


В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Дорогі друзі, вітаю вас після довгої перерви на шпальтах газети «Наш вибір». З огляду 
на відсутність коштів ми не могли видавати газету, але цього року виграли грант від На-
ціонального інституту свободи, що дозволить нам видати 18 номерів «Нашого вибору» 
та частково фінансувати інформаційний портал www.naszwybir.pl. 

З початком епідемії COVID-19 ми вкотре переконалися, що потрібні видання, які 
друкують достовірну та перевірену інформацію. З початком стану епідемії було досить 
мало інформації з боку урядових структур Польщі та України. Через нестабільність 
ситуації важко було передбачити наступні кроки урядів. Це спричинило хаос серед 
мігрантів, переживання за себе, свою родину та за свій статус у Польщі, зокрема се-
ред громадян, у яких закінчувалися документи на легальне перебування в країні. У соціальних мережах часто поширюва-
лась і далі поширюється неперевірена чи неправдива інформація про легалізацію перебування, карантин та інші справи, 
пов’язані з життям у Польщі; посередники пропонують легалізацію чи працю за гроші. Це стало для нас додатковим стиму-
лом шукати фінансування та видавати газету, щоб доносити достовірну інформацію й допомагати українцям та українкам, 
які проживають чи приїжджають до Польщі. 

Цей номер присвячений ситуації наших співгромадян у Польщі під час епідемії коронавірусу. Ви ознайомитеся зі змінами 
в законодавстві, які пов’язані з легалізацією перебування, обов’язком проходження карантину; знайдете відповіді на най-
популярніші питання, з якими звертаються до нас на безкоштовну інфолінію українці; прочитаєте, як вони переживали стан 
епідемії в Польщі. Весняні місяці були для всіх нас важкими, тому ми розповідаємо, де і як можемо відпочити під час епідемії.

Весна в Польщі стала також періодом президентської виборчої кампанії. У номері підводяться підсумки цих виборів, 
що вони означають для польсько-українських відносин. Також ми даємо голос мігрантам, які не мають права голосувати 
в Польщі, і розповідаємо про мистецьку акцію артистки Марти Романків, яка хотіла привернути увагу до цього питання 
як мігрантів, так і польського суспільства.

У 2020 році Об’єднання українців Польщі святкує 30-ліття свої діяльності. Це роки активної праці з будування української 
спільноти в Польщі, відстоювання її прав у відносинах із державою та викликів, пов'язаних зі збереженням української 
ідентичності в Польщі. У номері ми пишемо про історію організації та завдання, які перед нею стоять. 

Запрошую до читання!

Мирослава керик
головна редакторка
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12 липня з результатом 51,03% голосів 
Анджея Дуду переобрано президентом 
Польщі. За нього проголосували майже 
10,5 млн поляків – явка виборців стано-
вила 68,18% і лише трохи не дотягнула 
до історичного рекорду 1995 року, коли 
за президентське крісло боролися лідер 
«Солідарності» Лех Валенса та майбутній 
медіатор між протестувальниками і вла-
дою під час Помаранчевої революції Алек-
сандр Кваснєвський.

25 років тому високу явку забезпечила 
емоційна боротьба між консерватором та 
антикомуністом Валенсою та лівим пост-
комуністом Кваснєвським. На кону було 
питання польської демократичної тран-
сформації. Тепер поляків мобілізувало не 
менш емоційне протистояння між Дудою, 
який представляє партію «Право і спра-
ведливість» – прибічників традиційних 

цінностей та зростання ролі національних 
держав у ЄС, та Рафалом Тшасковським – 
представником «Громадянської платфор-
ми», партії ліберальних демократів та 
прибічників глибшої євроінтеграції. А на-
самперед питання – коли ж відбудуться 
вибори?

«ХВОРІ» ВИБОРИ
Поляки мали обирати президента 10 трав - 

ня, але ці плани зруйнувала пандемія коро-
навірусу.

У середині березня польська влада за-
провадила жорсткі карантинні заходи: 
закрила кордони, скасувала міжнародне 
авіасполучення, заборонила мешканцям 
виходити з дому без крайньої потреби. 
На початку квітня партія «ПіС», маючи 
більшість у Сеймі, ухвалила закон, згідно 
з яким вибори президента під час каран-

тину можна провести за посередництвом 
пошти. При цьому представники влади 
посилалися на досвід західних країн, де 
поштове голосування доволі розповсю-
джене. 

