалою ра-
ною. Водночас пані Марія наголошува-
ла, що своїх дочок постійно вчила бути 
добрими людьми, відкритими, чутли-
вими до інших. 

Щодо впливу батька на формування ді-
вчат Марія Кертичак відзначала: «Вплив 
на виховання наших дівчат мало й те, 
що Мирон любив працювати з молоддю, 
радів їхній присутності на всіляких за-
ходах, підказував їй різні ідеї, включав 
у молодіжну діяльність і наших донь. (...) 
Обидві працюють у неурядових органі-
заціях і включаються в різні українські 
заходи. По батькові мають пристрасть до 
громадської активності, бо, гадаю, змал-
ку зростали в такій атмосфері, в такому 
оточенні». 

Своєю діяльністю та ініціативам На-
талія і Аня, мабуть, найкраще доводять, 
що все, що отримане вдома, вони зуміли 
розвинути й використати для інших, у 
тому числі для своєї рідної громади. ■

«Бо ми зростали в такій атмосфері»
В останніх номерах ми представляли найцікавіші 
культурні заходи української нацменшини, її мас-
медіа, гурти тощо. Проте завжди найважливіши-
ми є люди – без них нічого б не існувало. Тому зараз 
до віночка лідерів цієї спільноти додаємо сестер На-
талію та Анну Кертичак, які живуть у підваршав-
ських Марках.

Анна і Наталя Кертичак. 

Фото Магдалена Кімак.
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 Дитячий клуб 

    “Рукавичка”

В програмі українською мовою:

►  інтеграційні ігри;

► ознайомлення з казками, 

      піснями, віршами;

► творча діяльність;

► пізнавальні заняття;

► майстеркласи і експерименти

     ітп.

Група 1 (2-5 років) – субота 11.00-14.00

Група 2 (6-12 років) – неділя 14.00-16.00

Вартість 1 години заняття – 10 злотих.

Адреса: Український дім
                  ul. Zamenhofa 1, Warszawa

Запис за адресою: 

ukr.klubik@gmail.com

Телефон: 727 887 031

країнці у Польщі становлять 
найбільшу групу мігрантів, велика час-
тина з них проживає у столиці. Чимало 
українців приїздить на постійне про-
живання до Польщі, створюються сім’ї, 
виховуються діти, котрих віддають до 
польських садочків, а згодом і шкіл. Діти 
швидко інтегруються в польське суспіль-
ство, адже польські мова, ментальність і 
культура дуже схожі на українські. Про-
те через доволі швидке розчинення в ін-
шому середовищі дітлахи автоматично 
перестають вживати українську мову та 
дещо віддаляються від українського духу. 
Саме тому важливо створювати місця, де 
діти могли б змалку через спільну забаву 
й навчання пізнавати своє, рідне. 

Фонд «Наш вибір» спільно із Яною 
Сірою – педагогом із багаторічним ста-

жем, яка мешкала колись у Кам’янці-
Подільську, а нині після навчання зали-
шилась у Польщі, – вирішив створити 
таке місце у Варшаві. Основна ідея ди-
тячого клубу «Рукавичка» – це єднання 
батьків і дітей з українською мовою та 
культурою. 

– У багатьох виникає питання: для 
чого моїй дитині українська мова, якщо 
я проживаю у Польщі? – розповідає Яна 
Сіра. – Таких людей я намагаюся переко-
нати, що дітей безперечно варто навчати  
рідної мови. З психології знаю, що бать-
ки повинні розмовляти з дитиною своєю 
рідною мовою, тому що їм тоді легше пе-
реказати мову емоцій. Діти  вчаться мов 
швидко, успішно засвоюють вимову й 
інтонацію. Навчаючи рідної мови свою 
дитину, ви передаєте одночасно те, що ви 
не соромитеся свого походження і в ди-
тині це породжує впевненість в собі. Ней-
ропсихологія підкреслює, що суттєвий 
вплив вивчення мов має на пластичність 
мозку – а це знадобиться для розвитку ін-
ших інтелектуальних вмінь. Діти найкра-

ще вчаться, коли вони активні і коли їм 
цікаво. Ми не вчимося української мови 
сидячи за партою. Ми співаємо, танцює-
мо, «показуємо» віршики, влаштовуємо 
театр, займаємося рукоділлям, експери-
ментуємо, граємо в настільні ігри і роби-
мо щось з нічого... І все це – по-українсь-
ки, – розповідає п. Сіра.

