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ЦиКлічні подіЇ
● Консультаційний пункт для мігран-
тів. Години праці: щоденно 1000–2000.
Консультаційний пункт діє в рамках про-
екту «CPC 2.0», що фінансується Фондом 
притулку, міграції та інтеграції і з бю-
джету держави.
● Клуб українських жінок. В Україн-
ському домі збирається Клуб українських 
жінок (KUK). У рамках клубу відбувають-
ся майстер-класи, інформаційні зустрічі, 
тренінги тощо. Запрошуємо стежити за 
найближчими подіями клубу на Фейсбуці 
www.facebook.com/KlubUkrainok. Додатко-
ва інформація – klubukrainok@gmail.com.
● Дитячий клуб «Рукавичка». У про-
грамі українською мовою: інтеграційні 
ігри, ознайомлення з казками, піснями, 
віршами, творча діяльність, пізнавальні 

► Інформаційна зустріч «Пошук пра-
ці. Легальне працевлаштування». Ор-
ганізатор – Міжнародна організація у 
справах мігрантів за підтримки Фонду 
«Наш вибір». 6 листопада o 1300.
► Кіноклуб Українського дому. Фільм 
«Земля» Олександра Довженка.
10 листопада o 1800.
► Вернісаж виставки живопису крим-
чанина Мартіна Пилипчука.
14 листопада о 1800.
► Тренінг «Карта поляка і пошук ін-
формації в архівах». Проводить канди-
дат юридичних наук Алла Маєвська. Тре-
нінг платний. 17 листопада o 1700.
► Cook&Jam. Кухня мексикансько-
українська. 18 листопада о 1800.
► Родинні майстер-класи в рамках 
Тижня глобальної освіти. Участь безко-
штовна. 19 листопада o 1400–1700.
► Зустріч із консулом України. Інфор-
маційна зустріч із представниками Кон-
сульського відділу при Посольстві Украї-
ни в Польщі. 20 листопада o 1300.
► Майстер-клас Творчої майстерні 
Клубу українських жінок «Дерево-
топіарій». 20 листопада o 1600.

► Тренінг про Карту поляка. Прово-
дить Товариство юридичної допомоги.
22 листопада o 1730.
► Дискусія «Іван Франко – погляд 
із різних перспектив». Організатор –  
Об’єднання українців у Польщі. 
24 листопада o 1800.
► Кіноклуб Українського дому. Фільм 
«Іван Франко». 24 листопада o 2000.
► Cook&Jam. Кулінарний майстер-
клас. 25 листопада о 1800.
► Тренінг «Перші кроки на польсько-
му ринку праці». Проводить кандидат 
юридичних наук Алла Маєвська.
29 листопада, 1, 2 грудня о 1800.

заняття, майстер-класи та експерименти.
Група 2–6 років: субота, 1100–1400. Вар-
тість 1 години занять (без абонемен- 
ту) – 10 зл.
Запис за адресою: ukr.klubik@gmail.com, 
тел.: + 48 727 88 70 31. «Рукавичка» на Фейс-
буці: www.facebook.com/rukawyczka.
● Курси польської мови. У суботу o 1600  
– група А1 (średniozaawansowana). У су-
боту o 1800 – група В2 (zaawansowana).  
У неділю o 1030 – початкова група.
Запис за адресою: biuro@ukrainskidom.pl 
або тел.: +48 22 258 40 18.
● Курси англійської мови. Індивідуаль-
ні та групові заняття. Запис: Алміра Аме-
това, busyteacher.everbest@gmail.com.
● Заняття з йоги – безкоштовні. Щосере-
ди о 1830. Запис: joga.dom.ukr@gmail.com.
● Антистресовий тренінг. Кожен вівторок 
з 18.10 до 15.11.2016 р. Обов’язкова реєстра-
ція під номером телефону: + 48 605 632 672 
або ел. поштою: 
malgorzata.rozycka@ocalenie.org.pl. 
Тренінг відбувається в рамках проекту 
«CPC 2.0», що фінансується Фондом при-
тулку, міграції та інтеграції і з бюджету 
держави. 

Запрошуємо!
Контакт:
 вул. Zamenhofa, 1, 00-153 Варшава
Тел.: +48 22 258 40 18, +48 727 80 57 64, 
zamenhofa1@gmail.com
www.ukrainskidom.pl
Стежте за подробицями на сторінці Укра-
їнського дому на Фейсбуці: 
www.facebook.com/UkrainskiDom.
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продовження на 4-й сторінці.

Н ова польська комуністична 
влада від початків прагнула бачити Поль-
щу як однонаціональну державу. Згідно з 
договором між Державним комітетом на-
ціонального визволення (пол. – PKWN) та 
урядом УРСР від 9 вересня 1944 року, ви-
рішено, що проводитиметься обмін насе-
ленням – поляки з Західної України мали 
переміщуватися на принципах добро-
вільності до Польщі, українці – до УРСР. 
Населення українського походження до 
виїзду в радянську Україну заохочували 
переселенські комісії й чисельний про-
пагандистський апарат. Коли виявилося, 
що не так і багато українців бажають по-
кинути рідні землі, почався антиукраїн-
ський терор із боку польського війська, 
міліції з метою примушення покинути 
Польщу. Про брутальні дії комуністич-
ного польського війська свідчить, між 
іншим, факт, що близько 20 тис. україн-
ців із південного сходу Польщі втекли від 
терору до Чехословаччини. Деякі села, 
наприклад Завадка Морохівська в Ся-
ноцькому повіті, були повністю знищені, 
а населення вбито. 

Антиукраїнську акцію проводили та-
кож відділи антикомуністичного поль-
ського підпілля. Показовим став злочин 
у селі Пискоровичі на Підкарпатті. Тут 
від рук партизан націоналістичного під-
пілля НОВ загинуло кількасот українців, 
серед яких – жінки й діти. Під час насиль-
ницьких депортаційних акцій мали місце 
вбивства українського мирного населен-
ня, спалення цілих сіл, грабування та 
знущання. Остаточно в 1944–1946 роках 
Польщу покинуло близько 500 тис. укра-
їнців. 

Тих, хто залишився на території від 
Лемківщини до Південного Підляшшя, 
насильно виселили в ході військової опе-
рації з кодовою назвою акція «Вісла». Чер-
гова депортація за національною ознакою 
почалася 28 квітня 1947 року: близько 

150 тис. українців розкидано по території 
північної, північно-західної і південно-
західної Польщі (в основному на німець-
ких землях, які опинилися у складі нової 
Польщі). Принцип розселення був чіт- 
ким – українці в жодному з місць посе-
лення не могли перевищувати 10% насе-
лення, їх розміщувано поза адміністра-
тивними центрами, у віддаленні від дер-
жавного кордону. Усіх депортованих роз-
ділено за категоріями діяльності з метою 
позбавлення громади інтелігенції, авто-
ритетних осіб. Бувало, жителі одного села 
попадали до кількадесяти нових місць 
проживання, рвалися родинні зв’язки, 
знищувалися регіональні спільноти, їх-
ній побут та культура. Ліквідовано й кон-
фісковано майно як приватних осіб, так і 
церковних та громадських установ. Бага-
то церков просто зруйновано. Заборонено 
Греко-католицьку церкву; тим, хто не хо-
тів стати римо-католиками, пропоновано 
перейти до Православної церкви (Поль-
ської автокефальної). Депортованим було 
заборонено покидати нове місце прожи-
вання, за будь-які, навіть дрібні, підозри 
арештовували та ув’язнювали в концта-
борі Явожно (де знаходилося – часто без 
судового вироку – близько 4 тис. укра-

їнців) або у в’язницях. До початку 50-х 
років усі форми збереження мови й куль-
тури заборонялися. Траплялися випадки, 
що лише за розмову українською мовою  
в публічному місці людину карали. 

Період часткової свободи
Відлига розпочалася в СРСР, а також у 

всіх країнах соцтабору в 1953 році й при-
несла певні зміни в політиці польської 
держави по відношенню до меншин. Поль-
ська влада в 1956 році дозволила заснува-
ти національним меншинам товариства 
(по одному на меншину). Саме тоді вини-
кло Українське суспільно-культурне то-
вариство (УСКТ) та подібні йому білору-
ське, литовське та інші організації націо- 
нальних меншин. Друком почав виходи-
ти україномовний тижневик «Наше Сло-
во» (пізніше з додатком «Наша Культура» 
та дитячим «Світанком», річник «Укра-
їнський календар»). У деяких регіонах 
з’явилися передачі українською мовою 
на радіо (у м. Ряшів, Ольштин, Щецин, 
Кошалін). Держава почала підтримувати 
вивчення української мови та сприяла 
розвитку художнього аматорського руху. 

Як формувалась українська меншина в польщі
Українська меншина в Польщі 
з’явилася внаслідок подій Дру-
гої світової війни, зміни кордо-
нів та післявоєнних депортацій. 
У межах нових кордонів Польщі 
1944 року нараховувалося близь-
ко 1 мільйона громадян україн-
ської національності (також тих, 
хто ідентифікує себе з лемками, 
бойками або місцевими).

▲ 22 вересня 1991 р. Відкриття пам’ятника Т. шевченка у Білому Борі (Західнопоморське воє-
водство). Фото з архіву «Нашого слова»

петро ТИма
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Проте період відлиги не означав повної 
волі: влада, для прикладу, всілякими 
способами перешкоджала поверненню 
українців на рідні землі, УСКТ сильно 
контролювався органами Міністерства 
внутрішніх справ (МСВ), уряду цензури 
й партійними органами. На початках го-
ловні пости в організації довіряли перш 
за все українцям-комуністам, особливо з 
довоєнної КПЗУ. Усі відхилення чи навіть 
підозри закінчувалися зняттям з посту, а 
бувало – й арештами. Уся громада про-
тягом періоду 1944–1990 років знаходи-
лася під ковпаком польських спецслужб, 
які тісно співпрацювали з КГБ та контр-
розвідкою радянських військ, котрі пере-
бували на території ПНР. На всіх рівнях 
організації та громади влада побудувала 
систему контролю за допомогою донощи-
ків (сексотів). Особливо регламентували-
ся й підлягали контролю зв’язки з діаспо-
рою та... радянською Україною. 