Представники опозиції з таким варі-
антом категорично не погодилися – не-
реально протягом місяця підготувати ко-
респонденційне голосування для 30 млн 
виборців. На думку і лібералів, і лівих, 
найкращим розв’язанням було б введення 
надзвичайного стану і перенесення дати 
голосування на кілька місяців. Деякі ор-
гани самоврядування, у яких більшість 
має опозиція, відмовилися надавати ЦВК 
списки виборців, інші заявили, що не фор-
муватимуть виборчі комісії. 

Закон про вибори довго розглядав під-
контрольний опозиції Сенат. Клінч між 
верхньою та нижньою палатами парламен-

АНДЖЕЯ ДУДУ ВДРУГЕ ОБРАНО 
ПРЕЗИДЕНТОМ ПОЛЬЩІ
За Анджея Дуду голосували переважно старші мешканці сіл, тоді як за його опо-
нента Рафала Тшасковського – молодь у великих містах. Переобрання Дуди не 
вплине на східну політику Польщі, натомість більше узалежнить безпеку країни 
від США.

Олена БАБАКОВА

тема номерa

p
ix

ab
ay

.c
om



тема номерa

4 НАШ ВИБІР №79

адміністрації та діджиталізації, міністра 
європейських справ, євродепутата, з 2018 
року мера Варшави. Він представляє про-
гресивне крило «Платформи», підтримує 
мультикультурність та різнорідність. Пе-
ред виборами 2018 року політик провів 
зустріч з українською громадою Варшави, 
аби розпитати про проблеми меншини 
та мігрантів. У кінці травня – на початку 
червня Тшасковський влаштував тур кра-
їною і зібрав понад мільйон підписів для 
реєстрації кандидатури. 

І швидко став мішенню проурядової 
пропаганди.

ПОЛЬСЬКІСТЬ ПІД ЗАГРОЗОЮ
Прогнозовано, що центральною темою 

кампанії стала пандемія COVID-19 та як 
уряд дає собі з нею раду. Проте найбільш 
емоційні дискусії між кандидатами сто-
сувалися питань ідентичності – ким є су-
часні поляки та які їхні цінності?

«ПіС» зробив провідною темою пере-
гонів питання прав ЛГБТ-спільноти. На 
думку консерваторів, негетеронорматив-
ні люди та їхні союзники в середовищі 
польських лібералів нав’язують полякам 
нехристиянські погляди на шлюб і вихо-
вання дітей. Анджей Дуда під час одного 
з передвиборчих мітингів порівняв «ідео-
логію ЛГБТ» із більшовизмом. Державне 
телебачення TVP перед І туром запитало 
кандидатів, чи виступають вони за лега-
лізацію одностатевих шлюбів, при цьому 
вказуючи на Тшасковського, який ми-
нулого року підписав «Декларацію прав 
ЛГБТ».  

TVP щоденно бомбардувало глядачів 
сюжетами про дружину Тшасковського, 
яка відмовилася відправляти дитину до 
першого причастя, та про «зв’язки» кан-
дидата опозиції з Білдерберзьким клубом. 
Ярослав Качинський у розмові з радіо 
«Марія» навіть заявив, що Тшасковський 
«не має польської душі».

Опонент при цьому намагався пред-
ставити іншу візію польськості – як від-
критості до світу, європейськості. Пока-
зово, що перед ІІ туром навіть не дійшло 
до дебатів між кандидатами – Тшасков-
ський не хотів виступати у TVP, а Дуда 
відмовився дебатувати в ефірі комерцій-
них ЗМІ. Вперше в історії поляки диви-
лися не дебати, а соло-виступи політиків.

При цьому зовнішня політика в кам-
панії зійшла на маргінес. Єдине питання, 
довкола якого відбулася дискусія, – це 
інтенсивність партнерства зі США. Де-
сятиліттями польська зовнішня політика 
спиралася на міцні відносини і з ЄС, і зі 
США. «ПіС» порушив цю рівновагу, по-
слідовно вступаючи в суперечки з Брюс-
селем щодо судової реформи та прийому 
біженців, натомість намагаючись отри-
мати статус головного союзника адміні-
страції Трампа в Центральній Європі. 