Отож, дитячому клубу дали симпа-
тичну назву «Рукавичка» й вирішили 
діяти. Місцем для клубу став Українсь-
кий дім (Варшава, вул. Заменгофа, 1), 
відкриття якого фактично збіглося із 
днем заснуванням клубу. «Рукавичка» 
розпочала свою діяльність 2 листопада із 
Дня відкритих дверей. Програма занять 
планується на місяць уперед, також для 
зручності маленьких відвідувачів і їхніх 
батьків відбувся розподіл на дві вікові 
групи. Щосуботи клуб діє для дітей від 2 
до 5 років, щонеділі – від 6 до 12. 

Програма клубу – насичена та ди-
намічна. За листопад і частину грудня 
діти встигли пізнати чимало корисного: 
грали в інтеграційні та розвиваючі ігри, 
спільно читали українські казки, співали 
українських пісень та вивчали українсь-
кі танці, вчились ліпити із солоного тіс-
та хлопчика й дівчинку в національних 
костюмах, а також ліпили вареники. Діти 
пізнавали географію України, проводили 
фізичні досліди, займались екодизайном, 
знайомились із традиціями українських 
свят та вчились робити різдвяні забавки. 

На майбутнє планується більше ціка-
вих занять. Оскільки «Рукавичка» – ве-
лика і гнучка, вона вмістить у себе всіх 
охочих. Заохочуємо  діток і батьків долу-
чатись до клубу. Вартість 1-ї години за-
няття – 10 злотих. 

За програмою й подробицями можна 
стежити у групі «Рукавичка» на Фейсбу-
ці: www.facebook.com/rukawyczka .

Записатися на заняття можна написав-
ши лист за цією адресою:

 ukr.klubik@gmail.com , 
або ж зателефонувавши чи надіславши 
sms за номером: +48 727 887 031.

Дитячий клуб «Рукавичка»: 
вчімося разом любити своє!
Дарина ПОПІЛЬ

Яна Сіра, керівник Клубу «Рукавичка». 

Фото: Людмила Гончарук.
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ВАРШАВА:

Fundacja Rozwoju «Oprócz Granic» 
(FROG)
00-033, Mazowiecka 12, lok.24
+48 22 403 78 72
Години роботи: 1100–1700.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej 
(SIP)
01-204, ul. Siedmiogrodzka 5/51,
(+48) 22 621 51 65
Години роботи:
Понеділки: 1200–1600;
Вівторки: 1000–1600;
Середи: 1000–1900;
Четверги: 1000–1600;
П’ятниці: 1000–1600.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
00-018, ul. Zgoda 11,  
telefon: +48 (22) 556 44 40
Увага! Щоб записатись на консультацію 
до юриста, потрібно зателефонувати 
за номером +48 (22) 556 44 54 або 
+48 (22) 556 44 68 від понеділка до 
п’ятниці, в години: 1000–1400. Фонд 
не надає юридичних консультацій по 
телефону!

Fundacja «Ocalenie»
Biuro Fundacji «Ocalenie»
00-553, ul. Koszykowa 24, lok. 1 (I piętro) 
Telefon: +48 22 828 04 64

Centrum Pomocy Cudzoziemcom 
w Warszawie
ul. Koszykowa 24 lok. 1 (I piętro) 
Тел.: +48 22 828 04 50
Години роботи: 
понеділок–четвер: 800–1900, 
п’ятниця: 900–1800.

Fundacja dla Somalii
ul. Chmielna 26/19.
Увага! З 7 січня фонд переїжджає на 
вулицю Bracka 18.