Попри тиск, різні форми заборон, осо-
бливо завдяки жертвенній роботі немалої 
групи активістів, громада не здавалася, 
діяв ліцей із додатковою українською мо-
вою в місті Лігниця (який закінчили такі 
відомі активісти, як колишні депутати 
Сейму РП  В. Мокрий та М. Чех, єпископ 
В. Ющак, проф. Р. Дрозд, проф. І. Гала-
гіда, проф. Я. Сирник), діяла початкова 
школа з українською мовою у м. Білий 
Бір та українські класи в середній шко-
лі в Гурові Ілавецькому та в початковій 
в Банях Мазурських. У регіонах працю-
вало кілька десятків аматорських колек-
тивів – хорові (чоловічий хор «Журавлі», 
хор  «Чайка»), танцювальні («Олавяни» в 
селі Мокре,  «Веретено» у Ґданську, «Ме-
телиця» у Щецині), театральні й вокаль-
ні («Чумаки» з Щецина, «Білі круки» з 
Ґданська). Виникали також кабаре. УСКТ 
організовувало великі культурні захо- 
ди – дитячі фестивалі (у м. Кошалін та 
Ельблонг), фестивалі аматорських колек-
тивів УСКТ (проводилися в Сяноці, Вар-
шаві тощо). Важливу роль для збереження 
українства відігравали церкви – більшою 
мірою існуюча de facto, а не de jure Греко-
католицька церква, а також Православна. 
Завдяки літургіям, навчанню релігії, ви-
даванню українською мовою Церковного 
календаря тощо, Церкви також стримува-
ли асиміляційні процеси. Це стало більш 
важливе особливо в контексті намагання 
влади  від половини 70-х років  зробити 
ПНР повністю однонаціональною.

Після перших років ейфорії, виник-
нення майже в усіх регіонах Польщі, де 
проживали українці, структур УСКТ, 
шкіл та пунктів навчання мови, колекти-
вів помітним став занепад. Причиною то-
му – розпорошення по немалій території, 

а також зміни політики влади щодо на-
ціонального питання. З кінця 60-х років 
у Польщі помічається свого роду симбіоз 
комунізму з деякими елементами поль-
ського націоналізму. В результаті послі-
довно зменшується кількість учнів, які 
вивчають українську мову, ліквідуються 
школи (наприклад, ліцей у Перемишлі), 
державна адміністрація різними метода-
ми намагається згортати роботу УСКТ, 
мають місце персональні чистки, судові 
процеси, звинувачення в українському 
буржуазному націоналізмі. Деяких акти-
вістів примушують емігрувати за кордон  
(М. Трухана, О. Васильків). Починається 
також процес добровільної еміграції ак-
тивних українців до США й Канади.  

Революція «Солідарності» 
й нові сподівання українців
Надії на оновлення життя, які по-

в’язувалися з громадськими протестами 
серпня 1980 року та виникненням проф-
спілки «Солідарність», не обминули та-
кож українську громаду. Почалися про-
цеси, подібні до тих, що мали місце серед 
поляків, – виникли нові ініціативи, поча-
лося бурхливе мистецьке життя, сильно 
зросло зацікавлення рідними землями 
батьків і дідів (які молодь пізнавала в часі 
мандрівок під назвою «Карпати»). УГКЦ 
створила молодіжні табори «Сарепта». 
З’явився непідцензурний україномовний 
самвидав, вільніше стала доходити літе-
ратура з діаспори. Проблеми меншини 
почали висвітлювати офіційні польські 
видання. Частина українців залучалася 
до діяльності польської опозиції, були 
спроби заснувати СУС (Союз українських 
студентів). Введення воєнного стану 13 
грудня 1981 року зупинило, але не зруй-
нувало ці процеси. Попри негатив – масо-
ву еміграцію молодих людей до Канади, 
повернення до заскорузлих форм роботи 

в УСКТ, – громада все ж мінялася. З часом 
влада дала дозвіл на створення Загально-
польської ради культури студентів на- 
ціональних меншин. Її українська час-
тина видавала між іншими часопис «Зу-
трічі», організовувала мистецькі акції, 
студентські мандрівки, так звані альтер-
нативні «Маланки». 

Результатами прагнення до змін в 
умовах демократичної (після виборів у 
червні 1989 року) Польщі стало виник-
нення в 1990 році нової організації ОУП, 
регіональних українських організацій 
на Підляшші та Лемківщині, плюралізм 
у медіа (поява нових видань українською 
та польською мовами, україномовних 
передач на телебаченні й нових регіо-
нальних радіостанціях), виникнення 
професійних товариств (лікарів, вчите-
лів, істориків). 

Зараз українська меншина – це кіль-
ка діючих організацій ОУП із 10 регіо-
нальними структурами, організаціями-
прихильниками («Пласт», «Союз Укра-
їнок»), друкованими й електронними 
ЗМІ); Об’єднання лемків (організатором 
«Лемківської Ватри» у с. Ждиня); Союз 
українців Підляшшя; Українське това-
риство (з осередком у Люблині); Укра-
їнське вчительське товариство; Спілка 
політв’язнів і репресованих; Українське 
історичне товариство; Лікарське товари-
ство. Активність на культурній та освіт-
ній нивах розгортають також  Греко-
католицька церква (фестивалі релігійної 
творчості, табори, спортивні змагання). 
Українська громада за переписом нарахо-
вує близько 50 тис., вона постійно міня-
ється. Головні осередки – це великі міста. 
Українська громада відрізняється від тої, 
якою була в 1944 році. Це не переважно 
селяни, а відомі журналісти, науковці, 
політики, самоврядні чиновники, підпри-
ємці та лікарі. ■

▲ Тренінг для членів оуп та молодіжних діячів, які співпрацюють з організацією.  
Лігниця 2013 рік (Нижньосілезьке воєводство). Фото з архіву «Нашого слова»
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Польщі роман «Дім з ві-
тражем» був надрукований у видав-
ництві «Znak Literanova», в Україні ж 
переклад книги зробило Видавництво 
Старого Лева. Урочисте нагородження 
відбулось у Кракові в рамках Фести-
валю Конрада, де Жанна Слоньовська, 

озитивні рішення про 
надання дозволів на проживання –  
тимчасового, постійного чи рези-
дента ЄС – разом із дозволами на 
проживання (karta pobytu) будуть 
видаватися в приміщенні Відді-

лу у справах іноземців у Варшаві, 
за адресою вул. Marszałkowska 3/5, 
каб. 12. Про конкретний день та час 
візиту, а також про номер у списку 
видачі документів, клієнтів відділу 

про надання дозволу на проживання в польщі 
повідомлятимуть... через sms

повідомлятимуть за допомогою sms-
повідомлення. 

Термін видачі рішення у справі 
легалізації перебування іноземця та 
дозволу на проживання можна буде 
перевірити також в Інтернеті. Для 
слідкування за процесом розгляду 
справи потрібні спеціальний логін 
і пароль, які співробітники відділу 
видають при поданні документів. 

Натомість рішення у справах про 
легалізацію перебування на підставі 
поєднання родин або негативні рі-
шення в усіх інших справах і надалі 
надсилатимуться іноземцям поштою 
на вказану в анкеті адресу.

Ті, хто отримують рішення та до-
звіл на проживання, мусять мати із 
собою паспорт, підтвердження опла-
ти за видачу карти (50 злотих); ті, хто 
легалізував своє перебування на під-
ставі Карти поляка, – ще й цей доку-
мент. ■

Відділ у справах іноземців Ма-
зовецького воєводства, де лега-
лізує своє перебування в Польщі 
найбільша кількість мігрантів, 
з 10 жовтня 2016 року змінює 
спосіб вручення адміністратив-
них рішень у справі легалізації 
перебування (decyzja) та спосіб 
інформування про позитивний 
розгляд справи.

крім престижної статуетки, отримала 
й грошову винагороду в розмірі 30 тис. 
злотих, а також промування свого тво-
ру в журналі «Tygodnik Powszechny».

У романі «Дім з вітражем» пись-
менниця описує життя чотирьох по-
колінь жінок у Львові, які живуть у 
старому будинку та впливають на долі 
одна одної. «Кожен з нас шукає без-
пеки, але для мене писати цю книгу 
було своєрідним викликом проти цієї 
основної людської потреби, – сказала 
письменниця зі сцені після вручення 
нагороди. – Протягом останніх п’яти 
років це було питанням випробуван-
ня моєї віри. Я писала текст рідною 
мовою, заради книги навіть покинула 
свою роботу, але твір перевершив усі 
сподівання».

«Дім з вітражем» до цього вже став 
переможцем премії польського видав-
ництва «Znak», також роман було но-
міновано на найвищу літературну на-
городу Центральної Європи «Angelus» 
та ще одну польську літературну пре-
мію «Nike». ■ 

Жанна Слоньовська – лауреатка премії Конрада
Українська письменниця з 
польським корінням Жанна 
Слоньовська стала лауреаткою 
престижної польської літера-
турної премії Конрада за кра-
щий літературний дебют 2015 
року – роман «Дім з вітражем». 
Книгу-переможницю обрали 
інтернет-користувачі, які до 
опівночі 28 жовтня голосували 
за переможця серед п’яти номі-
нантів, повідомляє прес-центр 
премії Конрада.

оксана ДЕНИСЮК

У наступному номері «НВ» – інтерв’ю з 
письменницею.
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Опрацював Анатолій Зимнін на підставі газети «Дзеркало тижня», порталів «Українська правда» та «Лівий Берег» і агентств Reuters, УНІАН та Укрінформ.

2 жовтня 
ЗМІ повідомили про арешт в Москві 
паризького кореспондента Національ-
ного інформаційного агентства «Укрін-
форм» Романа Сущенка.

6 жовтня
Верховна Рада на черговий рік продо-
вжила мораторій на продаж землі.

9 жовтня
Глава МЗС Павло Клімкін: 
Україна отримає позитивне рішення 
ЄС щодо безвізового режиму в жовтні–
листопаді цього року.

16 жовтня
У Донецьку вбито проросійського бо-
йовика «ДНР» Арсена Павлова на пріз-
висько «Моторола».

19 жовтня
Президенти України й Росії зустрілися 
в Берліні в присутності лідерів Німеч-
чини та Франції.

20 жовтня 
Верховна Рада України та Сейм Польщі 
ухвалили спільну Декларацію пам’яті 
та солідарності.

21 жовтня
Росія відмовила Україні в екстрадиції 
режисера Олега Сенцова.

24 жовтня
На 90-му році життя помер відомий 
український економіст Богдан Гаври-
лишин.

25 жовтня
Україна піднялася з 83-ї на 80-ту пози-
цію у світовому рейтингу легкості ве-
дення бізнесу «Doing Business-2017». 

26 жовтня
Уряд України ініціював підвищення 
мінімальної зарплатні в 2017 році вдві-
чі – до 3200 гривень.

27 жовтня
Рейтинг «ТОП-100 найбагатших укра-
їнців» вкотре очолив Рінат Ахметов.

30 жовтня
Українські державні чиновники вперше 
опублікували свої електронні деклара-
ції про прибутки за 2015 рік.

