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У номері:
имало країн Європей-

ського Союзу «під ялинку» українцям 
поклало подарунки у вигляді візових 
полегшень. Проте головного призу 
українська влада сподівається після 
Великодніх свят. На запланованому на 
травень Саміті Східного партнерства 
ЄС, який відбудеться в Ризі, Петро По-
рошенко планує почути від Європей-
ського Союзу, що громадяни України 
зможуть перетинати західний кордон 
без віз вже наприкінці цього року.

Україна до ЄС – без віз, 
як Молдова... 
Зі свого боку Київ виконав усі ви-

моги, необхідні для введення безвізо-
вого режиму – а їх було декілька де-
сятків. Останньою з них стала видача 
громадянам України біометричних 
закордонних паспортів (з мікрочіпом 
та детальними персональними дани-
ми власника). Додамо, що інша країна 
Східного Партнерства – Молдова – 
пройшла подібний шлях ще рік тому. 
Громадянам цієї країни, які мають нові 

2015-ий
– рік візового 
прориву 
України?

види документів – першим серед країн 
СНД – дозволили їздити в ЄС без віз 
ще наприкінці квітня 2014 року. Хоча, 
варто підкреслити, молдовський до-
свід демонструє: наявності біометрич-
ного паспорта інколи не вистачить, 
щоб без проблем перетнути кордон 
з Євросоюзом. При в’їзді євросоюзні 
прикордонники можуть попросити у 
подорожуючого цілу низку докумен-
тів, зокрема, таких, що підтверджу-
ють мету та строки поїздки, наявність 
фінансових засобів на її покриття або 
дані сторони, що приймає.

Біометричний паспорт
– що це?
В Україні 12 січня 2015 р. розпочало-

ся оформлення біометричних паспор-
тів. Нині в усіх підрозділах Державної 
міграційної служби (ДМС) держави 
цим займаються 30 робочих місць, але 
до середини лютого ця кількість має 
зрости у понад 20 разів, після чого 
оформлення нових видів документів 
вийде на заплановану потужність.

Чи 2015 рік принесе українцям 

візові полегшення? – с. 1, 3

Український дім у Варшаві! – с. 2

Візит прем’єр-міністра Польщі 

Єви Копач в Україну – с. 4, 11, 12

Відкриття пам’ятника Голодомору

в Любліні – с. 4

Критичний погляд на мінські 

переговори – с. 6

Про запис дітей до садочків: 

важлива інформація батькам – с. 7

Про акції допомоги Україні 

в Польщі – с. 8–10

Як спровадити родину в Польщу 

– консультація юриста – с. 13

Про смачну ковбаску пише 

Юрій Герасимчук – с. 15
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Реклама 

Дорогі українці! 
Від жовтня діє 

Український дім 

у Варшаві! 

Він знаходиться 

за адресою:

ul. Zamenhofa 1. 

Запрошуємо приходити! 

У Домі діє Клуб українських 

жінок, Дитячий клуб «Рукавич-

ка» (субота-неділя), а також 

проходять майстер-класи та 

тренінги для дітей та дорослих. 

Український дім – це теж міс-

це куди можна прийти і поспіл-

куватись 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. Для цього 

ми зареєстрували збірку коштів 

на Український дім.

Ми робимо ремонт першого 

поверху (щоб створити актовий 

зал), міняємо вікна. Потрібно 

купити спорядження, помалю-

вати другий поверх тощо. І для 

цього потрібні кошти!

Будемо вдячні за пожертви 

чи то коштами чи то матеріала-

ми!

Український дім буде для всіх 

нас – тому саме наша з Вами під-

тримка дасть йому українське 

дихання! 

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



3

№
 3

6

Тема номера

Андрій ШЕРЕМЕТ

Продовження 1 сторінки

2015-ий – рік візового 
прориву України?

За офіційною інформацією ДМС, 
«біометричними називають докумен-
ти, що посвідчують особу та містять 
електронний носій інформації, на 
якому записано інформацію про біо-
метричні дані власника документу з 
метою його ідентифікації. […] Головна 
ідея впровадження – це суттєве підви-
щення захищеності суспільства від 
проявів злочинності та міжнародного 
тероризму».

Додам, що понад половина з 193 
країн-членів ООН вже видає біоме-
тричні посвідчення особи, а Польща 
– ще з 2006 року. «Близько 45 країн 
з числа тих, які видають біометричні 
документи, зберігають на них одно-
часно і відбитки пальців, і зображення 
особи, в той же час понад 30 країн ви-
користовують лише оцифроване фото 
власника документа. Решта країн нині 
використовує тільки зображення об-
личчя, але найближчим часом пла-
нують використовувати і дані дакти-
лоскопії», – читаємо в повідомленні 
ДМС України.

Наголошу, що отримання біоме-
тричних документів не обов’язкове. 
До того ж, для тих українців, які з 
різних приводів не забажають замі-
нити звичайні закордонні паспорти на 
біометричні, країни ЄС, в тому числі й 
Польща, підготували в 2015 році низ-
ку спрощень. 

Польща: туристична віза
на два роки та ширша зона 
малого прикордонного руху
Ще наприкінці 2014 р. польські кон-

сульства почали видавати громадянам 
України, які у минулому без жодних 
порушень відвідували країни шенген-
ської зони в туристичних цілях, дво-
річні мультивізи. Раніше найдовша 
«турвіза» могла бути лише одноріч-
ною.

«Це стосується людей, які раніше 
мали щонайменше дві шенгенських 
візи з туристичною метою (у тому 
числі одну польську), які правомірно 
використовували і мають підтвер-
дження оплати туристичної послуги 
на території Польщі принаймні за три 
дні», – читаємо в повідомленні прес-
служби Міністерства закордонних 
справ Польщі.

З іншого боку, з 15 жовтня 2014 
р., Польща ускладнила правила при-
йому документів на шенгенську візу. 
Таким чином, для отримання поль-
ської шопінг-візи (найпростіша віза) 
необхідно подавати документи, що 
підтверджують вид діяльності (на-
приклад, довідка з місця роботи), бро-
нювання готелю та виписку з банку за 
останні три місяці. Перелік докумен-
тів, які вимагаються консульськими 
установами Польщі в Україні, став по-
вністю відповідати рішенню Європей-
ської Комісії, затвердженому 29 квітня 
2014 року.

Окрім того, Україна наполягати-
ме, аби 30-кілометрову зону малого 
прикордонного руху, мешканці якої 
можуть їздити до Польщі без віз, роз-
ширити до формату «50 км+» – так, 
аби до неї потрапив Львів. За слова-
ми посла України в Варшаві Андрія 
Дещиці, відповідні переговори вже 
ведуться, а на розширення зони ма-
лого прикордонного руху з Польщею 
необхідна згода Європейської Комісії 
та відповідні клопотання Варшави. 
Позитивного рішення в цьому питан-
ні українська влада очікує вже цього 
року.

Німеччина: національні візи
– безкоштовно
Німеччина 1 листопада 2014 року 

стала шостою країною-членом ЄС 
(після Польщі, Латвії, Литви, Естонії 
та Словаччини), які скасували опла-
ту за оформлення довгострокових 
національних віз для деяких катего-

рій громадян України. Безкоштовно 
отримати тримісячну німецьку візу 
зможуть, наприклад студенти, стаже-
ри, легальні робітники та особи, які 
прагнуть з’єднатися з родиною. Досі 
національна німецька віза коштувала 
60 євро.

Голландія: спеціальні річні 
візи для молодих 
та інноваційних підприємців
З 1 січня 2015 року в Нідерландах 

діє нове міграційне законодавство, 
згідно з яким ця країна вводить спро-
щені візи для стартаперів – тобто за-
сновників стартап-компаній (молодих 
фірм, які будують свій бізнес на основі 
інноваційних технологій, що лише по-
чинають опановувати ринок і мають 
обмежений набір ресурсів).

Як повідомляє портал «Studway», 
зацікавленим у «стратап-візах» слід 
знати, що ця віза видається тільки за-
сновникам інноваційних компаній; 
стартап-компанії краще отримати під-
тримку від якого-небудь відомого ін-
кубатора; краще, якщо сартап-фірма 
має можливість забезпечити себе хоча 
б на початку; «стартап-віза» видається 
лише на рік.

Данія: спрощення видачі віз
Данія 10 листопада 2014 р. підписа-

ла угоду про спрощення вимог щодо 
документів, які громадяни України 
подають з метою отримання візи. Ця 
ж угода розширює категорії осіб, які 
мають право на отримання багатора-
зової візи строком на 1 та 5 років.

Ось такі «подарунки» підготува-
ли для нас країни-члени ЄС у новому 
році, подарунки, на які Україна заслу-
жила копіткою працею, особливо за 
останні місяці. А нам усім хотілося б 
побажати, аби за рік українці могли 
відкривати Європу, у тому числі від-
відувати Польщу, без віз. Тим більше, 
що, за оцінкою експертів, це вже не 
мрія, а реальність. ■
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Події – Польща/Україна/Світ

Продовження на 11 сторінці

Пам’ятник відкрили в День соборності 
України, 22 січня, за участі посла Укра-
їни в Польщі Андрія Дещиці.

Український дипломат підкреслив, 
що дуже важливим є момент відкриття 
– адже в цей час в Україні гинуть люди. 
Можна сказати, символічною є церемонія 
саме в День соборності, адже західноу-
країнські землі в часи Голодомору були в 

складі II Речі Посполитої і не пережили ці 
трагічні події – у той час, як жителі «Ве-
ликої України» під владою Радянського 
Союзу стали безпосередніми жертвами 
сталінського режиму. Таким чином різ-
ність історичних групових пам’ятей щодо 
Голодомору була об’єднана саме в день 
української злуки.

– Ми відкриваємо цей пам’ятник ра-
зом з нашими партнерами та друзями з 
Польщі. Важливо, щоб у цей символічний 
день пам’ятати про те, аби разом, спільно 
працювати та мирно жити в спільному 
європейському домі, – сказав Андрій Де-
щиця.