Punkt Info dla Migrantów
ul. Nowy Świat 23/25
Pasaż Italia
(будинок у дворику, поміж вулицями:
Nowy Świat, Chmielna, Al. Jerozolim-
skie)
Пункт відкритий від понеділку до 
суботи від: 1500–1900.
Тел.: +48 666 600 566

Fundacja Forum na rzecz Różnorod-
ności Społecznej
00-687, ul. Wspólna 65, lok. 19
Години роботи: 900–1700, 
від понеділка до четверга.
Тел.: +48 (22) 400 09 12

IOM Międzynarodowa Organizacja 
ds. Migracji
00-302, ul. Mariensztat 8
Тел.: +48 (22) 5389103

Польські організації, що надають 
різноманітну допомогу мігрантам

ЛЮБЛІН:

Stowarzyszenie Homo Faber
20-031 ul. Radziszewskiego 16, lok. 118
(ACK UMCS Chatka Żaka, Inkubator)
E-mail: info@hf.org.pl
тел..: +48 (81) 534 45 13
Найкраще зв’язуватись із організацією 
через е-мейл або телефон.

КРАКІВ:

Stowarzyszenie 
INTERKULTURALNI PL
Krakusa 8, 30-535, Kraków
Тел.: +48 (12) 433 38 62
Години роботи: 1100–1700.

ГДАНСЬК:

Fundacja Crossroads – Zatoka Gdań-
ska, Фонд «Перехрестя – Затока 
Ґданська»
Adres: Zaułek św. Bartłomieja 1,
80-847, Gdańsk
Tel. +48 513638391.

В Українському Домі (м. Варшава, вул. За-
менгофа 1) від середини січня плануються 
безкоштовні курси англійської мови! 

Заняття вестиме досвідчений викладач ан-
глійської мови. 

Наразі формуємо таких 5 груп:
1. діти 4-6 років Junior 1
2. діти 7-11 Junior 2
3. молодь 11-15 Teen
4. дорослі початкова група Adult begginer
5. дорослі заавансована Adult intermediate

Орієнтовні дні і години занять:
1. Пятниця 

17.45 – 18.30 Junior 2
18.40 – 19.30 Adult Begginer

2. Субота
10.00 – 10.45 Junior 1
11.00 – 11.50 Adult Intermediate
12.00 – 12.50 Teen 

Записатись на курси, обрати потрібну 
групу можна у формулярі, який знахо-
диться на сторінці Фейсбук Українського 
дому: www.facebook.com/UkrainskiDom

Від 10 січня теж можна буде дзвонити 
за номером телефону: (22) 258 40 18

Фонд «Наш вибір»

О Г О Л О Ш Е Н Н Я
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Івона ТРОХІМЧИК-САВЧУК

Легалізація

едичне страхування в ZUS 
(пол. Zakład Ubiezpieczeń Społecznych, 
у нас – Державна страхова компанія) 
покриває кошти перебування в лікар-
ні, візити до громадських закладів 
охорони здоров’я, тобто тих, які мають 
умови з Національним фондом охо-
рони здоров’я (далі NFZ – Narodowy 
Fundusz Zdrowia), а також інші ме-
дичні послуги в межах громадської 
системи охорони здоров’я. Немає різ-
ниці між страхуванням добровільним 
і обов’язковим, тому що всі мають ті 
самі права; також немає різниці в пра-
вах між страхуванням іноземців і гро-
мадян Польщі. Закон про медичну до-
помогу, яка фінансується з державних 
коштів, запевняє також можливість 
добровільного страхування через по-
дачу відповідної заяви у відділі NFZ. 
У Мазовецькому воєводстві відділен-
ня NFZ знаходиться у Варшаві за адре-
сою вул. Халубінського, 18 (Warszawa, 
ul. Chałubińskiego 18).

Закон перераховує наступні групи 
іноземців, які не мають громадянства 
держав ЄС або держав-членів Євро-
пейської зони вільної торгівлі (EFTA), 
що можуть звернутися по добровільне 
медичне страхуванням:

1. іноземці, які перебувають на 
території Республіки Польща на під-
ставі робочої візи, дозволу на тимча-
сове проживання, дозволу на постійне 
проживання, дозволу на перебування 
довготермінового резидента Європей-
ської Спільноти, згоди на перебуван-
ня осіб, які отримали статус біженця 
в Польщі, або отримали охоронний 
статус чи користуються тимчасовою 
охороною на її території;

2. іноземні студенти та аспіранти, 
а також випускники, які проходять у 
Польщі обов’язкове стажування;

3. іноземці-члени монаших орденів, 
а також випускники вищих духовних 
і теологічних семінарій, послушниці і 
послушники

4. особи, які відбувають адаптацій-
ний стаж; 

5. особи, які проходять курс поль-
ської мови або підготовчі курси для 
навчання польською мовою;