Українським журналістам краще не з’являтися в Росії?
На початку жовтня стало відомо про затримання в Москві журналіста Національ-

ного інформаційного агентства «Укрінформ» Романа Сущенка. Лефортовський суд 
російської столиці звинуватив українського кореспондента, який прибув до Росії в 
приватних справах, у «шпигунстві» та арештував на два місяці.

З вимогою звільнити українця звернулися, зокрема, українська влада та міжна-
родні організації. Захищати Сущенка в суді взявся російський адвокат Надії Савчен-
ко Марк Фейгін.

Після затримання кореспондента «Укрінформу» МЗС України закликало гро-
мадян відмовитися від поїздок до Росії. «На території держави-агресора зросла 
кількість безпідставних затримань наших співгромадян», – мотивувала українська 
дипломатія.

Черговий раунд переговорів у «нормандському форматі». 
Україна йде на поступки
Росія підпише «дорожню карту» з імплементації усіх «мінських угод», Україна 

погодилася на проведення виборів на Донбасі перед поверненням Києву контролю 
над російсько-українським кордоном, але термін проведення виборів – це далека пер-
спектива. Так Президент України Петро Порошенко та міністр закордонних справ 
Павло Клімкін підсумували зустріч лідерів країн «нормандського формату»: Німеч-
чини, Франції, України та Росії, яка відбулася 19 жовтня в Берліні. У переговорах 
щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі взяли участь Ангела Меркель, 
Франсуа Олланд, Петро Порошенко та Владімір Путін. 

Українська сторона пішла на поступки та відійшла від позиції, що вибори на Дон-
басі повинні пройти тільки після повернення контролю над російсько-українським 
кордоном. «На час підготовки та проведення виборів до кордону отримають доступ 
представники ОБСЄ, а повернення кордону під контроль України має відбутися 
наступного дня після виборів», – заявив глава української дипломатії, додаючи, 
що передбачені «мінськими угодами» вибори в окремих районах Донецької і Лу-
ганської областей найближчим часом не відбудуться, оскільки на сьогодні ще не 
досягнуто всіх умов безпеки для проведення голосування.

Спільна «Декларація пам’яті та солідарності» 
парламентів України та Польщі
Верховна Рада України та Сейм Республіки Польща 20 жовтня ухвалили «Де-

кларацію пам’яті та солідарності». Невдовзі цей документ прийме також Сеймас 
Литви. 

В документі згадуються трагічні сторінки історії Другої світової війни й ко-
муністичного періоду, а також засуджуються нинішні дії та агресивна зовнішня 
політика Росії щодо України. «Окупація Криму, підтримка і здійснення збройної 
інтервенції на сході України, порушення основних норм міжнародного права та 
договорів, укладених з Україною, невиконання Кремлем домовленостей та ведення 
гібридної інформаційної війни становлять загрозу для миру і безпеки всієї Євро-
пи», – йдеться в декларації. 

У документі також міститься заклик до країн Північноатлантичного Альянсу 
допомогти Києву та підтримка «стратегічної мети України – набуття членства в 
НАТО». 

Українські чиновники всіх рівнів оприлюднили інформацію
про свої зарплатні та майно
Величезні суми готівкової валюти, твори мистецтва, колекції вишуканих вин, 

старовинних книг, дорогих авто, годинників та діамантів, по декілька, а інколи по 
кільканадцять об’єктів нерухомості й земельних ділянок, а також власні готелі та 
церкви. Саме таку картину про майно українських чиновників показало обов’язкове 
електронне декларування, термін якого завершився 30 жовтня. 

Виявилося, що українські державні діячі різних рівнів чомусь зберігають свої 
заощадження не в українських банках, а в готівці «під ліжком», найчастіше в до-
ларах. Так, за підрахунками одного з видань, 24 члени українського уряду разом 
володіють 7 мільйонами доларів готівкою.

«Е-декларації» викликали жваве зацікавлення деяких західних ЗМІ та експертів. 
На думку частини аналітиків, публічне оприлюднення декларацій, яке, нагадаємо, 
було однією з вимог для надання Україні безвізового режиму з ЄС, стало перших 
вагомим кроком у боротьбі з корупцією, але показало прірву, що розділяє доходи 
пересічних українців та «слуг народу». 



на Волині. Чи мав бути цей фільм 
створеним і чи в ньому відображе-
на правда? Звісно, Смажовський мав 
право на зйомки такого фільму. Утім 
сумнів виникає, чи потрібно було 
так епатувати актами насилля, чи не 
достатньо було б зробити натяки на 
це, і хай глядач уже далі сам доду-
мує. Адже агресія породжує агресію. 
Фільм також не може претендувати 
на якусь об’єктивність хоча б із тієї 
простої причини, що він відображає 
суб’єктивне бачення режисером цих 
подій, підкріплене спогадами поль-
ських очевидців. Натомість україн-
ська точка зору в ньому взагалі не 
була представлена».

Євген Глібовицький, експерт з 
питань становлення громадянсько-
го суспільства, компанія «рro.мova»: 
«Фільм як художній твір є продук-
том суб’єктивним, не мусить відо-
бражати історичну правду чи бути 
політично збалансованим. Картина 
добре знята і змонтована, чудова гра 
акторів, хоч і рясніє дуже відверти-
ми сценами насильства, які загалом 
в стилі режисера. «Волинь» є продо-
вженням конструювання контрольо-
ваного образу минулого, яке середо-
вище PiS почало ще раніше інвести-
ціями в музеї, в першу чергу, Музею 
Варшавського повстання. Фактично, 
це кінець спробі порозумітися на 
засадах Гедройця, Куроня і пост-
безпековому дискурсі, що ставить 
гідність, права людини, свободи та 
демократію в центр уваги. Повер-
нення назад буде складне (якщо вза-
галі можливе!), бо розбита віра в те, 
що по мірі розвитку в обох країнах 
взаємне порозуміння мусить тільки 
посилюватись і вкорінюватись».

Олексій Панич, видавництво 
«Дух і Літера»: «Помиляються ті, 
хто називає фільм «антиукраїн-
ським». Це неприпустиме спрощен-
ня. Насправді пафос фільму спрямо-
ваний не проти українців як таких, 
а проти української незалежності – 
бо з фільму випливає, що саме вона 
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ільм «Волинь» Войце-
ха Смажовського вийшов на екрани 
польських кінотеатрів 7 жовтня. В 
Україні його ще не показували, але 
вже з’явилися декілька українських 
рецензій та відгуків про «Волинь». 
Ці тексти були скоріше рефлексіями 
над раніше відомими деталями сце-
нарію та значенням самого факту по-
яви стрічки для польсько-українських 
відносин. Наразі українці фактично 
мають змогу переглянути «Волинь» 
тільки, якщо вони знаходяться в Поль-
щі. Отже, за другу частину відгуків 
завдячуємо учасникам конференцій 
і семінарів, які проходили в жовтні у 
Польщі.

Юрій Банахевич, варшавський 
кореспондент агентства «Укрін-
форм»: «Відоме прислів’я каже: 
«Благими намірами вимощена доро-
га в пекло». Саме так хочеться сха-
рактеризувати кінцевий результат 
роботи Смажовського і плоди, які 
він може принести. Пишучи сцена-
рій, Смажовський намагався вкласти 
у 120 хвилин свого «фільму жахів» 
найбільш кричущі факти трагічних 
подій на Волині. Однак майже всі 
з них він «втиснув» у життя одно-
го села, і у пересічного глядача мо-
гло скластися враження, що такий 
жахливий мікс був у кожному селі 

«Волинь» Смажовського:
як фільм сприймають в україні

«Наш вибір» придивився, як 
на стрічку, присвячену най-
трагічнішій сторінці польсько-
українських відносин, реагують 
по український бік кордону.  
У попередньому номері ми об-
говорили польську реакцію на 
фільм.

є найстрашнішою силою на Землі, 
абсолютно смертоносною для поля-
ків».

Юрій Опока, журналіст: «Осо-
бливістю всієї націоналістичної 
нарації про «Волинь» є випукла 
концентрація на «катах», а не на 
«жертвах». Для цього в її нутрі 
сконструйований фетиш «особливої 
української жорстокості». Описана 
конструкція може наштовхувати чи-
тача на думку, що багато праць про 
волинський злочин – це продукт зло-
го умислу чи антиукраїнської змови. 
Це абсолютна неправда. Правда ж 
більш прозаїчна – люди, котрі по-
терпіли під час етнічних чисток, 
нерідко присвятили життя, щоб за-
документувати, описати свій біль, 
свою кривду. Прививали її дітям. Що 
далі від подій, то ставали «чистіши-
ми» образи: добрі – добрішими, а злі 
персонажі втрачали людську подобу. 
Хтось дбав про пам’ять – їздив від-
новлювати цвинтарі, хтось шукав і 
писав про «праведників», а хтось зо-
середився на винуватцях. У фільмі 
«Волинь» Войцех Смажовський роз-
повів правду тих, хто зациклився на 
винуватцях. Цей підхід тепер мейн-
стрімовий».

Варто додати: Польський інститут 
у листопаді на закритому сеансі зби-
рається показати «Волинь» у Києві. 
Є також пропозиція, щоб фільм поба-
чили глядачі Першого Національного 
каналу. 

Як стрічка Смажовського впли-
не на польсько-українські відноси-
ни – стане зрозуміло з часом. Нато-
мість уже зараз очевидно – у Польщі 
зростає рівень ксенофобії, все біль-
ше реєструється злочинів на ґрунті 
ненависті, регулярно знищуються 
українські пам’ятники. Ця ситуація 
існувала ще перед прем’єрою фільму 
і поки супроводжується пасивною ре-
акцією польської влади. Насильство 
на екрані, ймовірно, заохочує до на-
сильства реального. Але напевно до 
нього заохочує безкарність реальних 
злочинців. ■
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П олена БаБаКоВа

онад половина поляків вва-
жає, що українці їм культурно близь-
кі, понад 40% має до них довіру та 
відчуває повагу, натомість все більше 
мешканців країни негативно оцінюють 
вплив мігрантів на польський ринок 
праці, – про це свідчать дані опитуван-
ня від компанії IPSOS, проведеного на 
замовлення Міжнародної організації у 
справах міграції у вересні цього року. 

Експертів із питань міграції цікави-
ло, чи протягом останнього року змі-
нилося ставлення поляків до іноземців, 
як часто та де мешканці Польщі мають 
контакт із приїжджими, які відчуття 
поляки мають щодо найбільших груп 
мігрантів, як оцінюють їхній вплив на 
ринок праці та культуру.