У заходах взяли участь представники 
місцевої влади та партнерських міст Лю-
бліна, зокрема, Львова, Луцька та Івано-
Франківська. «Про цю трагедію у світі 

знають небагато, – сказав мер Любліна 
Кшиштоф Жук. – Треба голосно говорити 
й відроджувати пам’ять про Голодомор. 
Люблін є і буде містом, що є близьким 
для українців. Таким чином хочемо за-
явити, що про такі важкі хвилі в історії 
ми хочемо говорити».

– Я вважаю, – наголосив Андрій Де-
щиця, – що треба вшановувати пам’ять 
про всіх, хто загинув, чи то на Волині, чи 
в інших місцях в Україні. Треба про цих 
людей пам’ятати. І щоб ця пам’ять нас не 
розділяла, а навпаки – об’єднувала зара-
ди нашого спільного майбутнього. 

Символічною і важливою також є злу-
ка Польщі та України в питанні Голодо-
мору, який як геноцид українців постійно 
заперечує Російська Федерація.

Поки мас-медіа спекулюють темою, чи 
буде Польща зокрема та Європа в ці-
лому постачати Україні зброю, уряди 
країн зосередились на співробітництві 
в «мирних» сферах. Винятково важли-
вим в контексті розбудови польсько-
українсько-європейських взаємин став 
офіційний візит нового прем’єр міні-
стра Польщі Е. Копач в Україну.

Площина символічна
Прем’єр-міністр Польщі, хоч і завіта-

ла до України на один день, офіційний  
візит розпочала із покладання квітів за-
гиблим на Майдані. Пізніше, під час зу-
стрічі з президентом України посадовці 
особисто обговорили присутність Петра 
Порошенка на вшануванні річниці ви-
зволення концтабору «Аушвіц». Останнє 
потім буде неодноразово використане у 
ЗМІ щодо очільників польського уряду як 
аргумент звинувачення їх у русофобстві 
(адже відомо, що жоден інший президент, 
зокрема Владімір Путін, такого чи будь-
якого іншого запрошення не отримали).

Це все, а також факт, що цей офіційний 
візит нового очільника польського уряду 
до України є першим за останніх три з по-
ловиною роки – є свіченням того, що уряд 
Польщі не лише непогано сприймає новий 
український уряд, але й готовий підтри-
мувати Україну та співпрацювати з нею. 

Площина стратегічна
Масштабність польської делегації є 

додатковим аргументом на користь попе-

редньої тези: разом із прем’єр-міністром 
Польщі до України прибули міністр фі-
нансів, освіти, науки та вищої освіти, 
культури та національної спадщини, інф-
раструктури та розвитку, а також пред-
ставники міністерств економіки та на-
ціональної оборони. Крім того, у складі 
польської делегації були голови Найви-
щої контрольної палати та Центрально-
го антикорупційного бюро. Усі вони, як 
зазначила Е. Копач, розмовляли зі своїми 
відповідниками з українського боку й об-
говорили дуже конкретні площини співп-
раці.

Основною задекларованою метою ві-
зиту була всебічна допомога в проведенні 
структурних реформ. Отож, передусім 
мова йшла про те, які кроки провинна 
зробити Україна, щоб рухатись у напрям-
ку інтеграції з Європою. Крім того, обго-
ворювались теми енергетичної безпеки, 
зокрема прискорення росту енергетичної 
незалежності України від Росії та питан-
ня співпраці в сфері молодіжного та ви-
кладацького обмінів.

Особливо важливим кроком стало 
оголошення про створення польським 
урядом задля підвищення ефективності 
роботи посади Уповноваженого уряду 
з координації дій підтримки реформ в 
Україні.

Площина матеріальна
Один з основних результатів візиту – 

кредит Україні сумою 100 млн. євро тер-
міном на 10 років. Кредит призначено згід-
но з принципами Організації економічно-
го співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

на реалізацію пріоритетних для України 
реформ в сфері модернізації держави та її 
наближення до ЄС.  Варто нагадати, що 
робота  ОЕСР базується на вивченні, об-
говоренні, здійснення пошуків та аналі-
зів, які є основою до формування страте-
гії дій. Організація часто спонукає уряди 
приймати складні політичні рішення з 
тим, щоб підвищити ефективність їх еко-
номік. Ймовірно, що така інвестиція має 
на меті не лише підтримати Україну та 
зміцнити міжнародні економічні зв’язки, 
а й вирішити певні внутрішньо польські 
проблеми шляхом започаткування нових 
«спільних проектів за участі польських 
підприємців». Та поки що цей крок вигля-
дає досить непопулярним серед поляків у 
світлі внутрішніх проблем, як-от страйки 
шахтарів. Не останню роль, очевидно, у 
цьому відіграє досить впливова робота 
російської п’ятої колони в Польщі та про-
російських «тролів», що активізували 
свою діяльність, публікуючи масу анти-
українських та антиурядових коментарів 
у електронних ЗМІ. Варто хоча б прочи-
тати пости до офіційних представництв 
польського уряду в соцмережах, зокрема 
до повідомлень, що стосуються візиту 
польської делегації в Україну. 

Україні ж, звісно, важливо не забувати 
про війну, що точиться на сході, проти-
стояти як військовій, так і інформаційній 
агресії,  але й не проґавити свій шанс у 
реформуванні країни – бо це те, за що за-
гинули герої на Майдані і те, заради чого 
йдуть воювати далі. Адже, як справедли-
во зазначила Е. Копач, «час має особливе 
значення, час проведення реформ». ■

В Любліні відкрито пам’ятник жертвам Голодомору в Україні

Ярослав ДЕНИСЕНКО

Кредити і шанси: Ева Копач із офіційним візитом в Україні

Оксана КУЗЬМЕНКО

Фото – 
Міністерство
закордонних 

справ України, 
mfa.gov.ua
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С І Ч Е Н Ь  2 0 1 5
1 січня
В Україні вступила в дію по-
даткова реформа, яка, зокрема, 
передбачає скорочення кількості 
податків з 22 до 9
4 січня 
В Одесі стався вибух у будинку, 
де розташований Координацій-
ний центр допомоги бійцям АТО
5 січня
Литва передала Україні елемен-
ти озброєння
7 січня 
Україна засудила теракт в редак-
ції паризького журналу «Charlie 
Hebdo»
8 січня
Прем’єр-міністр України Арсе-
ній Яценюк зустрівся в Берліні з 
канцлером Німеччини Анґелою 
Меркель
10 січня 
Президент України взяв участь у 
Марші миру в Парижі та зустрів-
ся з деякими лідерами країн ЄС 
та керівниками Євросоюзу 
12 січня 
ООН: Кількість убитих під час 
конфлікту в Донбасі перевищила 
4,8 тисячі осіб
12 січня 
В Україні розпочався прийом за-
явок на оформлення біометрич-
них закордонних паспортів, які 
в майбутньому дозволять гро-
мадянам подорожувати до країн 
ЄС без віз
12 січня 
Інтерпол оголосив у розшук Ві-
ктора Януковича та низку інших 
українських екс-чиновників
13 січня 
178 громадян України польсько-
го походження евакуйовані з 
Донбасу до Польщі
13 січня 
Тринадцятеро мирних мешкан-
ців загинули внаслідок обстрі-
лу терористами пасажирського 
автобусу під Волновахою на До-
неччині 
15 січня 
Верховна Рада проголосувала за 
оголошення в Україні чергової 
хвилі часткової мобілізації
18 січня 
У багатьох містах світу пройшли 
Марші пам’яті жертв терористів 
під Волновахою
19 січня
Відбувся перший візит прем’єр-
міністра Польщі Еви Копач в Ук-
раїну

Спроби залякати мешканців Одеси тривають
Пізно ввечері 4 січня на вулиці Гімназичній в Одесі біля Координаційного центру допомоги 

бійцям АТО пролунав вибух. Внаслідок інциденту були «повністю знищені двері, пошкоджені 
ролети офісу та склопакети фасадних вікон сусідніх будинків». Одеська міліція кваліфікує цю 
подію як теракт. 

Протягом останніх місяців в Одесі сталося декілька вибухів, зокрема в жовтні незнайомий 
підірвав гранату в барі. У листопаді злочинці підірвали залізничну колію, у грудні мали місце 
вибухи у магазині патріотичних товарів, у волонтерському центрі, який надає допомогу бійцям 
АТО, та біля штабу Ради громадської безпеки, яку пов’язують з Євромайданом, а також на за-
лізничній станції Одеса-Застава І. 

Аби не допустити повторення терористичних актів в місті, вулиці Одеси з 3 січня патрулює 
Національна гвардія України. 

Прем’єр-міністр України відвідав Німеччину
Під час зустрічі Арсенія Яценюка з канцлером Німеччині у Берліні 8 січня обговорювалося 

«ключове питання стабілізації ситуації на сході України» – виконання Мінських угод.
«Україна виконала свою частину, у тому числі і прийняла непопулярні в країні, але потрібні 

на той час закони – про особливий статус частини Донецької і Луганської областей та про амніс-
тію. Президент України видав наказ про припинення вогню. Також ми готові були до проведен-
ня місцевих виборів на відповідних територіях, але, на жаль, Російська Федерація не виконала 
жодного пункту Мінських домовленостей», – заявив прем’єр-міністр України. 

У свою чергу Анґела Меркель наголосила, що санкції проти Росії можуть бути скасовані 
лише в тому випадку, якщо будуть ліквідовані причини, через які вони були введені. Також гла-
ва німецького уряду похвалила Україну за успіх у проведенні реформ. 

У рамках візиту прем’єр-міністра України до Німеччини підписано спільну заяву про надан-
ня Берліном кредитних гарантій Києву на суму 500 мільйонів євро.

Януковича та Ко нарешті розшукує Інтерпол
Інтерпол 12 січня оголосив у міжнародний розшук Віктора Януковича і низку його прибіч-

ників. «Через кілька місяців з моменту звернення в березні 2014 року... спеціальна комісія Інтер-
полу прийняла рішення», – заявив голова глава МВС України Арсен Аваков. 