При цьому тема України, яка стала од-
нією з головних під час кампанії в 2015 
році, тепер була відсутня. Варто згадати 
критику «ПіС» проекту Nordstream-2, 
який посилює російські енергетичні 
впливи у Європі. У Тшасковського на-
томість були заяви про відкритість по 
відношенню до мігрантів, але окремого 
наголосу саме на українській міграції не 
було. Крім «Привіт» до української гро-
мади під час мітингу в Ольштині, обі-
цянки у програмі підтримувати Україну 
та заяви про бажання здійснити перший 
держвізит до Києва, українських акцен-
тів у кампанії головного опозиційного 
кандидата було мало.

ПОДІЛЕНА КРАЇНА
І тур передбачувано завершився пере-

могою Дуди та другим місцем Тшасков-
ського. Результат незалежного кандида-
та Головні – 13% голосів – є скромнішим, 
ніж Павла Кукіза п'ять років тому. Ви-
сокий бал Босака, який найбільше спе-
кулює на антимігрантських настроях – 
понад 6% – є серйозною заявкою на на-
ступні парламентські вибори.

Натомість у ІІ турі напруження збе-
рігалося до останнього моменту. Ек-
зит-поли на початку показали, що дію-
чого президента та його опозиційного 
конкурента розділяє лише 0,8% голосів, 
проте вже вранці 13 липня стало зрозу-
міло – Дуда отримав на 430 тис. голосів 
більше.

Раніше електоральні географи зверта-
ли увагу, що Польща виразно розділена 
на схід і захід – перші підтримують кон-
серваторів, другі – лібералів, то тепер 
лінії поділу проходять за віком і типом 
місцевості, у якій проживають виборці. 
Якщо в селі Дуда виграв із вражаючим 
відривом – 63,8%, то у великих містах 
так само приголомшливо програв – 
34,2%. Тшасковський заволодів симпаті-
ями майже всіх вікових груп, особливо 
молоді – 63,7%, тоді як Дуда тріумфував 
у категорії виборців 60+. 

Хоча Анджей Дуда й переміг, за Тшас-
ковського проголосували понад 10 млн 
поляків. Питання, хто заволодіє їхніми 
симпатіями через три роки – саме тоді 
в Польщі відбудуться парламентські ви-
бори. Високий результат мера Варшави 
вберіг «Платформу» від розпаду, проте 
конкуренцію їй уже сьогодні готовий 
скласти Головня. Після І туру він ого-
лосив про створення свого політичного 
руху.

Тим часом, Анджей Дуда збирає при-
вітання від закордонних лідерів – пер-
шим привітав його з переобранням пре-
зидент України Володимир Зеленський. 
А перший закордонний візит у другій 
каденції Дуда обіцяв здійснити до Рима 
та Ватикану.  

ту ледве не призвів до повного паралічу 
виборчого процесу й розпаду правлячої 
коаліції – вийти з неї погрожував партнер 
«ПіС» Ярослав Говін. У результаті, через 
кілька хвилин після завершення теледе-
батів 6 травня, керівник «ПіС» Ярослав 
Качинський оголосив, що виборів пош-
тою не буде. А оскільки немає конститу-
ційного механізму скасування виборів, 
то голосування 10 травня… просто не 
відбудеться. ЦВК формально проведе ви-
бори, але ніхто не прийде на дільниці і їх 
визнають недійсними.

Хоча таке рішення є сумнівним з юри-
дичної точки зору, воно врятувало країну 
від політичної кризи. «ПіС» хотів прове-
сти нові вибори якнайшвидше, аби вико-
ристати високі рейтинги часів карантину – 
у квітні за Дуду ладні були проголосувати 
навіть 60% виборців. Опозицію ж більше 
влаштувало б голосування восени – тоді, 
за прогнозами економістів, поляки мо-
жуть найбільш гостро відчути економіч-
ні наслідки локдауну. Врешті-решт голо-
сування було призначене на 28 червня.

При цьому ті кандидати, які зібрали 
голоси перед «першою спробою» виборів, 
були автоматично зареєстровані на «дру-
гу», але збереглася можливість змінити 
кандидата. Власне, нею скористалася 
«Громадянська платформа».