Незважаючи на прогнози скептиків 
на фоні імміграційної кризи ЄС, про-
тягом останніх 12 місяців ставлення 
поляків до більшості груп іноземців не 
тільки не погіршилося, а покращилося. 
Щоправда, доволі високим є відсоток 
тих, хто вважає іноземців загрозою без-
пеці польської держави та місцевому 
ринку праці, а також тих, хто вбачає у 
мігрантах руйнівників польської куль-
тури та традицій.

28% опитаних поляків деклару-
ють, що протягом останнього року 
мали контакт з іноземцями. Це на 9% 
більше, ніж у вересні 2015 року, од-
нак порівняно з іншими країнами ЄС 
це досі низький результат. Поляки все 
частіше контактують з іноземцями за 
місцем проживання, третина – на ро-
боті. Найчастіше поляки контактують 
з українцями – майже дві третини де-
кларованих контактів, на другому міс-
ці – німці, на третьому – в’єтнамці. 43% 
погоджуються, що польський уряд має 
надавати підтримку іноземцям в адап-
тації до життя в Польщі. 

51% поляків вважає українців куль-
турно близьким народом. Проте, що 
цікаво, ще більше – 67% – вважають 
культурно близькими мешканців За-

поляки стали частіше контактувати з іноземцями 
та більше довіряти українцям
Міжнародна організація мігра-
ції з’ясувала, як поляки став-
ляться до іноземців та їхньої 
ролі на місцевому ринку праці. 

хідної Європи, а 52% – США і Канади. 
До всіх цих груп протягом минулого 
року в Польщі зросла довіра. Натомість 
менш ніж щодесятий опитаний вважає 
культурно близькими арабів, при цьо-
му арабам довіряє лише 12% поляків, 
що навіть на 6% менше, ніж рік тому, 
а 69% вбачають в них загрозу для без-
пеки держави.

Близько двох третин опитаних оці-
нює, що Польщі загрожує наплив іно-
земців. Понад 60% бачать в іноземцях 
загрозу для держави, понад 30% – для 
польського ринку праці, а більш як  
20% – релігії та традиціям. 

Тільки чверть поляків погоджується 
з тезою, що іноземці позитивно вплива-
ють на польський ринок праці. Майже 
половина  – 48% – вважає, що іноземці 
мають працювати в інших галузях, ніж 
поляки. Понад 40% підтримують твер-
дження, що іноземці можуть бути влас-
никами бізнесу чи працівниками корпо-
рації у Польщі. 59% не хотіли б бачити 
іноземців вчителями, 63% – адвоката-
ми. Цікаво, що найбільше конкуренції 
з боку мігрантів побоюються мешканці 
великих міст та особи, що отримують 
інформацію на цю теми через ЗМІ.

Можливо, страх за своє робоче місце 
походить від непоінформованості поля-
ків про реальну кількість іноземців, що 
мешкають у їхній країні. Понад чверть 
опитаних висловила переконання, що 
мігранти вже становлять у їхній держа-
ві більше 10% популяції, а 4% респон-
дентів припускають, що приїжджі – це 
понад 20% мешканців Польщі. 

Дослідження, проведене, щоправ-
да, перед прем’єрою фільму «Волинь» 
Войцеха Смажовського, показує по-
кращення ставлення з боку поляків до 
українців. З 47 до 51% зросла кількість 
тих, хто вважає східних сусідів куль-
турно близькими, з 37 до 44% – тих, хто 
довіряє українцям, з 40 до 46% – хто 
симпатизує. Одночасно, з 35 до 30% 
впала кількість тих, хто вважає україн-
ців загрозою польській безпеці. Варто 
додати, що серед поляків, які мали кон-
такт з іноземцями, ставлення до укра-
їнців є ще більш прихильним.

Понад половина опитаних готова 
прийняти українців як колег по робо-
ті, друзів чи сусідів, проте лише 43% 
могли б прийняти українця до своєї ро-
дини. До речі, у випадку мешканців За-
хідної Європи показник виносить 67%, 
тоді як у випадку арабів – 15%.

Нагадаємо, Центр дослідження гро-
мадської думки (CBOS), який вже по-
над 20 років вивчає ставлення поляків 
до іноземців, у квітні цього року пові-
домляв про негативні зміни у ставлен-
ні поляків до українців. Вперше з ча-
сів Помаранчевої революції кількість 
поляків, що задекларували негативне 
ставлення до східних сусідів, пере-
вищила тих, хто налаштований по-
зитивно. За результатами опитування 
від CBOS, на початку цього року по-
зитивно до українців ставилися 27% 
поляків (на початку 2015 року – 36%), 
33% декларували байдужість (майже 
без змін), а 36% (рік тому 32%) – не-
гативне ставлення. ■

▲ Фото pixabay.com
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Уперше статуетки «Memoria iustorum» 
були вручені в 2006 році архієпископом 
Юзефом Жичинським у Любліні в дуже 
символічному місці – на території колиш-
нього німецького концентраційного та-
бору та табору смерті «Майданек». Місце 
для вручення першої нагороди «Memoria 
iustorum» дуже символічне. Через «Май-
данек» пройшло близько 300 тисяч в’язнів, 
з яких, окрім поляків і євреїв, значну кіль-
кість становили українці. Серед найвідомі-
ших в’язнів табору був український греко-
католицький священник Омелян Ковч, 
якого спалено в крематорії 25 березня 1944 
року. Отець Омелян до останнього дня жит-
тя виконував свій священицький обов’язок, 
сповідав і причащав в’язнів концтабору, а 
згодом був возведений папою Іваном Пав-
лом II до лику блаженних священному-
чеників. У цьому місці тісно переплелися 
життєві історії поляків та українців на тлі 
трагічних подій XX століття, що показу-
ють нам, які трагічні наслідки може мати 
ворожнеча на етнічному, релігійному й 
міжнаціональному тлі і яке значення й роль 
має позитивний особистий приклад тих, 
хто цінував гідність людини та християн-
ські чесноти, жертвуючи своїм життям за-
ради інших людей чи свого покликання. 

Символізм взаємних поваги, підтрим-
ки та співпраці на церковному й загально-
державному рівнях наповнюють відзнаку 
«Memoria iustorum» особливим змістом. 
«Це нагорода за заслуги в розвитку діало-
гу між народами Польщі і України, за вияв 
християнського відношення в умовах, 
коли легше виявляти ненависть, зневагу 
й агресію», – сказав у вересні 2006 року 
архієпископ Юзеф Жичинський, вперше 
вручаючи відзнаку в Любліні на Майдане-

ку. Тоді, в 2006 році, з українського боку 
нагороду отримали представники спіль-
ноти та окремі особи, які рятували поля-
ків під час подій волинської трагедії 1943 
року. Серед інших лауреатів попередніх 
років є очільник осередку «Карта» Збіґнєв 
Ґлюза, професор Ґжеґож Мотика та профе-
сор Польської академії наук Ян Ґлінський. 

Вручення статуеток покровителів Єв-
ропи Св. Кирила і Мефодія відбувалося в 
актовому залі Католицького університету 
Яна Павла II під час Конгресу християн-
ської культури, який проходив у Любліні 
з 13 по 16 жовтня 2016 року. Перед вру-
ченням відзнак у рамках конгресу було 
організовано окрему панельну дискусію 
«Українська революція гідності», в якій 
взяли участь д-р Анджей Ґлінський, д-р 
Павел Коваль та посол України в Респу-
бліці Польща Андрій Дещиця.

Лауреати нагороди «Memoria iusto-
rum» – «Пам’ять справедливих» у 2016 
році:

О. д-р Стефан Батрух – парох греко-
католицької парафії у Любліні від 1 січ-
ня 1993 року. Засновник Фонду духовної 
культури Пограниччя, що займається по-
рятунком сакральної архітектури. З 2005 
року – працівник Католицького універ-
ситету в Любліні й Редакції католицької 
енциклопедії. Брав участь у роботі се-
кретаріату Капітули нагороди польсько-
українського поєднання, ініціював зу-
стріч на польському кордоні під назвою 
«Європейські дні добросусідства», яка 
отримала багато нагород і відзнак, серед 
них Срібний хрест Президента Польщі та 
Медаль Президента України.

Анджей Ґраєвський – польський по-
літолог, історик і публіцист. В 1999–2006 

роках член Колегії Інституту національної 
пам’яті Польщі, заступник головного редак-
тора тижневика «Недільний гость» («Gość 
Niedzielny»). Член Польсько-російської 
групи зі складних справ, член правління 
Фонду польсько-німецької співпраці. Іні-
ціатор і координатор багатьох культурних, 
освітніх та релігійних проектів у сфері 
польсько-німецької співпраці. 

Мирослава Керик – історик, соціо-
лог, фахівець у справах міграції. Від 2009 
року – голова правління Фонду «Наш 
вибір», від 2012 року – головний редак-
тор щомісячної газети для українців у 
Польщі «Наш вибір». Поєднує діяльність, 
спрямовану на інтеграцію української 
спільноти в Польщі, з реалізацією чис-
ленних науково-дослідницьких проектів 
в області міграції. В 2015 року – лауреат-
ка відзнаки «Золоте віяло» Міжнародної 
організації у справах міграції за розвиток 
співпраці та контактів між організаціями, 
які працюють для мігрантів у Польщі, й 
за розбудову добрих взаємин поміж поля-
ками та спільнотою українців у Польщі. 

Д-р Павел Коваль – політик, доктор 
гуманітарних наук, історик, публіцист, в 
2005–2009 роках – посол у Сеймі V і VI 
каденції, посол до Європейського парла-
менту VII каденції. У 2001–2003 роках 
працював в якості експерта східної полі-
тики в Центрі міжнародних відносин. У 
2003–2005 роках був директором Мазо-
вецького центру культури і мистецтва, 
від 2003 року – експерт Музею Варшавсь-
кого повстання, співавтор концепції 
музею. Співпрацює з Колегією Східної 
Європи ім. Яна Новака-Єжьоранського 
у Вроцлаві. Автор численних публікацій 
на тему міжнародних відносин. ■

Вручено відзнаки «Memoria iustorum» за заслуги
в розвитку польсько-українського діалогу 

14 жовтня 2016 року голова прав-
ління Фонду «Наш вибір» Миро-
слава Керик отримала відзнаку 
«Memoria iustorum» – «Пам’ять 
справедливих» із рук люблін-
ського архиєпископа Станіслава 
Будзіка. Цю почесну нагороду в 
2006 році встановив архиєпис-
коп Юзеф Жичинський. Окрім 
Мирослави Керик, нагороду за 
заслуги в розвитку польсько-
українського діалогу отримали 
журналіст Анджей Ґраєвський, 
д-р. Павел Коваль та о. д-р. Сте-
фан Батрух. ▲ Фото зі сторінки kosciol.wiara.pl

Тетяна роДНєНКоВа
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Організатори події мали на меті 
створити унікальну нагоду для опра-
цювання спільної концепції розвитку 
співпраці між організаціями, які пра-
цюють для українців у Польщі або 
реалізують польсько-українські про-
екти в різних сферах. Під час фору-
му можна було не лише взяти участь 
у дискусіях на теми міграції та інте-
грації іноземців у Польщі, поділитися 
досвідом та запропонувати вирішення 
конкретних проблем у рамках праці 
кількох робочих груп, а й представи-
ти свою організацію чи неформальну 
групу. Під час першої панельної дис-
кусії «Українці в Польщі: меншина і 
мігранти з України. Сучасні тенденції 
та проблеми» учасники форуму обго-
ворили найбільш болючі проблеми, з 
якими стикаються українці в Польщі 
з перспективи української меншини та 
мігрантів.