Окрім екс-президента В. Януковича, у міжнародний розшук оголошено також екс-прем’єра 
Миколу Азарова, сина колишнього президента Олександра Януковича, екс-міністра фінансів 
Юрія Колобова, екс-міністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову та екс-главу правління «Ук-
ртелекому» Георгія Дзекона. 

Міністр внутрішніх справ України А. Аваков також нагадав, що раніше в розшук Інтерполом 
були оголошені Едуард Ставицький, Сергій Курченко, Сергій Арбузов, Олександр Клименко, 
Андрій Ігнатов, Олександр Динник. 

Трагедія під Волновахою
Унаслідок артилерійського обстрілу терористами з так званої ДНР українського блокпосту 

поблизу села Бугас (під містом Волноваха Донецької області) 13 січня один із снарядів влучив 
у рейсовий автобус, який їхав за маршрутом Златоустівка–Донецьк. Загинуло 13 мирних грома-
дян, у тому числі 14-річна дівчина, ще кільканадцять людей отримали поранення. 

Генеральна прокуратура України визнала подію терористичним актом. Трагедію засудили 
США, ООН, ЄС та низка західних країн, проте Росія назвала подію «продовженням грубого по-
рушення прав людини з боку Києва».

У зв’язку з трагедією 15 січня в Україні було оголошено Днем національної жалоби.

Польща–Україна: конкретна допомога замість політичних заяв 
Після зустрічей з Петром Порошенком та Арсенієм Яценюком у Києві 19 січня, прем’єр-

міністр Польщі Ева Копач повідомила, що Варшава надасть Україні кредит у розмірі 100 міль-
йонів доларів протягом 10 років. Ця допомога може використовуватись Києвом на проекти від-
новлення Донбасу та на проведення реформ.

Сторони також підписали угоду про будівництво газового інтерконектора між газопровода-
ми Польщі та України, через який, за словами Арсенія Яценюка, «в Україну можна буде постав-
ляти до 10 млрд. кубометрів газу на рік з Європи», зокрема зрідженого газу з LNG-терміналів у 
Литві (Клайпеда) і Польщі (Свіноуйсцє). 

На думку частини експертів, візит Еви Копач до України був вдалим і приніс поглиблення 
польсько-української співпраці. 

Опрацював Андрій Шеремет на підставі інформації Української правди, РБК, BBC, Ліга, ТСН та Української служби Польського радіо
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Ольга ПОПОВИЧ

Якщо підходити до оцінки переговорів у 
Мінську з тезами «Путін всіх переграв» 
чи «Україна перемогла», то кожна з цих 
тез матиме свої аргументи «за» і «про-
ти». Тому варто просто поставити пи-
тання: що відбулось у Мінську?

Попри великий скептецизм, що Путін 
може не приїхати на зустріч до білоруської 
столиці, він таки прибув. Путін хотів зу-
стрічі на такому рівні, але виступав проти 
участі в ній України. Однак зустріч від-
булась у форматі «чотирьох»: дві сторони 
війни (Росія і Україна) та «миротворці-
дипломати» Олланд і Меркель.   

Перед мінськими зустрічами Ангела 
Меркель та Франсуа Олланд зустрічались 
із Владіміром Путіним, але до того вони 
зустрілись у Києві з Петром Порошенком, 
відтак Меркель відвідала Вашингтон. 
Варто поглянути на послідовність Київ–
Москва–Вашингтон. Якби перед Києвом 
стояла Москва, то, можна припустити, 
головні тези мінської зустрічі були запро-
поновані Москвою. А так Путін міг тіль-
ки вносити свої поправки. Останній візит 
перед зустріччю Меркель до Вашингтона 
показує, що Росії таки не належить остан-
нє слово у цих переговорах. 

Дев’ять місяців тому можна було звину-
вачувати Ангелу Меркель у поблажливос-
ті до політики російського президента, але 
зараз називати німецьку канцлер другом 
Путіна – чистий популізм. Її заяви та кро-
ки й учинки жодним чином не є дружні-
ми щодо господаря Кремля. Вони є радше 
обережними, але не дружніми. Франсуа 
Олланд також обережний у своїх вислов-
люваннях, однак зараз він остерігається 
публічно виправдовувати Путіна (не забу-
ваймо теж, «містралі» не поїхали до Росії). 
Тож видається помилковим твердження, 
що формат нормандської групи грає тіль-
ки на користь Путіна. Одинадцять місяців 
тому така теза мала б більше аргументів, 
але протягом цього часу багато що зміни-
лось і це варто враховувати. Найважливі-
ше – ситуація у самій Росії відрізняється 
від ситуації річної давнини, а отже, і вплив 
на світову політику Кремля.

Україна так і не змогла чітко про-
писати пункт про відведення з Украї-
ни російських військових та російської 
техніки. З дипломатичної точки зору це 
фактично було нереально, зважаючи на 
норми міжнародного права. Але в порів-
нянні з Мінськом–1 з’явився пункт про 

«Виведення всіх іноземних збройних 
формувань, військової техніки, а також 
найманців з території України...». Врахо-
вуючи те, що Захід де-факто визнає при-
сутність російських військових і техніки 
на території України, то це – красномовне 
окреслення, без необхідності вписувати 
«російські». Україні важливо було пере-
конати Захід у присутності російських 
військових в Україні, а не Росію. Для За-
ходу це аргумент, бо ж їхніх військових 
формувань там нема.

Україна підходила до прийняття цієї 
угоди з позиції слабшої сторони; події по-
казують, що тільки військовим шляхом 
перемогти Україні в цій війні неможли-
во. Будь-який шанс на подібні перегово-
ри – це певне затягування часу. Час затя-
гується з обох сторін, але для слабшого 
цей процес завжди вигідніший, ніж для 
сильнішого. Україна у цій війні, на жаль, 
є слабшою стороною.

Після кожного зірваного процесу 
перемир’я – що ми пізніше побачили в 
Дебальцевому, після кожного порушен-
ня певних домовленостей російською 
стороною це тільки негативно б’є по імі-
джу Росії та зміцнює позицію України у 
переконуванні Заходу – допомагати їй у 
цій війні з Росією. Санкції діють, запро-
ваджуються, а не відміняються. Розмови 
про постачання Україні зброї після неви-
конання Росією домовленостей Мінськ–2 
цілком реально можуть стати не тільки 
розмовами, але й фактом. Женевські до-
мовленості відбувались за участі США, 
але вони не стали гарантією спокою в 
Україні й не стримали Росію. Це аргу-
мент для тих, хто вважає, що якби в Мін-
ську були США, то домовленості були б 
іншими, більш корисними для України. 

Україна погодилась на конституцій-
ну реформу, але тут нічого немає нового, 
мова йде про децентралізацію, процес 
реформи якої поволі запускається. Щодо 
спеціального статусу, то тут також важ-
ливо розуміти, що крім поки мертвого 
закону про особливий статус деяких ра-
йонів Луганської та Донецької областей, 
буде прийнято ще кілька законодавчих 
актів, якими цей статус регулюватиметь-
ся. Тепер також від Верховної Ради зале-
жить, якими будуть ці законодавчі акти. 

Вдруге Україна не погодилась на вжи-
вання в тексті контактної групи термінів 
«ДНР» і «ЛНР». А варто пам’ятати, що 
Кремль постійно торочить про якийсь там 
окремий суб’єкт права. Вживання терміну 
«окремі райони Донецької та Луганської 

областей» повністю розвінчує цей міф про 
«субъект права и субъект переговоров» 
Плотницького, Захарченка і Ко.

Україна повинна поновити фінансу-
вання регіону. Це дійсно те, чого сильно 
хотів Путін. Тільки не варто цей пункт 
розглядати окремо від повного тексту. Без 
виконання всіх пунктів важко собі уяви-
ти фінансування регіону, який Україні 
непідконтрольний. А серед перерахова-
них пунктів у домовленостях є абзац про 
місцеві вибори на підставі українського 
законодавства, а також про відновлення 
контролю за кордоном. Провести такі ви-
бори, а ще так, щоб отримали міжнародне 
визнання, поки мало реально. Варто вра-
ховувати відтік з регіону тих, хто реально 
підтримував українську владу. 

Амністія для бойовиків. Не забуваймо, 
що амністія має стосуватись тих осіб, які 
не причетні до збитого в липні малай-
зійського літака, тих, які не займались 
викраденнями, показовими розстрілами 
– тобто узагальнюючи, які не причетні до 
«злочинів проти людяності».  А тому не 
варто вже тепер узагальнювати і говори-
ти про амністію, наприклад бойовика на 
прізвисько Моторола. 

Домовленості контактної групи про-
писані так, що кожна сторона має широке 
поле до маніпулювання. Ніхто України в 
Мінську не здавав, а Росія поки що нікого 
не перегравала. Хоч і Україна не отримала 
того, чого хотіла, кордон і далі не буде їй 
підконтрольний, а отже перекидання з Ро-
сії техніки і війська може продовжуватись. І 
Росія не отримала в повній мірі того, заради 
чого почала цю війну. Зобов’язання щодо 
фінансування – ось це дійсно для України 
болюча сторона домовленостей. Угода – це 
певна пауза, яка закінчилася через тиждень 
захопленням Дебальцевого. У Росії про-
сто більше причин, щоб не дотримуватись 
угоди, тож для України з’явиться черговий 
аргумент зміцнити свою підтримку на За-
ході. Як би болюче це для нас не звучало, 
але саме такі домовленості і невиконання 
їх Росією дають більше шансів Україні, 
щоб отримати реальну допомогу (зокрема 
й зброю), домогтись впровадження більш 
жорстких санкцій проти Росії. Погано те, 
що влада України не говорить зі своїм на-
родом, бо саме вона має зараз дуже активно 
пояснювати й розповідати, що ж там відбу-
лось у Мінську.  ■

Мінські домовленості 
для України: теорія і практика

Фото з: Wiadomości z kraju i ze świata – najnow-
sze informacje w TVN24
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Кожної весни тривають записи до ди-
тячих садочків дошкільних відділів 
при школах на новий навчальний рік. 
У Польщі дошкільна освіта охоплює 
дітей від початку календарного рок, у 
якому дитині виповнюється 3 роки – і 
до кінця календарного року, коли дитині 
виповнюється 6 років. 