У ВИБОРІВ НЕ ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ
Своїх кандидатів виставили ключові 

політичні сили: від лівих стартував ко-
лишній мер Слупська та відкритий гей 
Роберт Бєдронь, від ультраправих – Кши-
штоф Босак, від аграріїв – Владислав Ко-
синяк-Камиш. Яскравий дебют заноту-
вав Шимон Головня – громадський діяч 
і телеведучий, який позиціонував себе як 
кандидат, котрий хоче розірвати порочне 
коло протистояння «ПіС» і «Платформи», 
роблячи наголос на проблеми екології та 
суспільного діалогу. Проте найбільші 
надії покладалися на вихід у другий тур 
саме кандидата «Платформи».

Від початку найбільшу опозиційну 
партію Польщі представляла Малгожата 
Кідава-Блонська, віце-спікерка Сейму. 
У березні її рейтинг наближався до 20%, 
проте під час дискусії щодо кореспон-
денційного голосування Кідава-Блонська 
закликала електорат до бойкоту виборів. 
Це вбило її шанси на вихід у ІІ тур.

Наприкінці травня «Платформа» прий-
няла рішення про заміну кандидата. По-
пулярний у середовищі «платформерсів» 
екс-прем’єр та екс-голова Європейської 
Ради Дональд Туск не захотів повертати-
ся з Брюсселю до Варшави. Екс-міністр 
закордонних справ Радек Сікорський 
має репутацію гострого полеміста, і при 
цьому високий антирейтинг. У резуль-
таті зупинилися на кандидатурі Рафала 
Тшасковського – колишнього міністра 
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вісті з України

1 липня Футбольний клуб «Карпати» 
(Львів) опинився на межі зникнення.

П'ять країн світу відкрили кордони для 
українців.

3 липня  Верховна Рада відправила 
у відставку голову НБУ Якова Смолія.

Дружина Володимира Зеленського 
одужала від коронавірусу.

4 липня 17 громадян України, які 
намагалися потрапити до ЄС попри 
заборону, затримано в аеропорту Афін.

5 липня ВМС: Росія може заатакувати 
Херсонщину з території Криму.

8 липня  Суд не обрав запобіжного за-
ходу колишньому президентові Петру 
Порошенку.

7 липня У величезній пожежі на Луган-
щині загинули п'ять осіб.

Кількість зареєстрованих випадків 
заражень коронавірусом в Україні 
перевищила 50 тисяч.

9 липня Андрій Деркач опублікував 
запис «теплої» розмови осіб, голоси 
яких схожі на Петра Порошенка та 
Володимира Путіна.

10 липня Проти Петра Порошенка 
відкрито чергові чотири кримінальні 
провадження. 

13 липня Володимир Зеленський 
одним із перших привітав Анджея Дуду 
з переобранням на другий президент-
ський термін.

14 липня Верховна Рада легалізувала 
в Україні гральний бізнес.

Для українців свої кордони відкрили 
вже 25 країн світу. 

15 липня Рівень довіри до Володими-
ра Зеленського впав з 57% (у травні) 
до 44%.  

16 липня Верховна Рада призначила 
Кирила Шевченка новим головою НБУ. 

17 липня Верховна Рада ліквідувала 
490 існуючих районів в Україні та ство-
рила замість них 136 нових.

Парламент відмовився розглядати за-
конопроект, що передбачає відкладен-
ня переходу російськомовних шкіл на 
українську мову навчання з 1 вересня 
2020 на 1 вересня 2023 року.

Партія «Голос» заявила про перехід 
в опозицію до влади.

19 липня Останні матчі футбольної 
Прем'єр-ліги: «Шахтар» (Донецьк) – 
чемпіон, «Динамо» (Київ) – срібний 
призер. 

20 липня У Польщі затримали ко-
лишнього керівника «Укравтодору» 
Славоміра Новака.

липень Л ипень змусив вірусологів похвилюва-
тися, адже кількість нових випадків 

зараження Covid-19 в Україні протягом 
двох перших декад місяця аж 12 разів пе-
ревищувала відмітку 800 осіб на добу. Уже 
7 липня загальна кількість зареєстрованих 
випадків зараження коронавірусом переви-
щила позначку 50 тис., а 22 липня – 60 тис. 
Починаючи з березня, внаслідок цієї інфек-
ції в Україні померло щонайменше 1500 осіб 

(станом на 21 липня). Прем'єр-міністр 
Денис Шмигаль повідомив, що показник 
летальності через коронавірус в Україні 
становить 2,5%.

Водночас президент Володимир Зелен-
ський закликав не поспішати продовжувати 
карантин більше ніж на місяць. «Кількісний 
поріг тих, хто одужав, перевищив 50%. Ми 
готові до другої хвилі, але сподіваємося, що 
вона нас омине», – заявив глава держави.