Питанням ситуації на ринку пра-
ці була присвячена панельна диску-
сія «Ринок праці і права працівни-
ків: ситуація українських мігрантів 

у Польщі», а детальне обговорення 
практичних аспектів цієї проблема-
тики відбулося в рамках робочої гру-
пи «Ситуація мігрантів з України на 
польському ринку праці: основні про-
блеми та можливості». Визначено ряд 
труднощів, з якими стикаються укра-
їнські мігранти по приїзді до Польщі 
з метою працевлаштування. Однією 
з головних є те, що «сіра зона» пра-
цевлаштування починається від ета-
пу отримання віз у консульствах РП 
в Україні. Через щораз більші черги 
українці користуються послугами 
посередників, стаючи заручниками 
різних корупційних схем, адже щоб 
відповісти на пропозицію праці, треба 
діяти дуже швидко – такі умови дик-
тує конкуренція. 

Після перетину кордону мігранти 
стикаються з відсутністю повної і до-
стовірної інформації про функціону-
вання державних установ у Польщі 
(зокрема тих, які покликані забезпечу-
вати права мігрантів на ринку праці), 
про умови майбутнього працевлашту-

ІІ Форум українських організацій 
та ініціатив у Варшаві
Тетяна роДНєНКоВа

21–22 жовтня 2016 року в Укра-
їнському домі у Варшаві, в рам-
ках форуму «Міграція україн-
ців до Польщі: сучасні викли-
ки» зустрілися представники 
громадських організацій та іні-
ціатив, які в різний спосіб допо-
магають українцям у Польщі. 
Захід організований Фондом 
«Наш вибір» у рамках Націо-
нальної платформи співпра-
ці для інтеграції Міжнародної 
організації у справах міграції.  
У форумі взяло участь понад  
70 учасників, які представ-
ляють 44 організації, зокрема 
представники української мен-
шини в Польщі. Це вже дру-
гий такий захід, організований 
Фондом «Наш вибір». Перший 
відбувся в жовтні 2014 року.
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вання, права й обов’язки працівників. 
Незнання основних формальних засад 
працевлаштування ускладнюється не-
достатнім знанням польської мови – в 
цій ситуації працівник підписує доку-
менти, змісту яких не розуміє, та часто 
не отримує свого екземпляра трудово-
го договору, що значно ускладнює на-
дання юридичної допомоги у випадку 
конфліктної ситуації. Головним вирі-
шенням проблеми учасники робочої 
групи бачать постійне інформування 
громадян України за кордоном, охо-
плення якнайбільшої аудиторії, ви-
користання різних каналів донесення 
інформації та консультування ще на 
етапі виїзду з нашої держави. Особли-
ву увагу слід приділити врегулюван-
ню ситуації з посередниками праці, 
які діють в Україні та Польщі. 

Дві інші робочі групи були при-
свячені проблематиці протидії роз-
палюванню ненависті по відношенню 
до мігрантів з України в публічному 
просторі та питанню дітей мігрантів у 
системі освіти та проблемам із навчан-
ням рідної мови. Робоча група, яка пра-
цювала над питанням мови ненависті, 
головну увагу приділила окресленню 
цього поняття (поза юридичним ви-
значенням), використовуючи досвід і 
компетенції учасників, та визначила 
групи, які піддаються атакам за допо-
могою мови ненависті (представники 
спільноти ЛГБТ, особи з обмеженими 
фізичними можливостями та ін.) на 
підставі своєї «іншості» – відмінності 
за певними ознаками. Серед запропо-
нованих вирішень проблеми силами 
представників неурядових організацій 
можна виділити три основні напрями: 

● освіта через культуру – проек-
ти, скеровані на промування бага-
токультурності (показ історій успіху 
іноземців, інтеграційні ігри для дітей 
і молоді, оксфордські дебати на тему 
толерантності на рівні школи, універ-
ситету з метою вироблення навиків 
аргументації, відкриті публічні зу-
стрічі, симулятивні ігри, покази філь-
мів, дискусійні клуби, міжнародні 
проекти-тандеми, театральні проекти, 
обміни); 

● кампанія в засобах масової ін-
формації (визначення і стале функці-
онування в змі терміну «мова ненави-
сті», яке дозволяє побачити її прояви в 
медіа-контексті; портали, інші джере-
ла, куди можна зголошувати випадки 
мови ненависті в змі; спеціальні про-
грами для журналістів і працівників 

змі з метою привернення уваги до цієї 
проблеми);

● зміни в системі освіти (спе-
ціальні програми з метою поширен-
ня толерантності в школі для тріа-
ди «учень–батьки–вчитель», окремі  
антидискримінаційні заходи в рам-
ках шкільної і неформальної освіти, 
моніторинг явища мови ненависті в 
школах та програми протидії, спеці-
альні тренінги для вчителів, програми 
обміну).

Тематика опрацювання останнього 
напряму – протидії мові ненависті – 
виявилася дотичною до праці робочої 
групи «Діти мігрантів з України в сис-
темі освіти та проблеми із навчанням 
рідної мови». Під час роботи групи 
учасники визначили основні трудно-
щі, з якими стикаються діти мігрантів; 
обговорили проблеми, що стосуються 
вивчення рідної мови, та опрацювали 
кілька конкретних проектів пропо-
зицій принаймні часткового їх вирі-
шення. Багато уваги було приділено 
питанню адаптації дітей мігрантів  

у польських школах, необхідності  
створення бази навчально-дидак-
тичних матеріалів для вчителів та 
батьків (наприклад, для самостійного 
навчання української мови), збагачен-
ню пропозиції позашкільної та нефор-
мальної освіти рідною мовою, а також 
дуже обмеженій навчальній пропози-
ції для дітей-мігрантів, які прожива-
ють у малих населених пунктах. 

Детальніше з підсумками праці ро-
бочих груп можна ознайомитися на 
порталі www.naszwybir.pl. 

У другий день форуму в рамках 
окремої дискусії учасники форуму об-
говорили потреби й можливості гро-
мадських організацій та громадських 
ініціатив щодо підтримки українців 
у Польщі. У підсумковій дискусії де-
тально розглядалося питання ство-
рення робочої групи у справах укра-
їнських мігрантів при Національній 
платформі співпраці для інтеграції,  
а також опрацьовано пропозицію ство-
рення Ради українських організацій  
у Польщі. ■

▲ Фото Лешека Кшиштофа Імельського

▲ Фото Лешека Кшиштофа Імельського



К
луб діє від серпня цього 

року. Протягом кількох місяців орга-
нізовано вже кілька зустрічей, у яких 
кожного разу бере участь кількадесят 
осіб.

– Ми запрошуємо всіх українців, які 
живуть у Варшаві. Можна зустрітися з 
друзями або познайомитися з новими 
людьми. До нас приходять студенти 
та, звичайно, ж ті, хто приїхав пра-
цювати. Приходять також громадяни 
Польщі українського походження та 
поляки, – говорить Галина Телюк. З 
чоловіком Ігорем вони ініціювали ді-
яльність «Галичанки».

За словами українки, клуб закладе-
ний, щоб мігранти відчули частинку 
України в Польщі. 

– Знаю, що у Варшаві є українські 
дискотеки. Проте така подія більше 
для молодих людей, студентів. До нас 
приходять особи різні за віком. Кожен, 
хто був перший раз, виходив захопле-
ний. Людям бракує спільних розваг.  
Є час на працю, має бути теж і на заба-

ву, – говорить Г. Телюк, яка приїхала 
до Варшави з Дрогобича.

У рамках зустрічей, які проводять-
ся у вихідні, відбуваються виступи 
запрошених гостей, можна потанцю-
вати під українську музику наживо, 
послухати й поспівати пісень. На-
приклад, уже виступав жіночий гурт 
«Калина», який діє при Українському 
домі у Варшаві. 

– Мій чоловік працює як реабілі-
тант. Але має теж музичну освіту і при 
різних нагодах акомпанує на акордео-

ні. Вже якийсь час тому люди почали 
просили мене разом зустрітися, по-
співати, поспілкуватися. Таким чином 
ми почали організовувати клуб,– до-
дає пані Галина, яка зараз веде свою 
фірму, котра займається підготовкою 
кейтерингу. Для подій вона готує різ-
ну випічку, є теж фрукти, кава чай. 

Сьогодні зустрічі «Галичанки» про-
водяться у двох місцях польської сто-
лиці: у приміщенні Дому мистецтв на 
Урсинові (вул. Wiolinowa 14) та будин-
ку Центру православної культури на 
Празі (вул. Św. Cyryla i Metodego 4).

Ініціатори клубу запрошують усіх 
на свої події. Найближча відбудеться 
в суботу 26 листопада (о 1900) у при-
міщенні Дому мистецтв, а в неділю  
27 листопада (о 1800) в Центрі право-
славної культури. 

У рамках зустрічі заплановано ви-
ступ заслуженого артиста України – 
співака Володимира Коциловського.

Більше про клуб «Галичанка» та 
про поточні події можна прочитати 
на Фейсбуці (facebook.com/galuchanka.
warszawa) або в Однокласниках (треба 
вписати Galyczanka Warszawa). ■

є час на працю та забаву

павло ЛоЗа

Українців у столиці Польщі – 
тисячі. Тому на карті Варшави 
все частіше з’являються нові 
ініціативи, навколо яких гурту-
ються наші співвітчизники. Не-
щодавно свою діяльність розпо-
чав клуб «Галичанка». Чим він 
цікавий?

Українці в Польщі
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▲ Хор «Калина» у клубі «Галичанка». Фото зі сторінки клубу «Галичанка» на Фейсбуці

▲ під час забави у клубі «Галичанка». Фото зі сторінки клубу «Галичанка» на Фейсбуці
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продовження на 14-й сторінці.