Записи дитини до громадських садоч-
ків (пол. przedszkola publiczne) або до-
шкільної групи при школі  (пол.: oddział 
przedszkolny)  триетапний та розпочина-
ється у лютому – на початку березня в 
залежності від місцевості.

Увага! Терміни та засади запису у 
вашій місцевості перевіряйте у відділі 
освіти.

Згідно з польською системою записів, 
батьки під час подачі заявки можуть ви-
брати 3 садочки. Спочатку вписується 
дитячий садочок т.зв. «першого вибору» 
(той, у якому батьки найбільш зацікавле-
ні), але про всяк випадок варто пошукати 
також й інші. Після оголошення списку 
зарахованих дітей, батьки мусять під-
твердити т.зв. «бажання вибору».

На це батьки мають тиждень. На під-
ставі підтверджених заявок буде ого-
лошено список прийнятих дітей. Після 
цього в системі електронного запису 
з’явиться список вільних місць.

Батьки, діти яких не були прийняті, 
мусять заглянути на електронну сторінку 
Бюро освіти свого міста й перевірити пе-
релік вільних місць в інших садочках – та 
спробувати заново записати малечу.

Увага! Діти-іноземці можуть від-
відувати польські державні дитячі са-
дочки на таких самих умовах, як і діти 
польських громадян. Стосується це та-
кож і дітей іноземців, які перебувають 
у Польщі нелегально.

Ясла, дитячі садочки та школи мають 
окремі системи запису. Правила та термі-
ни запису можуть відрізнятися в залеж-
ності від місцевості. У великих містах за-
пис відбувається в електронній системі, у 
малих містах та селах це можна зробити 
особисто. За детальною інформацією 
звертайтеся у громадський навчальний 
заклад або до місцевого самоврядування.

Записи в електронній системі прово-
дяться у визначений час у березні-квітні 
кожного року. І тривають два тижні. Щоб 

зареєструвати дитину в системі, потрібно 
ввести її номер PESEL. Черговість пода-
чі заявок не має значення, кожна дитина 
отримує пункти, на підставі яких скла-
даються списки зарахованих. При при-
значенні пунктів береться до уваги місце 
проживання батьків і де батьки дитини 
платять податки чи обоє з батьків працю-
ють. Пункти також приділяються дітям 
самотнього батька або дітям інвалідів. У 
Варшаві додаткові пункти можуть отри-
мати діти з алергією – при подачі заявок 
до спеціалізованих дитячих садочків.

П’ятирічні діти (народжені у 2010 
році), мають обов’язково пройти до-
шкільну підготовку в садочку або до-
шкільному відділі при школі. У Варшаві 
всім п’ятирічним дітям запевнені місця 
в садочках та дошкільних відділах при 
школах, що знаходяться на відстані до 3 
км від місця проживання дитини. 

Варто пам’ятати, що після реєстрації 
в електронній системі потрібно відвідати 
садочок першого вибору й подати доку-
менти в паперовій версії.

У кожному місті можуть бути свої осо-
бливості набору. У деяких містах у Вас 
можуть попросити показати податкову 
декларацію: щоб упевнитися, чи Ваші по-
датки йдуть у місцевий бюджет. 

Якщо у батьків немає доступу до Ін-
тернету або є проблеми з заповненням 
анкети самотужки, дані дитини може 
внести директор садочка, який вказаний 
у переліку вибраних установ першим. У 
деяких містах організовано спеціальні 
пункти, куди можна прийти й заповнити 
анкету. 

Увага! Батьки дітей, що вже відвід-
ують садочки, не входять у систему, а 
подають на ім’я директора садочка де-
кларацію продовження дошкільної під-
готовки.

Перебування дитини в громадському 
дитячому садочку перші 5 годин є без-
коштовними. За кожну наступну годину 

батьки мусять платити (у Варшаві додат-
кова година коштує 1 зл., до того треба 
додати оплату за їжу – біля 8 зл. за день).

Увага! До садочка можна записати 
дитину, якій у поточному календарному 
році виповниться 3 роки. У деяких міс-
тах є можливість записати 2,5-річну ди-
тину. Якщо Ваша дитина – молодша, вар-
то звернутися до громадських дит’ясел. 
Вони мають окрему систему запису.

Дитячі ясла мають окрему систему за-
пису, яка триває увесь рік, але може від-
різнятися в залежності від місцевості (у 
Варшаві, Катовіце та Познані функціонує 
електронна систему запису до ясел, в ін-
ших містах записи можуть відбуватися 
безпосередньо). Cхема записів дуже поді-
бна на записи до садочків.

Той, кому не вдалося потрапити до 
громадського садочка чи ясел, може від-
дати свою потіху до приватного закладу, 
яких у Польщі велика кількість (з огляду 
на недостатню кількість місць у громад-
ських). Записи до приватних садочків – 
більш еластичні, вони тривають увесь рік 
і від батьків вимагається лише паспорт 
(або посвідка на проживання) та заповне-
на анкета. Під час запису від вас можуть 
простити оплату – т.зв. «wpisowe». Вона 
може становити від 300 до 1000 зл. Ця 
оплата не повертається. У випадку при-
ватних садочків також варто пам’ятати 
про обмежену кількість вільних місць. 
У найкращих і найдешевших садочках 
їх також може забракнути. У багатьох 
приватних садочках Варшави вже є укра-
їнські діти, що безперечно полегшить 
адаптацію. Крім того, адміністрація й ви-
хователі таких садочків уже мають досвід 
пошуку спільної мови з дітьми іноземців. 

Громадські та приватні садочки про-
понують широку виховану програму: 
творчий розвиток, навчання мов, танців, 
ритміки та ін. Частина занять включена 
в основу виховну програму, частина – це 
додаткові й платні курси. ■

Записи до дитячих садків та дошкільних 

відділів при школах у Польщі

Олена ЛИТВИНЕНКО

Нижче наведені сайти електронного запису до садочків найбільших міст Польщі. 
Інформацію про записи можна знайти також на сайтах міст.

Варшава: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki
Краків: http://portaledukacyjny.krakow.pl/rekrutacja-do-przedszkoli
Ґданськ: http://www.gdansk.pl/start_nowy,1806,35442.html
Лодзь: ttp://www.uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/
Катовіце: https://katowice.nabory.pl/
Вроцлав: http://www.wroclaw.pl/rekrutacja-elektroniczna-do-szkol-i-przedszkoli-informacje
Люблин: 

Фото: www.sxc.hu



Наші справи

8

№
 3

6

П
роблема біженців і тимчасових 

переселенців – дуже складна і комплексна. 
Не кожна, навіть розвинута і заможна кра-
їна може впоратись з цією проблемою са-
мотужки без допомоги світової спільноти, 
активістів та громадських організацій з 
усього світу. Для України це теж виклик. 

Від військового конфлікту на сході 
України рятується понад півмільйона 
осіб. Переважно це найменш соціально 
захищені групи: діти, жінки, люди по-
хилого віку та інваліди. Найбільше ви-
мушених переселенців в областях, які 
межують із зоною конфлікту. Акція 
#PomagajUkrainie скерована до пересе-
ленців, які проживають у новостворених 
«будинках для біженців» у Запорізькій 
області. «Будинки для біженців» – це 
неофіційна назва місць проживання пе-
реселенців зі сходу України. Насправді 
це приміщення колишніх гуртожитків, 
інтернатів, навіть лікарень, які мало при-
стосовані для проживання такої кількос-
ті людей. Ситуація погіршилась взимку, 

адже приміщення найчастіше погано 
опалюються (або не опалюються взагалі), 
доступ до гарячої і холодної води обме-
жений, не вистачає кухонь і туалетів. 

Протягом кількох місяців небайдужі 
люди перераховували кошти на підтрим-
ку #PomagajUkrainie. У січні цього року 
на зібрані кошти було закуплено і пере-
дано найнеобхідніші речі (засоби гігієни, 
постіль, теплий дитячий одяг та взуття, 
електроплити). 

Коментар для «НВ» дав координатор 
акції #PomagajUkrainie Томаш Левін-
ський.

«НВ»: Як виглядає ситуація на місці і 
чим саме вдалося допомогти? 

Ми відвідали 5 осередків, де зараз 
проживає більше тисячі осіб. Протягом 
кількох місяців акції #PomagajUkrainie 
пожертви зробило майже півсотні людей, 
переважно поляків, а це допомогло 90 
українським родинам. У січні цього року 
координаційна група з Польщі, України та 
Естонії особисто передала закуплені речі 
примусовим переселенцям, які прожива-
ють у Запоріжжі і Бердянську. Ми на місці 
дізналися, що конкретно люди потребу-
ють, закупили все в Запоріжжі та Бердян-
ську і відразу ж передали людям. На зібра-
ні кошти вдалося придбати необхідні ліки 
для більш ніж 50 родин, кільканадцять ді-
тей отримали теплий одяг і вбрання.

Ми усвідомлюємо те, що це – крапля в 
морі потреб, що ми не в стані допомогти 
усім потребуючим. Це був перший крок, 
нам вдалося вже зараз покращити умови 
проживання кількох сотень людей. 

Ви плануєте продовжувати цю ініціа-
тиву?