Людина, яка підписала умову про 
добровільне страхування, повинна 
звернутися по страхування також для 
членів родини, які не мають інших 
можливостей страхування. Такі особи 
будуть «дописані» до страхування осо-
би, яка подає таку заяву, а відрахування 
на страхування будуть такі ж, як і для 
однієї особи. Члени родини в такому ви-
падку будуть користуватися медичними 
послугами на таких самих засадах, що і 
особа, яка звернулася по страхування – 
наприклад, дитина буде користуватися 
медичним послугами безкоштовно на 
підставі медичного страхування ZUS 
матері. Щоправда, цей принцип не діє 
щодо іноземців з груп 2, 3 і 5.

Для підписання умови про добро-
вільне медичне страхування треба 
звернутися до відділення NFZ, запо-
внити формуляр заяви про медичне 
страхування в NFZ, додати до цього 
документи, які підтверджують існу-
вання медичного страхування ZUS 
(якщо таке було), документ, який під-
тверджує факт проживання на тери-
торії Польщі, довідку з навчального 
закладу, яка підтверджує навчання 
студентів. Протягом 7 днів після під-
писання умови в NFZ треба відвіда-
ти відділ ZUS і повідомити про своє 
страхування на формулярі ZUS ZZA, 
а також зазначити членів своєї родини 
у формулярі ZUS ZCNA.

Особа, яка добровільно страхується 
разом із членами родини отримує пра-
во до медичних послуг від дати вка-
заної в умові. Вона втрачає до нього 
право з датою закінчення умови або 
після місяця перерви в сплаті внесків, 
наприклад, останнім мсяцем сплати 
внесків є вересень, то страхування 
буде дійсне до кінця жовтня. Доказом 
страхування для особи, яка добро-
вільно страхує себе і родину буде умо-
ва та підтвердження оплати внеску за 
останній місяць. 

Особа, яка страхується добровіль-
но, мусить сплачувати внески найпіз-

ніше до 15 числа наступного місяця за 
попередній місяць – наприклад до 15 
вересня за місяць серпень. Сума вне-
ску буде змінюватися щокварталу, 
тому варто слідкувати за тарифами. 
Сума внеску буде також відрізнятися 
в залежності від того, до якої групи 
іноземців належить особа. Іноземці з 
груп 2, 3 і 5 нині платять 46,80 злотих 
на місяць. А от групи 1 і 4 – 348,98 зло-
тих на місяць. Ця різниця пояснюєть-
ся тим, що за основу для розрахунку 
внеску беруться різні суми.

Варто також звернути увагу, що 
медичне страхування починає діяти 
з дня підписання умови з NFZ. Тому, 
якщо Ви вибираєтесь до NFZ посеред 
місяця, найліпше, якщо підпишете 
умову з датою відкриття страхування 
на початку наступного місяця. Внесок 
не можна поділити на частини, його 
доведеться платити одним переводом, 
навіть якщо Ваше страхування буде 
починатися з середини місяця.

І насамкінець – питання додат-
кових оплат. Особа, яка страхується 
добровільно і має перерву в страху-
ванні, може бути зобов’язана до вне-
сення одноразової оплати за той пе-
ріод, коли внески не сплачувалися: 
сума залежить від тривалості періоду 
(до року – 775,50 зл, довше 10 років – 
7755 зл). Сума внесків розраховується 
від закінчення попереднього страху-
вання, або, якщо особа ніколи не була 
застрахована в NFZ, від початку дій-
сності документу – наприклад, карти 
побуту.

Оплату треба внести перед підпи-
санням умови з NFZ на рахунок воє-
водського відділу NFZ, який наведе-
ний на формулярі умови. У деяких си-
туаціях, на прохання особи, NFZ може 
відмовитися від вимоги доплати або 
розділити її на частини. Але це рішен-
ня буде залежати від пояснення, чому 
внески не платилися протягом цього 
часу, до того ж, значною мірою, зале-
жатиме від конкретного чиновника. 
Варто відвідати найближчий відділ 
NFZ і запитати, як може закінчитися 
розгляд кожної конкретної справи. 
Оплата не вимагається від іноземців з 
груп 2, 3, 4 і 5. ■