▲ Фото pixabay.com

У
вищих навчальних закла-

дах функціонують денна, заочна й 
вечірня форми навчання (у деяких 
є екстернатура). Виші можуть бути 
державними та приватними. Врахову-
ючи, що Польща дотримується норм 
Болонського процесу в Європейській 
вищій освіті,  вища освіта тут базу-
ється на трирівневій структурі й реа-
лізується за Європейською кредитною 
трансферно-накопичувальною сис-
темою (ECTS). Європейські стандар-
ти вищої освіти надають можливість 
студентам отримати визнання своїх 
кваліфікацій в інших країнах Євро-
пейського Союзу. 

Навчальний рік поділяється на два 
семестри: починається 1 жовтня й за-
кінчується в середині липня. Умови 
вступу і терміни рекрутації встановлю-
ються безпосередньо вищими навчаль-
ними закладами та можуть відрізняти-
ся. Передбачена електронна система ре-
єстрації, яка може бути платною. Більш 
детальну інформацію треба дивитися 
на офіційній сторінці обраного вищого 
навчального закладу.

Процес навчання у вишах Польщі 
поділяється на цикли.

Навчання першого циклу, яке три-
ває 3–4 роки, дозволяє отримати профе-
сійну кваліфікацію бакалавр (licencjat) 
або інженер (inżynier) – у галузі про-
ектування, сільського господарства чи 

Коротко про вищу освіту в польщі
Плануєте навчання у вишах 
Польщі? Запрошуємо ознайоми-
тись із системою вищої освіти.

алла маєВСЬКа

економіки. Даний тип навчання спря-
мований на підготовку студентів для 
майбутнього працевлаштування або 
для продовження навчання за магістер-
ською програмою. 

Навчання другого циклу – це 
магістерська програма, яка триває 
1,5–2 роки після навчання першого 
циклу й дозволяє отримати професій-
ну кваліфікацію магістра (magister 
або еквівалентний ступінь – залежно 
від курсу). Навчання спрямоване на 
одержання теоретичних знань, а та-
кож застосування й розвиток творчих 
навичок. У дисциплінах, пов’язаних 
із мистецтвом, акцент ставиться на 
розвиток творчості й талантів. Магі-
стри можуть приступити до навчання 
за докторською програмою (навчання 
третього циклу). Для іноземців, які 
мають рівень бакалавра, є можливість 
відразу вступити на магістерську 
програму.

Крім того, для деяких напрямків на-
вчання передбачені програми трива-
лого циклу – магістерська програма, 
що триває безперервно 4,5–6 років. Та-
кий єдиний тип навчання заснований 
на інтегрованій програмі, яка включає 
базові курси та курси поглибленої спе-
ціалізації. Навчання за цією програмою 
забезпечить отримання кваліфікації, 
що відповідає ступеню магістра дру-
гого циклу. До таких напрямків відно-
сяться:

● акторська майстерність;
● реставрація та консервація творів 

мистецтва; 
● канонічне право; 
● стоматологія; 
● право;
● медичний аналіз;

● медицина;
● виробництво й фотографія; 
● фармацевтична справа;
● психологія;
● ветеринарна медицина.
Навчання третього циклу – це док-

торські програми, які тривають 3–4 ро-
ки й доступні для випускників магіс-
терської програми. Після проходження 
докторської програми можна отримати 
науковий ступінь доктора (PhD), що 
пропонується університетами й деяки-
ми дослідницькими інститутами (від-
діленнями Польської академії наук). 
Докторський ступінь (PhD) присуджу-
ється кандидатам, які подали й успіш-
но захистили докторську дисертацію 
перед комісією, а також склали доктор-
ські іспити.

Деякі вищі навчальні заклади пропо-
нують післядипломну освіту на підста-
ві вже отриманого диплома магістра або 
спеціаліста. Навчання, як правило, плат-
не, триває 1–1,5 року. Після складання 
екзаменів або написання дипломної ро-
боти слухач отримує свідоцтво про за-
кінчення післядипломної освіти.

Іноземні студенти мають право на-
вчатися на таких самих умовах, що і 
громадяни Польщі, – безкоштовно за 
денною програмою в державному ви-
щому навчальному закладі за умови 
досконалого володіння польською 
мовою і якщо абітурієнт:

● отримав дозвіл на проживання в 
Республіці Польща;

● отримав статус біженця, наданий 
Республікою Польща;

● отримав тимчасовий захист на те-
риторії Республіки Польща;

● є мігруючим працівником, гро-
мадянином країни ЄС/Європейської 
економічної зони або членом сім’ї мі-
груючих працівників країни ЄС/Євро-
пейської економічної зони;

● отримав довгостроковий дозвіл на 
проживання в ЄС;

● є громадянином країни ЄС/Євро-
пейської економічної зони з правом по-
стійного проживання;

● має дійсну Карту поляка.
Крім того, існують різні державні 

бюджетні форми фінансової допо-
моги для студентів, які навчаються на 
умовах, що застосовуються до грома-
дян Польщі, а саме:
 матеріальна допомога;
 спеціальна допомога для інвалідів;
 стипендія кращим студентам, що 

присуджується ректором;



орма, у якій іноземець може 
вести господарську діяльність у Польщі, 
залежить від його статусу, тобто підста-
ви перебування на території країни. Де-
які групи іноземців можуть розпочати та 
здійснювати господарську діяльність на 
тих самих засадах, що й польські грома-
дяни, тобто в будь-якій передбаченій за-
конодавством формі. Натомість інші гру-
пи – лише за чітко визначеними законом 
принципами. Тому, якщо ви хочете від-
крити в Польщі свій бізнес, першим кро-
ком має бути встановлення того, у якій 
саме формі можете це зробити. 

Якщо ви маєте одну із підстав для пе-
ребування на території Польщі або один 
із документів, що наведені в переліку 
нижче, можете розпочинати і здійснюва-
ти господарську діяльність на тих самих 
принципах, що й польські громадяни:

● дозвіл на постійне перебування;
● дозвіл на перебування довготермі-

нового резидента Європейського Союзу;
● статус біженця;
● додатковий захист;
● згода на перебування з гуманітар-

них причин;
● згода на толероване перебування;
● дозвіл на тимчасове перебування, 

наданий у зв’язку з такими обставинами:
 початок або продовження стаціо-

нарного навчання в вищому навчально-
му закладі або навчання в аспірантурі в 
Польщі (ст. 144 Закону «Про іноземців»),
 возз’єднання сімей (ст. 159 абз. 1 За-

кону «Про іноземців»);
● дозвіл на тимчасове перебування 

з одночасним перебуванням у шлюбі, 
укладеному з громадянином Польщі, ко-
трий проживає в Польщі;

● дозвіл на тимчасове перебування з 
метою здійснення господарської діяль-
ності, наданий з огляду на продовження 
здійснюваної раніше господарської ді-
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продовження з 13-ї сторінки.

 стипендія за академічні досягнен-
ня, що присуджується міністром;
 стипендія за видатні спортивні до-

сягнення, що присуджується міністром;
 оплата посібників.
У всіх інших випадках студент-

іноземець може вчитися у вищих на-
вчальних закладах на підставі правил, 
що визначені в рамках:

– міжнародних угод;
– угод, укладених між вищим нав-

чальним закладом та іноземною органі-
зацією;

– рішення міністра, компетентного в 
галузі вищої освіти;

– рішення ректора вищого навчаль-
ного закладу.

У вищезазначених  випадках сту-
дент-іноземець може:

● отримати стипендію від польсько-
го партнера;

● навчатися на основі базової оплати 
за навчання;

● навчатися безкоштовно без права 
на стипендію;

● отримати стипендію від універси-
тету, який відправляє студента на на-
вчання;

● отримати стипендію від польських 
вищих навчальних закладів.

Варто зазначити: студенти, на яких 
не розповсюджуються правила, що за-
стосовуються до громадян Польщі, не 
зобов’язані змагатися з іншими студен-
тами для того, аби вступити до вишу. 
Але студенти-іноземці повинні плати-
ти за освіту відповідно до вимог вищо-
го навчального закладу.

Вимоги щодо правил вступу до ви-
щих навчальних закладів Польщі тре-
ба дивитися безпосередньо на сторін-
ці вишу, якому віддається пріоритет. 
Стандартними вимогами є: 
 підтвердження достатніх знань 

мови викладання для вступу на обра-
ний курс;
 атестат зрілості, а при вступі на 

навчання другого або третього цик- 
лу – диплом попереднього навчального 
циклу (наприклад, диплом бакалавра 
необхідний для вступу на магістрату-
ру) та його переклад, завірений при-
сяжним перекладачем.

Але варто пам’ятати, що навчальний 
заклад може мати додаткові вимоги 
щодо документів і правил вступу, про 
які можна дізнатися на офіційній сто-
рінці вишу. ■

яльності на підставі внесення до Цен-
трального реєстру і інформації про гос-
подарську діяльність;

● тимчасовий захист;
● дійсна Карта поляка.

Щоб розпочати діяльність у формі то-
вариства, слід пройти кілька етапів, які 
продемонструємо на прикладі товариства 
з обмеженою відповідальністю, оскільки 
на практиці іноземці частіше за все при-
ймають рішення про відкриття та здій-
снення господарської діяльності саме в 
такій формі.

Крок 1: підписання договору товари-
ства (акціонерного договору), який у да-
ному випадку мусить бути оформлений 
у формі нотаріального акта (нотаріально 
посвідчений договір). Отже, ви повинні 
звернутися до нотаріуса (ціна підготовки 
документа для товариства зі статутним 
капіталом 5 000 злотих становить близь-
ко 230 злотих, з випискою з договору і по-
датком включно).

Крок 2: внесення вкладів з метою фор-
мування статутного капіталу, мінімаль-
ний розмір якого становить 5 000 злотих.

Крок 3: вибори органів товариства, 
тобто правління, наглядової ради або ре-
візійної комісії, якщо це вимагається по-
ложеннями законодавства або договору 
товариства.

Крок 4: реєстрація товариства в реє-
стрі підприємців Державного судового 
реєстру (польська абревіатура – KRS). 

Як вести підприємницьку 
діяльність у польщі?

патриція мІЦКєВІЧ

ВАЖЛИВО! Якщо підставою для пере-
бування в польщі є інший документ, 
якого немає в наведеному вище спис-
ку, ви можете розпочати та здійсню-
вати господарську діяльність на те-
риторії польщі виключно у формі ко-
мандитного товариства, командитно-
акціонерного товариства, товариства 
з обмеженою відповідальністю або 
акціонерного товариства. Ви також 
можете у такі товариства вступати, 
оформляти на себе або купувати паї 
чи акції.
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З цією метою слід заповнити відповідні 
офіційні формуляри: KRS-W3, KRS-WE, 
KRS-WK, KRS-WM (їх можна роздруку-
вати з сайту: https://bip.ms.gov.pl). 