Те, що ми побачили на місці, показало, 
що потреб усе більше. Ми продовжувати-
мемо збирати кошти на найнеобхідніші 
речі для цих людей. Перший етап акції 
показав, що життєво необхідною зараз 
для переселенців є медична і психологіч-
на допомога. Для нас головне – надавати 
конкретну допомогу конкретним людям, 
робити це особисто, без посередників. 
Інформація, яку вдалося зібрати під час 
поїздки в Запоріжжя і Бердянськ, є над-
звичайно цінною для нас. Ми готові по-
ділитись цією інформацією з іншими ор-
ганізаціями чи потенційними жертводав-
цями, які хочуть допомогти цим людям у 
потребі.

Ми дуже вдячні усім, хто нас фінансо-
во підтримав і сподіваємось, що кількість 
жертводавців зростатиме. Це дозволить 
нам допомогти ще більшій кількості лю-
дей. Питання медичного забезпечення 
примусових переселенців зі Сходу над-
звичайно гостре – без допомоги акти-
вістів, волонтерів, людей доброї волі це 
питання не вдасться вирішити. Наступ-
ний наш візит до Запоріжжя ми планує-
мо здійснити в кінці березня цього року, 
тому заохочуємо підтримати нашу акцію 
вже сьогодні. ■

Детальніше про #PomagajUkrainie мож-

на довідатись і зробити пожертву на сто-

рінці www.pomagajukrainie.pl 

Додаткова інформація за адресою: 

akcja@pomagajukrainie.pl

#PomagajUkrainie допомагає вимушеним 
переселенцям на сході України

Тетяна РОДНЄНКОВА

#PomagajUkrainie – ця ініціатива 
з’явилась у вересні 2014 року у відповідь 
на жахливу гуманітарну ситуацію в 
Україні, яка виникла у зв’язку з військо-
вим конфліктом і окупацією частини 
території України. #PomagajUkrainie 
реалізує свою діяльність у співпраці з 
фондом «Наш вибір», громадською орга-
нізацією «ProCollegio» та естонським 
Центром для біженців. Допомагають 
кампанії Студентський волонтерський 
центр Академії спеціалізованої педаго-
гіки ім. Марії Ґжеґожевської та Фонд 
допомоги студентам. 

Фото з сайту pomagajukrainie.pl
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– Коли в грудні у соцмережі пройшла 
інформацію про збір пожертв, наш гурток 
Об’єднання українців у Польщі (ОУП) ви-
рішив до неї приєднатися. Акцію підтри-
мала Церква, тому про збір оголошено в 
греко-католицьких парафіях в Ельблонзі, 
Ґодкові і Пасленку. Ми написали листи 
до шкіл у Пасленку з проханням про на-
дання допомоги. Учні охоче приєдналися 
до справи, – говорить Іванка Гнатюк-
Казановська, голова гуртка ОУП у Паслен-
ку (Вармінсько-Мазурське воєводство). 

Крім варшав’ян, на заклик відізвалися 
мешканці Любліна, Перемишля, Ґдан-
ська, Вроцлава, Ґіжицька, Венґожева, 
Бань-Мазурських, Ольштина та інших 
міст Польщі.  

– Наші люди охоче відгукнулися на за-
клик. Я була приємно здивована жертов-
ністю, бо приносили не лише речі й хар-
чі, але й гроші, – підкреслює Мирослава 
Джурко, секретар гуртка ОУП у Венґо-
жеві (Варімнісько-мазурське воєводство), 
яка для поширення акції серед польсько-
го середовища помістила оголошення у 
локальній  газеті.

Усі зібрані речі з різних реґіонів Поль-
щі потрапляли до «Українського дому» 
на вул. Заменгофа, 1 у Варшаві, де роз-
поділом речей та пакуванням подарунків 
зайнялися волонтери та члени варшав-
ського гуртка ОУП. Про ідею, перебіг та 
результат збірки «Нашому вибору» роз-
повідає одна із ініціаторок та організато-
рок акції Галина Батрин.

 
«Наш вибір»: Коли перші подарунки 
потрапили до дітей?

Галина БАТРИН: На Миколая, 19 
грудня. Їх отримали діти героїв Небесної 
сотні. Відтак подарунки потрапили до 
Тернополя, яких на місця до дітей розвез-
ли греко-католицькі священики. Чергові 
речі потрапили до Києва. Загалом ідея 
така, що усе мало бути переслане по-
штою. Ми написали до Польської пошти, 
щоб відновила акцію «Безкоштовної по-
силки для України», але досягнути цього 
не вдалося. Оскільки наближа-
лося свято Миколая, я подумала: 
хто тим бідними дітям принесе 
подарунок, якщо їх батько на 
фронті, а деякі вже й не мають 
батька? Тут моя дочка Вікторія 
каже: «давай організуємо таку 
збірку для дітей!». Важливо, 

щоб подарунки отримали навіть кілька 
дітей. Щиро кажучи, ми не думали, що 
акція розгорнеться аж так.

Яким чином Ви дізнавалися, кому точ-
но помагати?

Минулого року у Варшаві лікувалося 
сорок майданівців, якими ми опікували-
ся. Ми маємо з ними постійний зв’язок. 
Подзвонили до кількох людей з Вінниці, 
Бара, Києва та Житомира. Ці люди приєд-
налися до ідеї. Вони почали уточнювати 
списки загиблих воїнів на рівні сільських 
і міських рад. У складенні цих списків до-
помогла Греко-католицька церква, яка ре-
єструє похоронені жертви. Мушу сказати, 
що найбільше у цьому питанні організо-
вана Вінницька область, де місцеві ради 
уточнюють усі дані у військкоматах. 

Як на акцію реагували в Польщі?
Спершу подзвонив до нас о. Стефан Ба-

трух з Любліна. Після нього відгукнулися 
українці з Ґданська, Вроцлава, Ґіжицька, 
Венґожева, Бань-Мазурських, Ольштина, 
Пасленка, Перемишля та інших міст. Так 
помалу й усе розгорнулося. Кожен робив 
збірку в себе вдома, підключалися греко-
католицькі парафії. Дехто зібрав стільки, 
що можна було завантажити машину. На 
Мазури ми поїхали орендованим буси-
ком: відвідали міста й села, де збірку ор-
ганізували місцеві українці, і виявилося, 
що нам усе до машини не поміститься. 
Люди зі сльозами на очах нас вітали. 

Зібрано багато одягу, солодощів, ігра-
шок. Теж збирали гроші при парафіях. 
Ми сім’ям загиблих стараємося хоч 10 до-
ларів чи євро покласти в подарунок. Відо-
мо, що це не компенсує їм втрати батька, 
але насправді ці діти втратили свого го-
дувальника. 

Ви самі розвозили допомогу в Україні?
Подарунки до сімей у Києві рознесли 

волонтери, які були на Майдані і з яки-
ми маємо постійний зв’язок. Крім цього, 
190 подарунків з Києва поїхало до дітей-

інвалідів у Щастя на Луганщині. Це по-
везли волонтери, які займаються тими 
діточками. Перед Різдвом ми самі поїха-
ли на Вінниччину. Коли були в одному 
з садочків, до мене подзвонив телефон. 
Підношу слухавку й чую питання: «чи це 
польський Миколай, який допомагає ді-
тям, у яких немає вже батька?». Мені ста-
ло незручно, бо ми мали точну кількість 
подарунків, підготовлених по списках. 
Я пообіцяла – як тільки повернемося до 
Польщі, підготуємо додаткові пакунки. 
Коли ми виїжджали з Вінниці, то в на-
шому списку було додаткові 39 прізвищ. 
Поки доїхали до Польщі, список попо-
внився на 120 прізвищ. За один день. 

Загиблі, певно, залишають дуже малих 
дітей. 

Різних. Є діти малі, а є такі, яким 15 ро-
ків. Але всі плачуть... Коли ми пакували 
подарунки у Варшаві, то клали в коробки 
шоколадки, цукерки, іграшки тощо. Нам 
було дуже приємно та весело. Як їх розда-
вали на місцях, то плакали усі – діти, ми, 
батьки, опікуни. Коли тепер я дивлюся на 
фотозвіт з виїзду, то бачу, що всі діти ма-
ють сумні очі. Часто дітей приводили ді-
дусь чи бабця. Одна бабуся привела двій-
ку своїх онуків. Її єдиний син від березня 
весь час в АТО.  

Сама збірка мала тривати до кінця 
грудня, але Ви її продовжили.

Просто не сподівалися, що все так 
розгорнеться, що усього буде так багато. 
Ми тільки на свої сили розраховували. 
А українці в Польщі, на яких спиралася 
вся збірка, підтримали її в такому масш-
табі, що ми могли б її надалі робити. На-
ступну хочемо зробити для дітей сімей, 
постраждалих в зоні АТО. Ми побачили, 
які є потреби. Є сім’ї, у яких залишило-
ся 4–5 дітей. Вони ніякої допомоги зараз 
практично від держави не мають і неско-
ро матимуть. Якщо люди будуть охочі, то 
акцію продовжуватимемо. Можливо, це 
буде більше гуманітарна допомога. ■

Розмовляв Павло ЛОЗА
Фото з мережі «Facebook» 

Діти поєднали всіх 
Завдяки всепольській акції «На Миколая» 788 дітей солдатів, які воюють або заги-
нули в боротьбі за Україну, отримали святкові подарунки з солодощами, дитячими 
харчами, іграшками, одягом, тощо. Ініціаторами акції були Галина та Вікторія 
Батрин.
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В
акціях допомоги Україні від 

початку Євромайдану активною є й укра-
їнська нацменшина, що проживає по всій 
Польщі. Тому одяг, харчі чи медикаменти 
постійно «плинуть» до потребуючих чи 
то з прикордонного Перемишля, чи то з 
західної Лігниці, чи то з приморського 
Ґданська або навіть з маленьких Крукля-
нок на Вармії та Мазурах. Не применшу-
ючи жертовності окремих лідерів, малих 
і великих ініціатив – зразковою можна 
назвати діяльність голови Щецинського 
відділу Об’єднання українців у Польщі 
(ОУП) Івана Сирника та громадської ак-
тивістки з Перемишля Олі Соляр. 