Добровільне страхування 
в Державній страховій компанії



Анонс подій

14

№
 3

5

Р Е К Л А М А  у «Нашому вибор»!
У нашій газеті та на порталі є можливість розмістити рекламу за окре-

му платню. Кошти від реклами підуть на реалізацію проекту, тобто 

видання газети. За детальною інформацією просимо звертатись до 

редакції:  redakcja@naszwybir.pl

С і ч е н ь  2 015  р о к у
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ВИСТАВКИ
► Постійна експозиція у Музеї історії 
польських євреїв (POLIN)
Варшава, вулиця Анєлевича, 6 (ul. Anie-
lewicza 6)
У понеділок, четвер, п’ятницю музей пра-
цює о 1000–1800 год. У середу, суботу, не-
ділю: 1000–2000.
Безкоштовний вхід у четвер. Повний кви-
ток – 25 злотих, пільговий – 15 злотих.
Постійна експозиція – це подорож крізь 
тисячолітню історії польських євреїв, 
від середньовіччя до наших днів. Від-
відувачі дізнаються відповіді на різно-
манітні питання: як євреї прибули до 
Польщі? Чому Польща стала центром 
єврейської діаспори і домом найбільшої 
єврейської громади у світі? Як Польща 
перестала бути таким домом і як від-
роджується тепер у Польщі  єврейське 
життя?

БЕЗКОШТОВНІ ДНІ 
У НАЙЦІКАВІШИХ ВАРШАВСЬКИХ 
МУЗЕЯХ:
Музей Фридерика Шопена
Палац Острозьких, вул. Окульнік, 1 (Pałac 
Ostrogskich, ul. Okólnik 1)
Безкоштовний вхід: вівторок.
Захента (Zachęta)
Площа Малаховського, 3 (pl. Małachow-
skiego 3)
Безкоштовний вхід щочетверга: 1200–2000.

Музей Варшавського повстання 
Вул. Ґжибовська, 79 (ul. Grzybowska 79)
Безкоштовний вхід щонеділі: 1000–1800.
Палац на Острові – «Лазєнкі крулєвські» 
(Pałac na Wyspie – Łazienki Królewskie)
Безкоштовний вхід щочетверга: 900–1800.
Музей літератури ім. Адама Міцкевича 
Ринок Старого міста, 20
Безкоштовний вхід щонеділі: 1100–1700.
Музей «Палац у Вілянові»
Вул. Ст. Косткі Потоцького, 10/16 (St. 
Kostki Potockiego 10/16)
Безкоштовний вхід щонеділі: 1030–1600.
Центр сучасного мистецтва «Уяздов-
ський замок» (Zamek Ujazdowski)
Вул. Яздув, 2 (ul. Jazdów 2)
Безкоштовний вхід щочетверга: 1200–1900.
Королівський замок (Zamek Królewski)
Площа Замкова, 4 (plac Zamkowy 4)
Безкоштовний вхід щонеділі: 1100–1600.
Музей сучасного мистецтва 
Вул. Панська, 3 (Pańska 3)
На всі виставки вхід вільний.
Години відкриття: вівторок – неділя, 
1200–2000.

ВИСТАВИ
► Вистава «Wieczór Trzech Króli» (Вечір 
Трьох царів)
Прем’єра: 10 січня, 1900.
Ціна на квитки: 64 зл.
«Teatr Polski», вулиця Карася, 2 (Karasia 
2), Варшава
Вистава створена за мотивами комедії 
помилок Вільяма Шекспіра «Дванадцята 

ніч». «Вечір трьох королів» – це захоплю-
юча розповідь про капризи людських ба-
жань та емоцій.

► Вистава «Kariera Nikodema Dyzmy» 
(Кар’єра Нікодема Дизми)
Прем’єра: 15 січня, 1930.
Ціна квитка: 94 зл. 
«Teatr Syrena» (Театр Сирена), вулиця Ли-
товська, 3 (Litewska 3),  Варшава
Цього разу повість Тадеуша Доленґи-
Мостовича «Кар’єра Нікодима Дизми» 
повстане в форматі мюзиклу. Від самих 
початків свого існування (1932 року) 
сатиричний твір про фікцію великої по-
літики і кар’єрні можливості в ній за-
вдяки лише знайомствам був огорнутий 
великою увагою та скандалами. Цікаво 
буде переглянути його у театральному 
форматі.