У тому, що європейські заборони, спри-
чинені пандемією Covid-19, діють 

насправді, переконалися 17 українських 
туристів, які 4 липня прилетіли двома рей-
сами з Києва до Атен, але були затримані 
грецькими прикордонниками. У пасажи-
рів, серед яких двоє дітей, забрали всі речі 
та помістили в ізолятор поліцейського 
відділку. Після трьох діб у жахливих умо-
вах трьом громадянам, які задекларували 
бізнес-мету візиту, дозволили залишитися 
в Греції, одній особі – продовжити подо-
рож на навчання до Франції, а 13-ти – по-
вернутися в Київ. Після втручання МЗС 
України, жодному з них не оформили де-

портації і заборони на подальший в’їзд до 
ЄС. «Зазначений інцидент стався внаслі-
док певних помилок у роботі двох авіалі-
ній. Відповідно, забезпечення харчуван-
ням і транспортування в Україну будуть 
здійснені за їхній рахунок», – цитують ЗМІ 
віце-міністра закордонних справ Євгена 
Єніна. 

Зі свого боку, МЗС нагадує, що громадяни 
України, які планують поїздку за кордон під 
час пандемії, можуть перевірити інформа-
цію про можливість в'їзду до країни-мети за 
допомогою декількох онлайн-сервісів, на-
приклад українського Тripadvisor.mfa.gov.ua 
та євросоюзного Reopen.europa.eu.

П ершого липня глава НБУ Яків Смо-
лій, якого було призначено на цю по-

саду ще в березні 2018 року, тобто за попе-
редньої влади, несподівано написав заяву 
про звільнення «за власним бажанням». 
Однак причиною свого рішення чиновник 
назвав «систематичний політичний тиск» 
із боку владної команди. «Своєю відстав-
кою я прагну застерегти від подальших 
спроб підірвати інституційні основи цен-
трального банку в Україні», – написав 

Смолій у заяві. Водночас в Офісі прези-
дента заявили, що здивовані рішенням 
«головного банкіра», та підкреслили, що 
Володимир Зеленський виступає за неза-
лежність НБУ.

Верховна Рада проголосувала за відстав-
ку Якова Смолія 3 липня, а вже 16 липня 
призначила новим главою НБУ Кирила 
Шевченка (голову правління «Укргазбан-
ку» та колишнього радника прем’єрки Юлії 
Тимошенко). 

17 липня Верховна Рада України при-
йняла постанову «Про утворення 

та ліквідацію районів». Парламент лік-
відував 490 старих районів, які Україна 
успадкувала з радянського минулого, та 
створив 136 нових. У середньому у складі 
кожної області тепер по 4–5 районів, най-
більше – в Автономній Республіці Крим – 
10, а найменше – в Тернопільській, Херсон-
ській та Чернігівській – по 3 райони.

«Межі районів встановлюються по 
зовнішній межі територій сільських, 
селищних, міських територіальних гро-
мад, які входять до складу відповідного ра-
йону», – читаємо в постанові. Окрім того, 
15 лип ня Верховна Рада України прий- 
няла в першому читанні проект закону, 
який передбачає, що сільські, селищні, 
міські бюджети більше не залежатимуть 
від району. 

2020

Коронавірус не відступає

Європа закрита для українців 

Відставка глави Національного Банку України

Чи це вже адміністративна реформа?

Підготував Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталів «Українська правда», «Укрінформ», 
«Лівий берег», «Громадське» та газети «Дзеркало тижня».
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вісті з України

Н ові вибори було призначено на 21 лип-
ня. Як формальну підставу для розпу-

ску президент назвав відсутність коаліції 
в парламенті. Рішення про розпуск було 
розглянуто в Конституційному Суді (КС), 
який визнав цей указ конституційним, хоч 
і зауважив, що нема чітких правових підстав 
для розпуску парламенту, але зважаючи, що 
єдиним джерелом влади в Україні є народ, 
цілком конституційно вирішити супереч-
ку між Верховною Радою та президентом 
шляхом нових виборів. Деякі судді КС за-
значали, що указ президента про розпуск 
парламенту не відповідає конституційним 
нормам і є шляхом до узурпації влади. 