Як більшість волонтерів, так і ці люди 
використовують мережу «Facebook» для 
звітів зі збірок та інформування про нові 
ініціативи. Щецинський відділ ОУП про-
водить благодійні акції спільно з «Карі-
тасом» Вроцлавсько-Ґданської єпархії 
УГКЦ та місцевою владою, що додатково 
гарантує чесність і адресність пожертв. 
Таке партнерство дозволяє й потрапити 
до ширшого кола потенційних жертво-
давців. 

Водночас І. Сирник постійно наголо-
шує, що допомога має бути продуманим 
процесом, а не «партизанщиною». У цьо-
го роду діяльності, за словами голови ще-
цинського ОУП, насамперед треба мати 
партнера в Україні, який згідно з правом 
може отримувати допомогу. Український 
партнер також найкраще знає, у кого і які 
є актуальні потреби. Завдяки дотриман-
ню цього принципу впродовж перших 
двох акцій зі Щецинщини в східну Укра-
їну потрапили, в основному, медичні за-
соби та теплий одяг вартістю майже 60 
тис. зл. У черговій акції – її сума скла-
дала понад 75 тис. зл., – куплено зимову 
форму для солдатів, маскувальні халати, 
термобілизну, медичні засоби, зокрема 
перев’язки та препарат «Сelox», вони по-
трапили до добровольчих батальйонів. 

Пізніше українці зі Щецина та око-
лиць зібрали кошти й подарували одному 
з батальйонів позашляховик, який вико-
ристовується для перевезення поранених. 
Остання допомога, яку наприкінці січня 
передано зі Щецинщини, важила 7 тонн й 
коштувала близько 120 тис. зл. Її отрима-
ли близько півсотні дітей переселенців з 
Донбасу і Криму, які живуть у Львові, та 
чергові 150 дітей у Павлограді на Дніпро-
петровщині. 

Остання ініціатива, у якій бере участь 
І. Сирник, – це збірка коштів на медич-
не обладнання для української прикор-
донної служби, оскільки сепаратисти та 
російські агресори практично повністю 
знищили це устаткування. На зібрані ко-
шти планується купити авто «швидкої 
допомоги» та медичні засоби, які допо-
магають зупиняти кровотечу з голови та 
кінцівок: 

«Коли європейські політики торгують 
Україною, намагаючись купити прихиль-
ність Путіна, ми Україні допомагаємо, 
разом купуючи „швидку”», – заохочує І. 
Сирник, мабуть, найбільш промовисто 
демонструючи мотивацію, свою та поді-
бних собі лідерів благодійної допомоги 
Україні. 

І. Сирник збирав також польські книж-
ки для польських дітей в Україні. Якщо до 
цього додати те, що в Польщі він успішно 
заохочує поляків підтримувати благодій-
ні акції для України, то з цього вимальо-
вується найкраща модель відносин, що 
мають бути між сусідніми народами.   

Послідовністю й цікавими ініціати-
вами характеризується діяльність Олі 
Соляр: «„Cеконд-генд” для біженців у 
Старобільську вже діє!» – написала вона 
на початку лютого на своєму профілі в со-
цмережі. О. Соляр – волонтерка, українка 
з Польщі, яка від початку бойових дій на 
сході України організовує та координує в 
Польщі збірку допомоги для українських 
добровольчих батальйонів та потерпілих. 

Завдяки ідеї створення чогось на зра-
зок безкоштовного «секонд-генду», який 
вигадала волонтерка, можна буде більш 
доцільно допомагати.

«Я довго розважала, як найкраще ор-
ганізовувати та переказувати допомогу 
сім’ям, що не живуть в одному місці та 
про яких я нічого не знаю: хто вони, у 
якому віці, які розміри і які у них смаки... 
Звідси ідея секонд-генду», – пише в мере-
жі «Facebook» Оля Соляр.

Вона сама від літа 2014-го кілька разів 
возила одяг, харчі, медичну допомогу для 
бійців у зоні АТО (головним чином для 
афганської роти батальйону «Айдар»). 
Останньою, наприкінці січня, вона по-
везла допомогу пораненим у лікарнях, а 
також дитячим будинкам та інтернатам, 
де проживають біженці. 

Бути волонтером і допомагати укра-
їнським військовим, особливо з Польщі, 
непросто – у цьому вона переконалася в 
листопаді 2014. р. Коли О. Соляр вдруге 
привезла речі для «айдарівців», її та двох 
дівчат із Києва зупинили на зворотній 
дорозі в місті Щастя. Трьох волонтерок 
цілий день тримали люди, які намагалися 
переконати дівчат наступним разом саме 
їм привозити гуманітарну допомогу. На 
думку О. Соляр, причина атаки в тому, 
що допомога позитивно впливає на боєз-
датність українських сил у АТО. 

Однак минулорічний інцидент не при-
зупинив діяльності волонтерки. Вона не 
відреклася від влаштування допомоги для 
Україні після атаки промосковських серед-
овищ у Польщі. Ідеться про молодих сту-
дентів з України, щодо яких прокуратура 
Перемишля почала розслідування через 
те, що в жовтні минулого року вони сфо-
тографувалися на фоні червоно-чорного 
«бандерівського» прапора. У цей самий 
час польські шовіністичні середовища в 
Інтернеті атакували й волонтерку, оскіль-
ки вона є працівником Державної вищої 
східноєвропейського школи в Перемиш-
лі, де навчалися згадані студенти. Тим не 
менш, О. Соляр далі організовує збірку 
«гуманітарки» серед своїх друзів та членів 
української й лемківської громади у Поль-
щі, завозить її постраждалим в Україну. 

Гарантією того, що уся зібрана Олею 
допомога, яку треба рахувати в тонах, до-
ходить до рук хлопців на передову й по-
терпілих дітей та біженців, є викладення 
в мережі «Facebook» інформації та фото-
звітів. 

Це лише два «персональні прикла-
ди» благодійної діяльності української 
громади у Польщі. Таких історій – зна-
чно більше, у чому легко переконатись 
хоча б переглядаючи місцеві українські 
мас-медіа. Напевно заслуженою й най-
кращою подякою для цих людей буде 
активна участь в організованих ними 
ініціативах. ■

Фото з мережі Фейсбук

Купують «швидку», 
а не прихильність

Павло ЛОЗА
Григорій СПОДАРИК

Оля Соляр

в
дІван Сирник та активісти з Перемишля
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а словами Л. Колярської-
Бобінської, ці домовленості головним чи-
ном стосуються навчальних програм, у 
яких беруть участь українські студенти. 
«Ці програми скеровані на формування 
компетентних та досвідчених кадрів для 
державного апарату та української еконо-
міки», – уточнила міністр.

«Польський Еразмус
для України»
Міністерство науки і вищої освіти Поль-

щі, зокрема, успішно реалізує програму 
«Польський Еразмус для України». Це – 
стипендіальна програма для українських 
студентів з усієї України, проте першість 
тут має молодь з анексованих територій та 
теренів охоплених конфліктом. Нагадаю, 
що «Польський Еразмус для України» – 
це стипендіальна програма, побудована 
на принципах, схожих до європейської 
програми «Erasmus» і «Erasmus+», які до-
зволяють студентам пройти частину на-
вчання в одній з держав Європейського 
Союзу. У рамках «українсько-польської» 
версії студенти з України безкоштовно на-
вчатимуться над Віслою протягом двох се-
местрів, додатково отримають стипендію 
в розмірі 900 злотих. Вартість  програми 
– понад 10,7 млн. злотих, а скористаються 
нею загалом 550 осіб (500 студентів та 50 
аспірантів).  Дофінансування польського 
уряду охопить навчання бакалаврів, магі-
стрів та аспірантів, а також кошти їхнього 
річного утримання в Польщі. 

За словами Л. Колярської-Бобін-ської, 
з першого семестру 2014/2015 навчально-
го року в рамках цієї програми в 20 поль-

ських університетах вже навчаються 79 
студентів з України. Українські спудеї 
опановують, зокрема, європеїстику, еко-
номіку, інформатику та машинобудуван-
ня. За планами Варшави, з другого семе-
стру – тобто у лютому 2015 року – у рам-
ках цієї програми у Польщі мають розпо-
чати навчання наступні 400 студентів та 
50 аспірантів з України. За інформацією 
Міністерства освіти і науки України, на 
другий етап стипендіальної програми 
«Польський Еразмус для України» зголо-
силися близько 700 українських спудеїв. 

«Інноваційний університет 
і лідерство»
Додатково Польща підтримує форму-

вання нового покоління кадрів для управ-
ління системою вищої освіти України. На 
підтвердження цього 50 молодих дослід-
ників, лідерів громадських організацій і 
представників українського академічного 
середовища від вересня 2014 року до трав-
ня 2015 року отримують необхідні знання 
в сфері управління в рамках проекту «Ін-
новаційний університет і лідерство». 

Ця ініціатива реалізовується на Вар-
шавському університеті під егідою про-
фесора Єжи Аксера. За інформацією Мі-
ністерства науки і вищої освіти Польщі, 
цей проект приносить позитивні ефекти, 
тому нині триває праця, яка має на меті 
ще цього року запевнити фінансування 
другого етапу програми «Інноваційний 
університет і лідерство».

Стипендії для викладачів
Окрім того, польська сторона у жов-

тні 2014 року також виділила 60 стипен-
дій викладачам українських університе-
тів для обміну професійним досвідом з 
польськими колегами. 

Перебуваючи в Києві міністр Л. 
Колярська-Бобіньска зазначила, що під-
тримка і сприяння реформам в Україні 
та надання допомоги – це мета співпраці 
з боку польської сторони. Зі свого боку, 
міністр освіти і науки України Сергій 
Квіт подякував Варшаві за співпрацю та 
висловив сподівання на підтримку ре-
форм в освіті.

Варто додати, що сьогодні студенти з 
України – це найчисленніша група іно-
земців, які навчаються в Польщі, їх від 
загальної кількості 42%. У 2013/2014 на-
вчальному році над Віслою навчалося  15 
тис. громадян України, 4 тис. з яких нині 
отримують різного роду дофінансуван-
ня (звільнення від оплати за навчання та 
стипендії). 