КОНЦЕРТИ
► Концерт народного грузинського ба-
лету «Сухішвілі»
27 січня, 1900, «Hala Torwar», Лазєнков-
ська, 6  (Łazienkowska 6)
Ціна на квитки: від 90 до 200 зл.
«Сухішвілі» – це сто танцюристів на сце-
ні та чудове звучання оркестру. Чому б не 
ознайомитись з грузинською культурою 
через танці та музику…

СВЯТКУВАННЯ
► Маланка у Вроцлаві
16 січня, 2000, «Centrum Gastronomiczne 
Nelson», вул. Командорська (Komandorska 
118–120), будинок «D» Економічного уні-
верситету.
Новорічна спільна забава за участю ан-
самблю «Клуб 46».
Резервація місць за телефонами: 
509645513 (Аніта), 693372163 (Януш), 
дзвонити після 1700.
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овбаса – це чи не найбільш 
універсальна страва у світі. Виготовлен-
ня ковбаси було одним з небагатьох ме-
тодів тривалого зберігання м’яса. Вона 
може бути і додатком до страв, і їхнім 
основним компонентом. Головною при-
чиною цього «кулінарного явища» є без-
межна кількість способів її приготуван-
ня й подачі. Кожна кухня світу пропонує 
свою ковбасу, з унікальною рецептурою. 
Першому задокументованому рецепту 
ковбаси – вже 1800 років.

Польща відома своїми ковбасами. 
Ковбасне мистецтво має тут давні коре-
ні. Я б хотів запропонувати дещо модер-
нізовані рецепти виготовлення ковбаски 
в домашніх умовах (без копчення). Це 
не буде докладна інструкція, а скоріше 
загальна схема дій – «ковбаса для по-
чатківців». Інтернет, ваша фантазія та 
трошки праці відкриють вам безмежний 
світ ковбасної насолоди. 

2 кг охолодженого м’яса – свини-
на і яловичина (3:1) очистити від жил 
та зайвого жиру. Дрібно порізати або 
пропустити через м’ясорубку. До м’яса 
додати 100 мл води або молока, дрібно 
порізаний (перекручений на м’ясорубці) 
1 кг сала та 40 г ковбасної солі (sól do 
peklowania); вимішати та втрамбувати 
в скляний або керамічний посуд, при-
крити плівкою та поставити на добу в 
холодильник.

Додати суміш приправ (2 ст.л. майо-
рану, 1 ч.л. меленого чорного перцю) та 
витиснути півголівки часнику. Добре за-
місити фарш. Коли маса почне клеїтися 
– наповнити нею замочені в теплій воді 
кишки. Робити це краще за допомогою 
спеціальної насадки на м’ясорубку, яку 
легко купити на Allegro. Кожні 15–20 см 
ковбасу перев’язують або просто пару 
разів перекручують кишку. Ковбасу 
треба пром’яти, щоб позбутися зайвого 
повітря, а пухирці, які залишаться, по-
проколювати шпилькою.

Процес копчення я помину, бо так 
ми домовились на початку, і просто на-

пишу, свої поради щодо дальшого при-
готування.

Щодо приправ – я додаю завжди ко-
ріандр, мускатний горіх, гірчицю в зер-
нах, гостру і солодку паприку.

Найсмачніша для мене – це печена 
ковбаса. Печу її підвішену або розкла-
дену на решітці 30–40 хвилин при 200°С 
з термобігом, і ще годинку підсушую 
при 100°С, не вимикаючи вентилятора. 
Для підкопченої нотки можна сипнути 
на піддон під решіткою жменю чорного 
чаю.

Але найчастіше я роблю ковбаси без 
оболонок (типу чевапчичів або люля, 
для прискорення процесу) або молочні 
сосиски, які відварюю загорнутими в 
споживчу плівку. Такі ковбаски можна 
зробити просто витискаючи їх з конди-
терського пакету або шприца прямо на 
змащене олією дечко, полицю паровар-
ки або ж сковорідку з розігрітою олією. 
І до готовності, як то кажуть.

Доброї вам забави! А в наступному 
номері поговоримо про цікаві страви на 
базі вашої домашньої ковбаски... ■

ßêáè êîâáàñà
      ìàëà êðèëà...
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