Відсутність повної згоди щодо кон-
ституційності указу президента та доволі 
слабке трактування цього указу КС, рад-
ше свідчить про суто політичний і попу-
лістський, а не правовий характер такого 
рішення президента. Зеленський переміг 
з надзвичайно високою підтримкою ви-
борців, і поки його особистий рейтинг був 
на висоті – дострокові вибори дозволяли 
президентові привести до нового парла-
менту свою більшість. Адже новостворена 
політична сила «Слуга народу» опиралася 
виключно на постать і рейтинг Володими-
ра Зеленського. Виборця більше цікавили 
просто «нові обличчя» та популістична 

обіцянка швидких і якісних реформ, ніж 
політична стратегія чи ідеологія партії. 
Оскільки від «старих облич» народ вто-
мився, а колишня майданівська спільнота 
не змогла вдовольнити запит суспільства 
на нову якісну політичну силу, цим неза-
повненим попитом скористалася партія 
«Слуга народу». Свою назву вона отри-
мала від однойменного російськомовно-
го українського серіалу «Слуга народу», 
знятого студією «Квартал-95». На липне-
вих дострокових виборах партія здобула 
43,16% голосів (6,3 млн виборців) і, маю-
чи 254 місця, сформувала однопартійну 
парламентську більшість без залучення до 

Фото Вадима Чуприни 

З перемогою Володимира Зеленського на президентських виборах 
у квітні 2019  року експерти заговорили про дострокові вибори до 
Верховної Ради. А вже під час своєї інавгураційної промови 20 травня 
новообраний президент із трибуни парламенту заявив, що розпускає 
Верховну Раду восьмого скликання. 

Ольга ПОПОВИЧ

Однопартійна більшість 
у Верховній Раді: перша річниця
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коаліції інших партій. До парламенту по-
трапили ще чотири політичні сили: «Опо-
зиційна платформа – За життя», яка мала 
43 мандати, «Батьківщина» – 26 мандатів, 
«Європейська солідарність» – 25, «Голос» – 
20 та 56 депутатів з інших політичних сил 
і самовисуванців з одномандатних округів. 
Про свою опозиційність одразу заявили 
«Європейська солідарність» та «Опозиційна 
платформа – За життя», хоч де-факто в опо-
зиції опинилися всі чотири партії. А офіцій-
но про перехід в опозицію партія «Голос» 
заявила лише через рік після виборів.

Однопартійна більшість дозволила 
Зеленському за доволі короткий термін 
сформувати новий уряд, призначити свою 
кандидатуру на посаду генерального про-
курора й розпочати своє президентство, 
маючи повну підтримку законодавчого 
органу. 

Перші кілька місяців роботи нового 
парламенту медіа охарактеризували тер-
міном «турборежим» – швидкісним при-
йняттям законів, без довгого затягування 
обговорень у комітетах. Такий темп супро-
воджувався також і частим порушенням 
регламенту Верховної Ради. Значна ча-
стина депутатів парламентської більшості 
прийшла у стіни законодавчого органу, не 
маючи перед цим жодного досвіду полі-
тичної, управлінської, часто й громадської 
роботи. Перед початком першої сесії пар-
ламенту для вибраних депутатів «Слуга 
народу» партія провела місячне навчання 
в Трускавці, яке мало наблизити новообра-
них законодавців до азів функціонування 
Верховної Ради, але, з очевидних при-
чин, такого навчання було недостатньо. 
Депутати за «розпорядженням з гори» 
голосували за закони, які не читали. Так 
само відбувалося з призначеннями: коли 
в серпні 2019 року монобільшість обра-
ла прем’єром Олексія Гончарука, один із 
депутатів фракції «Слуга народу» Артем 
Дмитрук після голосування не зумів згада-
ти прізвища прем’єра, за якого віддав свій 
голос. 

Враховуючи той факт, що список май-
бутніх парламентарів від «Слуги народу» 
формувався доволі хаотично та швидко, 
до парламенту потрапили дуже різні кан-
дидати і в середині фракції сформувалися 
різні групи впливу. Про різнобічні інте-
реси в рамках однієї фракції свідчать ре-
зультати голосувань. Якщо до грудня 2019 
року можна говорити про більш-менш 
стабільну монобільшість, то з січня поточ-
ного року – все більше нестабільності. За 
підсумками Всеукраїнської громадської 
організації  «Комітет виборців України», за 
перше півріччя діяльності Ради було при-
йнято 133 закони, з яких приблизно трети-
на не могла б бути прийнята, якби не голо-
си інших політичних сил. А вже з січня по 
липень 2020 року з 89 прийнятих законів 
депутати монобільшості змогли самостій-

но ухвалити лише 29, а інші 58 приймалися 
за допомогою голосів від інших політич-
них сил. Станом на сьогодні фракція «Слу-
га народу» нараховує 248 депутатів, з яких 
лише близько 220 систематично голосують 
за поточні закони. 