Останні ініціативи Польщі та України 
в освітній галузі безумовно сприятимуть 
зростанню кількості українських студен-
тів в Польщі. ■

(за матеріалами Міністерства науки і вищої 

освіти Польщі та Міністерства освіти і науки 

України)

Переговори міністрів освіти Польщі та України: 
кількість українських студентів над Віслою зростатиме

Андрій ШЕРЕМЕТ

«Польща підтримує Україну в розбу-
дові демократії та сучасних держав-
них структур, а також в її прагненні 
до асоціації з Європейським Союзом. 
Співпраця в сфері вищої освіти також 
цьому підпорядкована», – заявила 19 січ-
ня міністр науки і вищої освіти Польщі 
Лена Колярська-Бобінська в Києві під 
час зустрічі зі своїм українським коле-
гою, міністром освіти і науки України 
Сергієм Квітом. Візит польської урядо-
вої делегації на чолі з прем’єр-міністром 
Евою Копач в Україну супроводжувався 
не лише загальними політичними де-
клараціями, а й конкретними домовле-
ностями, передусім у освітній галузі. 

Ініціатива встановити пам’ятник на-
лежить організації «Спільне коріння» 
(Stowarzyszenie Wspólne Korzenie), Укра-
їнському товариству в Любліні, місцевій 
люблінській владі та екс-консулу України 
в цьому місті Іванові Грицаку. Пам’ятник, 
встановлений у сквері біля рондо Моги-

В Любліні відкрито пам’ятник
 жертвам Голодомору в Україні

ли, поруч із православною церквою, має 
форму кам’яної брили, на якій написа-
но польською та українською мовами: 
«Пам я̓ті мільйонів жертв Великого Голо-
домору в Україні 1932–1933 – українців, а 
також поляків та інших народів, які втра-
тили життя в результаті злочину, вчине-
ного радянським режимом. Мешканці 
Любліна». ■

Фото із сторінки: 
www.men.gov.pl
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Угода про співробітництво
в галузі освіти 
Й. Клюзік-Ростковська зустріла-

ся зі своїм українським колегою С. 
Квітом, а після переговорів сторо-
ни підписали Угоду про співробіт-
ництво в галузі освіти між Мініс-
терством освіти і науки України та 
Міністерством національної освіти 
Польщі. Документ передбачає об-
мін викладачами та вихователями 
дошкільних, загальноосвітніх, по-
зашкільних навчальних закладів із 
України та Польщі, а також «продо-
вження співпраці в рамках спільної 
Українсько-Польської комісії екс-
пертів з питань удосконалення зміс-
ту шкільних підручників з історії та 
географії обох країн».

Варшава та Київ висловили заці-
кавлення розвитком та підвищенням 
рівня вивчення української мови в 
Польщі й польської мови в Україні. 
У підписаному документі міністри 
звернули увагу на необхідність за-
певнення національним меншинам 
– польській в Україні та українській 
в Польщі – умов для вивчення рідної 
мови, історії, географії, рідної куль-
тури в дошкільних, загальноосвітніх 
і позашкільних закладах, а також на-
вчання рідною мовою. З цією метою 
має бути створена спільна Консуль-
таційна комісія в справах шкільни-
цтва для польської нацменшини в 
Україні і української – в Польщі.

Взаємне працевлаштування 
вчителів та вихователів
Згідно з підписаним документом, 

міністри зобов’язалися до взаємодії 
в працевлаштуванні вчителів та ви-
хователів з Польщі в дошкільних і 
загальноосвітніх закладах України та 
підтримки осіб, запрошених з Польщі 
для співробітництва з позашкільними 
закладами в Україні, а також в працев-
лаштуванні вчителів та вихователів з 
України в польських дошкільних за-
кладах, школах і освітніх закладах.

Польсько-Українська рада 
обміну молоддю 
Міністр національної освіти Польщі 

Й. Клюзік-Ростковська також зустріла-
ся з міністром молоді та спорту Украї-
ни Ігорем Ждановим. Під час зустрічі 
було укладено Декларацію про намі-
ри заснування Польсько-Української 
ради обміну молоддю. «Польсько-
Українська рада обміну молоддю по-
винна стати одним з фундаментів 
стратегічних відносин між нашими 
країнами», – заявила польська міністр 
та уточнила, що обидва міністерства 
будуть працювати над тим, аби закін-
чити підготовку до старту програми в 
2015/2015 навчальному році та підпи-
сати відповідну міжнародну угоду.  

За інформацією польської сторо-
ни, Міністерство національної освіти 
Польщі протягом декількох років без-
результатно намагалося переконати 

українську владу ввести в дію спіль-
ний механізм обміну молоді. Ниніш-
ній уряд схвалює цю пропозицію. У 
бюджеті Польщі на 2015 рік призна-
чено спеціальну резервну квоту у роз-
мірі 4 млн. злотих на «Фінансування 
польсько-українського молодіжного 
співробітництва».

Окрім того, Міністерство національ-
ної освіти Польщі щороку підтримує ре-
алізацію проектів у сфері міжнародного 
обміну молоддю з партнерськими кра-
їнами, зокрема з Україною. На спільні 
ініціативи зі східним сусідом Варшава 
призначає 500 тис. злотих, якими корис-
туються нині майже 900 осіб.

Додатково в 2014 році міністерство 
профінансувало 42 проекти польсько-
українського молодіжного обміну. 
Сума дофінансування ініціатив, в яких 
взяли участь 860 учасників з України і 
870 – з Польщі, сягнула 1,5 млн. зл.  

Отже, можна констатувати, що Вар-
шава та Київ взяли на себе конкретні 
зобов’язання щодо інтенсифікації 
польсько-українського молодіжного 
обміну, а також щодо сприяння розви-
ткові вивчення рідної мови та історії 
національними меншинами над Дні-
пром і над Віслою. ■

Підготував Андрій ШЕРЕМЕТ 

(за матеріалами Міністерства національної 

освіти Польщі та Міністерства молоді та спор-

ту України)

Варшава і Київ домовилися інтенсифікувати 
польсько-український обмін молоддю
Незабаром на громадське обгово-
рення в Україні буде винесено зако-
нопроекти «Про освіту» та «Про 
професійно-технічну освіту», тому, 
за словами міністра освіти і на-
уки України Сергія Квіта, для Києва 
важливий досвід польських реформ 
у цих галузях. Не дивно, що в складі 
польської делегації під головуванням 
прем’єр-міністра Еви Копач Київ 19 
січня також відвідала міністр на-
ціональної освіти Польщі Йоанна 
Клюзік-Ростковська. Переговори з 
українськими колегами увінчалися 
низкою цікавих та перспективних 
ініціатив.  
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Легалізація

Даріуш КОСТИРА

итуація досить прозора тоді, 
коли іноземець має дозвіл на постійне 
перебування або дозвіл на перебування 
як довготерміновий резидент ЄС. На-
томість чимало людей не усвідомлює, 
що об’єднання родини можливе навіть 
тоді, коли  іноземець має лише дозвіл 
на тимчасове перебування.

Отримання дозволу на тимчасове 
перебування вимагає підтвердження, 
що проживання іноземця на території 
Польщі більше ніж три місяці – необ-
хідне. Дозвіл на тимчасове перебуван-
ня надається кожного разу на період, 
що необхідний для реалізації мети пе-
ребування, однак не довше ніж на три 
роки. 

Згідно із загальною декларацією 
прав людини, родина є природною і 
основною ланкою суспільства, тому 
має право на захист з боку суспільства 
та держави.

Чинний закон про іноземців прямо 
вказує на випадки, коли спроби отри-
мати дозвіл на тимчасове перебування 
родини іноземця – обґрунтовані. Пе-
релік цих прецедентів демонструє, що 
на підставі саме таких обставин вида-
не рішення однозначне. Отже, у разі 
відсутності додаткових негативних 
обставин орган повинен розглянути 
заяву іноземця про видання дозволу 
на тимчасове перебування. У законі 
зазначено, що орган зобов’язаний ви-
дати дозвіл на тимчасове перебування 
родині іноземця, який проживає на те-
риторії Республіки Польща у наступ-
них випадках:

1. З метою об’єднання родини чле-
ну родини іноземця, який проживає на 

території Республіки Польща терміном 
щонайменше 2 роки на підставі вида-
них послідовно дозволів на тимчасове 
перебування, у тому числі безпосеред-
ньо перед подачею заяви про дозвіл 
на тимчасове перебування для члена 
родини на підставі дозволу наданому 
йому на період перебування не коротше 
ніж на один рік.

2. За умови наявності дозволу на 
тимчасове перебування, що виданий 
на підставі договору про прийняття 
його з метою реалізації дослідниць-
кого проекту (підписаний із науковим 
осередком, що розміщений на території 
Польщі).

3. На підставі дозволу на тимчасове 
перебування отриманого з метою про-
ведення наукових досліджень.

4. На підставі дозволу на тимчасове 
перебування з метою виконання робо-
ти у сферах, що вимагають високої ква-
ліфікації.

5. У зв’язку з наданням згоди на пе-
ребування з гуманітарних причин.

Якщо родина іноземця має регуляр-
не та постійне джерело доходу, страху-
вання та виконані інші умови, вказані 
в Законі про іноземців, орган не має 
вибору і дозвіл на перебування члена 
родини іноземця є його обов’язковим 
рішенням.

Крім того, у Законі про іноземців 
вказано також ситуації, у яких дозвіл 
на тимчасове перебування можна на-
дати родині іноземця – це практично 
усі ситуації, у яких буде доведено, що 
спільний родинний побут є обґрунто-
ваним (наприклад, у зв’язку з хворобою 
мами, якою мусить опікуватись дити-
на, конкубінат і т.д.).