Додатково, крім вищезазначених 
формулярів, слід додати:
 заяву про присвоєння ідентифіка-

ційного податкового номера ІПН (поль-
ська абревіатура – NIP, формуляр NIP 2), 
ідентифікаційну заяву до Статистичного 
управління про присвоєння номера в На-
ціональному офіційному реєстрі суб’єктів 
національного господарства (польська 
абревіатура – REGON, формуляр RG-1), а 
також заяву платника внесків до Держав-
ної страхової компанії (польська абре-
віатура – ZUS) за умови, що товариство 
має намір від початку своєї діяльності 
приймати на роботу працівників, або де-
кларацію про те, що товариство не має 
працівників;
 підтвердження сплати збору/опла-

ти (судовий збір за внесення до реєстру 
становить 500 злотих, оплата за розмі-
щення оголошення в «Судовому і госпо-
дарському моніторі» (Monitor Sądowy i 
Gospodarczy) – 100 злотих);
 договір товариства – 2 екземпляри;
 список акціонерів, в якому слід вка-

зати імена та прізвища або назву кожного 
акціонера, а також кількість і номінальну 
вартість його паїв; 
 список із переліком прізвищ, імен та 

адрес членів правління. Якщо обрані на-

Від 1 березня 2015 року набули чин-
ності серйозні зміни принципів надання 
ідентифікаційного номера PESEL. До 
вищезазначеної дати номер PESEL отри-
мували ті іноземці, котрі реєструвалися 
(прописувалися) в Польщі на строк біль-
ше трьох місяців. Тепер номер PESEL 
можуть отримати автоматично, тобто 
не заповнюючи жодних заяв, виключно 
ті іноземці, котрі перебувають у Поль-
щі на підставі дозволу на перебування, 
що має безстроковий характер, тобто: 

– дозволу на постійне перебування;
– дозволу на перебування довготермі-

нового резидента Європейського Союзу;
– статусу біженця (це стосується також 

членів їхніх сімей);
– додаткового захисту (це стосується 

також членів їхніх сімей);
– права притулку;
– згоди на толероване перебування;
– згоди на перебування з гуманітарних 

причин.
Іммігранти, котрі не мають жодно-

го із цих документів, що становлять 

підставу для їхнього перебування на 
території Польщі, можуть отрима-
ти номер PESEL, але виключно на 
підставі письмової заяви та за умо-
ви, що в ній буде вказано конкретне 
положення польського законодав-
ства, яке вимагає від них наявності 
номера PESEL. Формуляр такої за-
яви можна знайти на інтернет-сторінці 
www.um.warszawa.pl в закладці «Ви-
ріши справу в органі адміністрації» 
(польською – «Załatw sprawę w urzę-
dzie»), a згодом «Внутрішні паспорти» 
(польською – «Dowody osobiste»).

Номер PESEL присвоює міністр з 
питань інформатизації, однак заяву 
слід подавати в ґміні/адміністрації за 
територіальною приналежністю місця 
вашої прописки/реєстрації на постійне 
чи тимчасове перебування. У випадку 
відсутності прописки/реєстрації на по-
стійне чи тимчасове перебування заява 
на отримання номера PESEL подається 
в ґміні/адміністрації за територіальною 
приналежністю місце-знаходження ва-
шого роботодавця. Якщо ви не маєте 
можливості встановити відповідну ґмі-
ну/адміністрацію, заяву можна подати 
в орган ґмінної адміністрації району Се-

редмістя (dzielnicy Śródmieście) столично-
го міста Варшава.

На практиці PESEL полегшує вирі-
шення багатьох справ/питань повсяк-
денного життя, зокрема, користування 
послугами закладів публічної системи 
охорони здоров’я, оскільки перевірка пра-
ва на отримання послуг у сфері охорони 
здоров’я відбувається на підставі номе-
ра PESEL, але законодавство не вимагає 
його наявності в таких ситуаціях. Номер 
PESEL не вимагається також для врегу-
лювання справ/розрахунків з податковою 
адміністрацією чи працевлаштування в 
Польщі, оскільки в цих ситуаціях достат-
ньо вказати ідентифікаційний податко-
вий номер (польська абревіатура – NIP).

глядова рада й ревізійна комісія, то дода-
ється список із переліком імен та прізвищ 
членів цих органів товариства. Також 
офіційно завірені підписи осіб, які мають 
право (уповноваження) представляти то-
вариство (членів правління);
 заяву всіх членів правління про те, 

що вклади з метою формування статут-
ного капіталу були внесені всіма акціоне-
рами повністю;
 договір оренди/найму приміщення  

або інший документ, що підтверджує 
право на приміщення, в якому знаходить-
ся офіс товариства (місцезнаходження то-
вариства), – 2 екземпляри.

Формуляри з усіма іншими необхід-
ними (передбаченими вимогами) доку-
ментами слід подати до районного суду 
в межах територіальної юрисдикції суду 
(відповідно до місцезнаходження товари-
ства) впродовж 6 місяців з дня підписан-
ня угоди. 

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю та командитне товариство можна 
зареєструвати через Інтернет, у так зва-
ному режимі «S24». У такому випадку 
договір товариства укладається з вико-
ристанням доступного в Інтернеті зразка 
договору, а нотаріальне посвідчення до-
говору (оформлення у формі нотаріаль-
ного акта) не вимагається. Подання заяви 
на реєстрацію товариства в реєстрі під-
приємців Державного судового реєстру 
також здійснюється через Інтернет. Суд, 

який займається реєстрацією суб’єктів 
господарської діяльності, розглядає заяву 
впродовж одного дня з дати її надходжен-
ня – звідси абревіатура «S24». Після отри-
мання підтвердження внесення до реє-
стру потрібно зареєструвати товариство 
в податковій адміністрації (формуляр за-
яви на отримання ідентифікаційного по-
даткового номера NIP-2), статистичному 
управлінні (формуляр заяви про внесен-
ня до Національного офіційного реєстру 
суб’єктів національного господарства 
RG-1), а також, за необхідності, написа-
ти заяву платника внесків до Державної 
страхової компанії (польська абревіату-
ра – ZUS, формуляр ZUS ZPA).  

Реєстрацію товариства можна здійсни-
ти на інтернет-сторінці
 https://ems.ms.gov.pl/. 

Що таке PESEL?
патриція мІЦКєВІЧ

УВАГА! Якщо в якомусь органі адміні-
страції від вас вимагають зазначити 
номер PESEL, затребуйте в них поси-
лання на конкретне положення зако-
нодавства, де говориться про те, що 
ви зобов’язані його мати. Якщо таке 
положення насправді буде вам пред-
ставлене, то це стане для вас юридич-
ною підставою для подання заяви про 
присвоєння вам номера PESEL.

УВАГА! перш ніж розпочати господар-
ську діяльність у польщі, перевірте – у 
якій саме формі ви маєте право її здій-
снювати. початок діяльності, що не 
відповідатиме положенням чинного 
законодавства, може стати причиною  
постановлення щодо вас рішення під 
назвою «зобов’язання до повернен-
ня» (видворення з країни), наслідком 
якого є заборона в’їзду на територію 
польщі (або на територію польщі та 
інших країн шенгенської зони) на 
строк від 1 до 3 років.
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1. Фонд «Наш вибір»
Адреса: ul. Zamenhofa 1, Warszawa 
тел.: +48 22 258 40 18 
biuro@naszwybor.org.pl
www.naszwybor.org.pl
www.naszwybir.pl

2. Український дім у Варшаві
Адреса: ul. Zamenhofа 1, Warszawa 
тел.: +48 22 258 40 18 
biuro@ukrainskidom.pl 
www.ukrainskidom.pl

3. Об’єднання українців у Польщі
Адреса: ul. Kościeliska 7 
Warszawa 
тел.: +48 22 679 96 77, +48 22 677 88 06 
факс: +48 22 679 96 95 
sekretariat@ukraina.com.pl 
zuwp@post.pl 
skype: sekretariat_oup

4. Фонд «Євромайдан-Варшава»
Адреса: al. Jerozolimskie 85/21, 
Warszawa 
тел.: +48 660 796 797 
euromaidanwarszawa@gmail.com 
http://www.euromaidanwarszawa.com 

5. Фонд «Перехрестя – 
Затока Ґданська»
Адреса: ul. Zaułek św. Bartłomieja 1, 
Gdańsk 
тел.: +48 78 708 33 58 

6. Українське соціально-культурне 
об’єднання в Познані
Адреса: ul. Grobla 27a/6, Poznań 
тел.: +48 61 622 74 01 
www.poznajsasiada.org

7. Фонд «Україна»
Адреса: ul. Jedności Narodowej 89, 
Wrocław 
тел.: +48 71 788 44 50 
biuro@fundacjaukraina.eu 
fundacjaukraina.eu

8. Українське товариство
Адреса: al. Spółdzielczości Pracy, 
Lublin 
тел.: +48 795 130 610 
факс: +48 815 341 024 
http://www.ukr-tov.pl

9. Фонд «Ангели мігрантів»
Адреса: ul. Legnicka 65, Wrocław 
тел.: +48 780 012 368 
aniolymigrantow@gmail.com

10. Фонд ETC 
Адреса: ul. Powązkowska 59E\52, 
Warszawa 
тел.: +48 731 114 012 
http://www.etc-art.org/ 

11. Фонд духовної культури 
пограниччя
Адреса: al. Warszawska 71, Lublin 
тел.: +48 81 746 93 99 
s_batruch@poczta.onet.pl 
http://fkdp.pl

12. Фонд Тернопільська
Адреса: ul. Narutowicza 32, lok. 6, 
Żyrardów 
тел.: +48 46 854 80 15, +48 502 979 088 
ternopilska@gmail.com 
http://ternopilska.com/

13. Українське історичне товариство
Адреса: ul. Kościeliska 7, Warszawa 
тел.: +48 22 679 96 77, +48 22 677 88 06 
факс: +48 22 679 96 95 

14. Об’єднання лемків
Адреса: ul. Jagiełły 2, Gorlice 
тел.: +48 18 353 29 06 
факс: +48 18 353 29 06 

15. Українська домівка у Ґданську
Адреса: ul. Aksamitna 4a, Gdańsk 
тел: +48 668 141 009