Варто пам’ятати, що подаючи заяву 
про дозвіл на тимчасове перебування 

для родини, обов’язковим є доведення 
обставин, які спричиняють таку ситуа-
цію. У випадку дружини необхідно на-
дати свідоцтво про шлюб із нотаріаль-
но завіреним перекладом, виконаним у 
Польщі; у випадку дитини обов’язково 
надати свідоцтво про народження із 
нотаріально завіреним перекладом; 
у ситуації, коли люди залишають-
ся у цивільному шлюбі (конкубінат), 
обов’язковим буде слухання сторін та 
умова ренти з метою продемонструва-
ти постійне та регулярне джерело дохо-
ду життєвого партнера.

Дозвіл на тимчасове перебування в 
зазначених вище ситуаціях надається 
до дня закінчення перебування у Поль-
щі особи, до якої прибув або з якою 
проживає член родини. У ситуації, 
коли орган проводить декілька про-
цесів у справі надання – наприклад, 
дозволів на тимчасове перебування і 
роботу члена родини, – рішення щодо 
інших осіб не може бути видане рані-
ше, ніж рішення у справі особи, яка 
працює.

Важливо зазначити, що іноземцеві 
надається дозвіл на тимчасове перебу-
вання з метою об’єднання з родиною, за 
запитом іноземця, який живе на тери-
торії Республіки Польща, до якого член 
родини прибуває або з яким проживає 
на території Республіки Польща. 

Якщо рішення про спільне про-
живання в Польщі отримане, варто 
зробити запис закордонних свідоцтв 
цивільного стану до польських книг, 
а також подбати, щоб у свідоцтві про 
народження було правильно записане 
родове прізвище матері: таке свідоцтво 
може бути в майбутньому потрібне у 
разі процедури отримання польського 
громадянства. ■

www.karta-pobytu.pl

Перевезення сім’ї до Польщі

Чимало людей запитує мене про 
можливість отримання дозволу на 
тимчасове перебування для родини 
іноземця тому у випадку, коли його 
родичі не мають у Польщі роботи. 
Наприклад: чоловік хоче, щоб до 
нього приєдналась дружина з дити-
ною, або діти хочуть привезти своїх 
батьків.

Фото з: biznes.interia.pl
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Спорт

Контакт:     517 34 64 26 (Тетяна Роднєнкова) 

а право проведення цього тур-
ніру претендували відразу кілька міст. 
Торунь випередила Ґданськ і Тихи, адже 
запропонувала кращі умови організації 
змагань. Так, стадіон «Tor-Tor» був рекон-
струйований зовсім нещодавно (у 2009-
му) і тепер вміщає 3 тис. глядачів.

– Це хороший турнір, на якому ми ви-
пробуємо нашу молодь. Я радий, що буде 
шанс переглянути в дії молодих хлопців 
і ветеранів. Адже те, що вміють наші 
лідери, я чудово знаю. Подивимося, що 
вдасться зліпити. До чемпіонату світу є 
ще час, – анонсував змагання головний 
тренер українців Олександр Годинюк. 
Для нього турнір у Польщі став дебют-
ним на посаді наставника національної 
збірної.

Для більшості українських хокеїстів 
арена в Торуні – знайома. Саме тут від-
бувався Чемпіонат світу з хокею в пер-
шому дивізіоні, на якому грала й україн-
ська збірна. Зокрема, господарів змагань 
«синьо-жовта» команда здолала в серії 
післяматчевих булітів. Чергова польсько-
українська битва стала найяскравішим 
поєдинком «Єврочелленджу»: попри те, 
що господарів вважали беззаперечними 
фаворитами зустрічі, підопічні Годинюка 
домінували на ковзанці. Двічі «синьо-
жовті» мали перевагу в дві шайби, однак 
переваги не втримали й поступилися в 
овертаймі – 5:6.

Також по п’ять шайб збірна України 
закидала в наступних поєдинках, став-
ши найбільш «забивною» командою тур-
ніру. Однак якщо в матчі проти Румунії 
така результативність дозволила здобути 
розгромну перемогу – 5:0, то Угорщині 
«синьо-жовті» поступилися з результа-
том 5:6. Цікаво, що угорці, як і поляки, 
стануть суперниками хлопців Годинюка 
у квітні на чемпіонаті світу, що його при-
йматиме інше польське місто – Краків. Ці 
три команди, а також збірні Казахстану, 
Італії та Японії розіграють між собою дві 
путівки до вищого дивізіону світового 
хокею. Українці, до слова, серед хокейної 

еліти не грали вже 8 років, поляки – 13. 
Наступний тренувальний збір українська 
команда проведе вже навесні, безпосе-
редньо перед хокейним мундіалем.

Підсумовуючи: «синьо-жовті» посіли 
третє місце серед чотирьох учасників 
турніру. Проте хокеїсти отримали чима-
ло схвальних відгуків у пресі – як україн-
ській, так і польській. Агресивна та яскра-
ва гра підопічних Годинюка, відновлення 
національного чемпіонату, який ледве не 
відмінили через фінансові проблеми клу-
бів, а також можливість підсилення то-
рунського варіанту заявки – усе це зали-
шає шанси на подвиг у Кракові. Блискуче 
виглядала атака української збірної. Так, 
Віталій Доніка, набравши 5 очок (2 голи 
і 3 результативні передачі), став другим 
в бомбардирських перегонах. По 4 бали 
за системою «гол+пас» набрали троє 
гравців у синьо-жовтому – Наваренко, 
Благой і Бондарєв. Останнім козирем, на 
який сподіваються хокеїсти, стане палка 
підтримка, що її українці Польщі у квітні 
влаштують українській команді.

Тур 1
Угорщина – Румунія 8:0
Польща – Україна 6:5 (ОТ)
Тур 2
Польща – Угорщина 2:0
Україна – Румунія 5:0
Тур 3
Україна – Угорщина 5:6
Польща – Казахстан 4:0

Яскрава гра та скромні результати

Тетяна ЯВОРСЬКА

До Торуні – не за пряниками: національ-
на збірна України з хокею зіграла в поль-
ській «пряниковій столиці». «Синьо-
жовті» взяли участь у змаганнях «Euro 
Ice Hockey Challenge». Окрім господарів 
змагань – поляків, – суперниками укра-
їнської команди стали збірні Угорщини 
та Румунії.

ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ

Місце Команда  Матчі Різниця шайб Очки
1 Польща  3 (12–5)  8
2 Угорщина 3 (14–7)  6
3 УКРАЇНА 3 (15–12)  4
4 Румунія  3 (0–17)  0
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к ми і домовлялися, ця 
стаття буде присвячена стравам класич-
ної польської кухні на основі ковбаси, 
виготовлення якої ми опановували в по-
передньому номері «Нашого вибору». 
Я вже чую незадоволене буркотіння 
солідних чоловіків – мовляв, «нащо 
з ковбасою ще щось робити – вона ж 
досконала сама в собі!». Але все-таки 
спробую вас переконати, що варто ви-
тратити час і силу. Після сьогоднішньо-
го екскурсу ковбаска відкриється вам 
ще більше. Відразу ж відповім здогад-
ливим: нижче я не займатимусь питан-
ням журека й біґосу – про них ми вже 
говорили, – а квасоля по-бретонськи – 
це не зовсім оригінальна польська стра-
ва (зрештою, і не бретонська теж). Я в 
історичному і в територіальному клю-
чах представлю дві страви двох частин 
колишньої Польщі: австро-угорської 
(польсько-чеське пограниччя) та росій-
ської (Підляшшя – багатоскладове по-
граниччя).

Справжня підляська ковбаса 
в баночках (słoikowa kiełbasa)
– як основа швидкого обіду. 

1 кг м’яса з лопатки порізати шматоч-
ками,  а 1 кг + 200 г сала – перекрутити 
на м’ясорубці. Додати 3 зубки часнику, 
розтертого з 50 г солі, половинкою ч. л. 
меленого ялівця та 1 ч. л. меленого пер-
цю. Додати 2 г селітри, добре вимішати 
та відставити в холодне місце на 12 год. 
Додаючи 3 склянки води, добре вимі-
сити масу, поки вона на стане клейкою. 
Масою дуже щільно наповнити однакові 
баночки, залишаючи 3 см до верха. За-
стелити дно каструлі чистою ганчіркою, 
виставити на ньому баночки, нещільно 
прикриті кришками, залити холодною 
водою на 2/3 висоти та варити на повіль-
ному вогні 2–3 години. Вийняти з окро-
пу, закрити щільно кришки та охолоди-
ти – не перевертаючи. У холодильнику 

страву можна зберігати досить довго. 
Вживати можна самостійно, холодною 
або теплою з хлібом; але в правдивій 
версії її треба змішати з гарячим карто-
пляним пюре або кашею, добре перемі-
шати та споживати, запиваючи рідким 
борщиком або капусняком. 

Білі ковбаски в маринаді 
(у цьому польська версія суттєво 

відрізняється від чеської – ідеться про 
«utopelec», – там використовуються сар-
дельки без оболонок).

2 цибулі та 1 велику морквину ріжемо 
півкільцями, 1 порей – кільцями, 1 со-
лодкий перець – смужками. Овочі від-
варити 3 хв. в підсоленій воді, злити та 
промити холодною водою. 0,5 л. бульйо-
ну (води) закип’ятити з 100 мл винного 
оцту та склянкою білого вина, додати 2 
ч. л. солі,  2 ч. л. цукру, 5 горошин дух-
мяного перцю, 2–3 лаврові листки, 1 го-
стрий перчик без насіння та 1 кг білої 
ковбаски (оболонки трошки попротика-
ти виделкою). Варити 7–10 хвилин, після 
чого злити маринад. У каструлю або ве-
лику скляну банку шарами перекласти 
овочі й ковбаски, залити охолодженим 
маринадом. Тримати 3–5 годин при кім-
натній температурі, а потім 3 дні в холо-
дильнику. Подавати з улюбленим хлібом 
та холодним пивом.

Ñìà÷íîãî!

Фото з ewysmaki.blogspot.com