16. Українська домівка в Ольштині
Адреса: ul. Wyzwolenia 2/8, Olsztyn

17. Українська домівка в Кошаліні
Адреса: ul. Pilsudskiego 6/1, Koszalin

18. Українська домівка у Щецині
Адреса: ul. Mickiewicza 45, Szczecin

19. Українська домівка у Вроцлаві
Адреса: ul. Ruska 46, Wrocław

20. Фонд масових видовищ
і шоу-програм
Адреса: Ptaszkowa 633 
тел.: +48 730 844 429 
fundacjawmishow@gmail.com

21. Товариство друзів України 
Адреса: ul. Podchorążych 15/19 lok. 138, 
00-724 Warszawa 
тел.: +48 22 401 15 64
e-mail: sekretariat@tpu.org.pl / 
pomocdzieciommajdanu@gmail.com 

22. Організація української молоді 
«Пласт»
тел.: +48 889 138 026 
junactwo@gmail.com 
ternopilska@gmail.com 

23. Асоціація студентів українських 
у Польщі (SUP)
Адреса:
ul. Legionowa 9/2, 01-343, Warszawa 
ел. адреса: sup.kontakt@gmail.com

24. Греко-католицька парафія 
Успіння Пресвятої Богородиці 
Адреса: ul. Miodowa 16, Warszawa
тел.: +48 22 8311718

25. Греко-католицька парафія 
Бл. Миколая Чарнецького
Адреса: ul. Domaniewska 20, Warszawa
тел.: +48 789 038 509

26. Православна парафія 
Святої Марії Магдалини у Варшаві 
Адреса: al. Solidarności 52, Warszawa 
тел.: +48 22 619 84 67 

27. Греко-католицька парафія 
Воздвиження Чесного Хреста 
у Кракові 
Адреса: ul. Wiślna 11, Kraków 
тел./факс: + 48 12 429 28 61 

28. Православна парафія 
Успіння Пресвятої Богородиці 
у Кракові 
Адреса: ul. Szpitalna 24, Kraków 
тел.: +48 12 422 72 77 

29. Люблінсько-холмська православна 
єпархія
Адреса: ul. Ruska 15, Lublin 
тел./факс: +48 81 747 74 38 
lublin@cerkiew.pl 

30. Греко-католицька парафія 
в Лігниці
Адреса: ul. Wrocławska 180, Legnica 
тел.: +48 76 854 47 46 
www.legnica.cerkiew.net.pl

31. Греко-католицька єпархія 
Вроцлавсько-Гданська
Адреса: pl. Biskupa Nankiera 15a, 
Wrocław  
тел.:  +48 71 343 94 77 
факс: +48 71 343 94 67

Якщо вашої організації або громади не-
має у цьому переліку, то просимо нам 
писати і ми обов’язково доповнимо цей 
список. Актуальний список на сторінці 
www.naszwybir.pl.

українські організації 
та релігійні громади в польщі
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Юрій ГЕраСИмЧуК

сінь – для мене це за-
вжди пора складного життєвого ви-
бору. Бо складно прийняти рішення, 
яким з улюблених хоббі зайнятися: 
піти на річку на осінню риболовлю 
чи з кошиком в ліс по гриби. І щоб 
не розірватися від таких думок, я хо-
джу на роботу... А в минулі вихідні 
сходив і на рибу, і до лісу. І там, і там 
успішно, навіть занадто (бо пере-
робляти принесену здобич мусив до 
третьої години ночі, через що сильно 
не виспався), але результат тих вила-
зок на природу надихнув написати 
цю статтю. Бо коли це все готувало-
ся, від запахів, що стояли в хаті, про-
сто паморочилося в голові. 

Тож почнемо з приготування 
грибного супу зі свіжих лісових гри-
бів. У Любліні, на вулиці Шопена 
був (а може і є) ресторан «Obsesja», 
який ми називали чомусь «Депре-
сія». Тож там готували за старополь-
ським шляхетським рецептом один 
із найкращих грибних супів, що я 
коли-небудь їв (хто був–знає – під-
твердять мої слова). Ой і частенько 
ж ми з кумом туди навідувалися, і не 
тільки на суп, але й на щось міцніше. 

Але зараз не про це, а про те, що я 
спробував відтворити цей рецепт, і 
мені вдалося. 

Грибний суп-пюре
з вершками

Спочатку треба зварити куря-
чий бульйон: залити 1,5 л холодної 
води півкурки, 1 цибулю, 3 лаврові 
листки, 8 зерен духмяного горошку, 
1 морквину, 2 стебла селери, щіпку 
сушеного любистку, сіль та перець, 
варити близько години, знімаючи 
шум, і потім процідити. 1 кг грибів 
почистити, промити проточною во-
дою й порізати крупними кубика-
ми (я використав білі, польські та 
маслюки). На сковороді розтопити  
2 ст. л. масла й легко підсмажити на 
ньому 1 дрібно посічену цибулину. 
Додати дрібно посічені 2 зубки час-
нику та гриби, легко підсолити й 
поперчити, смажити ще 15–20 хв. В 
окремій каструльці розтопити лож-
ку масла та додати потерті 1 моркву,  
1 корінь петрушки та четвертин-
ку кореня селери. Смажити кілька 
хвилин і влити бульйон. Довести 
до кипіння й варити 20 хв. Додати 
три чверті всіх грибів і варити ще 
10 хв. Зняти з вогню, влити 200 мл 

вершків або жирної сметани (я даю 
вершки або несолодке згущене моло-
ко) та блендером зробити однорідну 
масу. Додати решту грибів, можна 
також порізане куряче м’ясо з буль-
йону, розлити по тарілках і посипа-
ти грінками або заварним горошком 
(groszek ptysiowy, Backerbse). Пиль-
нувати, щоб не проковтнути язика!

Судак з маслюками 
під сирно-вершковим 
соусом 

В оригіналі цієї страви – білі гриби, 
але в мене залишилися маслюки.

3–4 шт. філе судака легко посоли-
ти, поперчити, посипати меленим ко-
ріандром, побризкати лимонним со-
ком і відставити. Почистити, проми-
ти та обдати окропом (збланшувати) 
300–400 г маслюків. Невеличкі гри-
би даємо цілими або ріжемо навпіл, 
більші – ріжемо великими шматками. 
Дрібно порізану цибулину легко під-
смажити на 50 мл оливкової олії (3–5 
хв.), додати гриби, легенько посолити 
й поперчити та смажити на невели-
кому вогні до золотистого кольору 
цибулі. Керамічну форму або сково-
рідку змащуємо маслом, викладаємо 
філе, на них – підсмажені гриби з 
цибулькою, вливаємо 100 мл 30-про-
центних вершків, посипаємо 100 г 
тертого жовтого сиру і запікаємо в 
розігрітій до 180°С духовці 8–10 хви-
лин. Прикрасити зеленню петрушки 
та подавати зі шматочком лимону. 

Квашені рижики

Це рецепт моєї бабці.
Квасити можна багато видів гри-

бів, але найсмачніші з квашених –  
звичайно, рижики. В грибів відрі-
зати ніжки, а капелюшки промити, 
відварити 10 хвилин, відцідити та 
охолодити. В керамічний чи емальо-
ваний посуд вкладати шари грибів 
капелюшком догори. Кожен шар лег-
ко посипати сіллю. Залити розчином 
цукру з додатком кислого молока або 
сироватки. Долити води, щоб гриби 
були повністю покриті нею, постави-
ти згори тарілку, а на неї гніт (ошпа-
рений камінь чи банку з водою). 
На 10 кг грибів дають 300 г солі,  
100–150 г цукру та півсклянки кис-
ляку або сироватки. Вживати взимку 
під заморожену горілочку! ■

осінній марафон

О

Фото зі сторінки: bagietka.in
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К у л ь т у р а

► Фестиваль молоді «JarmaRockFEST»
18–19 листопада. Ґданськ, Stocznia, клуб 
«B90», вул. Elektryków.
Щороку восени Ґданськ стає місцем зу-
стрічі сотень українців з усієї Польщі та 
з-за кордону, що з’їжджаються на Моло-
діжний ярмарок. Цієї осені вперше юві-
лейний 40-й Ярмарок презентується під 
новою назвою «JarmaRockFEST» і пере-
кваліфіковується у фестиваль. На відві- 
дувачів чекає потужна презентація укра-
їнської культури від молодих українських 
творців та артистів. 

► «Vivienne Mort» у Варшаві
20 листопада, 1800. Клуб «Sen pszczoły», 
вул. Grochowska 301/305.
Український гурт «Vivienne Mort», що 
грає у стилі indie rock та arthouse, вкотре 
завітає до Варшави. Цього разу музиканти 
виступатимуть із новою акустичною про-
грамою в супроводі струнного квартету.
Уже діє попередній продаж квитків. Для 
студентів – 35 зл., для всіх інших – 40 зл. 
Резервація квитків і деталі за тел.: 
+48 503 074 891.

► Поетичний вечір «Далеко від дому» 
20 листопада, 1600. Варшава, TPU – Towa-
rzystwo Przyjaciół Ukrainy, вул. Podchorą-
żych 15/19, lokal 38b, domofon 138.
Товариство друзів України запрошує всіх 
бажаючих на вечір поезії під назвою «Да-
леко від дому», присвячений темі мігра-
ції. Усі охочі виступити на вечорі можуть 
зголошуватися за тел.: +48 534 782 497 
або електронною поштою: 
kolisnyk.vik@gmail.com. 
Мови виступів: українська, польська.

► Концерт хору «Журавлі»
25 листопада, 1700.
Тшебятів, Домівка ОУП в Тшебятові, 
вул. Śluzowa 21. Вхід безкоштовний.

► Концерт хору «Журавлі» та Ольги 
Пасічник
26 листопада, 1700.
Кошалін, Кошалінська філармонія ім. 
Станіслава Монюшка, вул. Piastowska 2.
Квитки: II зона – 30 зл., I зона – 40 зл.,  
в день концерту – 50 зл.
Каса філармонії: тел. +48 94 342 62 20, домів-
ка ОУП у Кошаліні: тел. +48 94 342 64 70.

К о р и с н е 

► Конгрес польської ліги 
українських студентів
17 листопада, 1630–1900.
Варшава, Університет 
Козмінського, 
вул. Jagiellońska 57/59.

► Безкоштовний лис-
топад у варшавських 
Łazienkach Królewskich
Від 2 до 30 листопада у 
Łazienkach Królewskich 
можна безкоштовно озна-
йомитися з пам’ятками 
культури часів останньо-
го короля Польщі – Ста-
ніслава Августа. Буде 
доступне також нічне 
відвідування Палацу на 
острові та Старої оран-
жереї.
Акція діє: понеділок –  
з 11 до 18 години, вівто-
рок–неділя – від 9 до 18 
години. 
Безкоштовні квитки мож-
на отримати безпосеред-
ньо в музеї або в касах 
паркового комплексу. 
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