Уперше про розходження в середині 
фракції «Слуга народу» стало чути ще у ве-
ресні минулого року. Вони відбулися на тлі 
обговорення змін до закону «Про статус 
народного депутата», де йшлося про авто-
матичне позбавлення депутата повнова-
жень, якщо він виходив чи був виключе-
ний із фракції партії, від якої був обраний 
(це стосувалося як депутатів, обраних за 
партійними списками, так і мажоритарни-
ків). Президент визначив цей закон як не-
відкладний, але його так і не було розгля-
нуто та відправлено на доопрацювання. 
Через кілька днів запропоновано проект 
закону про внесення змін до регламенту 
Верховної Ради, у якому містилася така ж 
норма про так званий імперативний ман-
дат. Тоді публічно проти цих змін виступи-
ли депутати з групи Коломойського Олек-
сандр Дубінський та Максим Бужанський, 
а під час голосування зміни не набрали не-
обхідної кількості голосів. Це був перший 
приклад голосування, коли монобільшість 
не знайшла необхідні 226 голосів для впро-
вадження цих змін. 

Та одним із найбільших розходжень від 
самого початку в середині фракції «Слу-
ги» можна вважати тему співпраці з МВФ, 
проти якої дуже активно та послідовно ви-
ступала й виступає так звана група Коло-
мойського. Апогеєм став закон про банків-
ську систему. Це один із тих законів, який 
був необхідний для отримання траншу 
від МВФ. Перше голосування відбулося 
30 березня: тоді партія «Слуга народу» 
дала лише 198 голосів, але, дякуючи голо-
сам «за» від «Голосу», «Європейської со-
лідарності», «Довіри» та позафракційних, 
рішення 267 голосами таки було прийня-
то. Заключне голосування за цим законом 
пройшло 13 травня, тоді «Слуга» назбирав 
уже 200 голосів «за», і теж, дякуючи тим 
самим політичним силам, що і під час пер-
шого голосування, закон було прийнято 

270 голосами. Ще один важливий доку-
мент, за який монобільшість самостійно 
не набрала голосів, – закон про вільний 
ринок землі. Тоді теж лише з допомогою 
інших фракцій та груп його було прийня-
то, оскільки партія «Слуга народу» назби-
рала лише 206 голосів. Варто підкреслити, 
що під час цих важливих голосувань у пар-
ламенті був президент Зеленський, та його 
присутність так і не змогла переконати 
всю монобільшість голосувати «за». 

Незважаючи на фактичний річний 
імунітет уряду, 4 березня монобільшість 
разом із голосами інших політичних фрак-
цій та груп, окрім «Європейської солідар-
ності» та «Голосу», відправили уряд Гон-
чарука у відставку. Але вже на наступному 
голосуванні за відставку генерального 
прокурора Руслана Рябошапки проголосу-
вало лише 179 депутатів монобільшості, до 
яких приєдналися голоси з «Опозиційної 
платформи – За життя», депутатські групи 
«Довіра» та «За майбутнє» і позафракційні, 
додавши ще 84 голоси «за». 

Пандемія в Україні лише посилила 
тенденції до розходжень у фракції полі-
тичної партії «Слуга народу». Рейтинг 
самої організації дещо впав, однак вона 
і надалі користується найбільшою попу-
лярністю серед виборців. Незважаючи на 
заяви Зеленського, що його рішення про 
розпуск парламенту рік тому опиралося 
на вкрай негативну оцінку Верховної Ради 
суспільством, рівень довіри до законодав-
чого органу й надалі залишається дово-
лі слабким, хоч на початку каденції Ради 
дев'ятого скликання дійсно довіра дещо 
зросла, а згодом почала падати. Зміцнення 
цього інституту влади так і не відбулось. 
А постійні розходження в середині фракції 
«Слуга народу», необдумані голосування, 
неаргументована зміна уряду, генераль-
ного прокурора та голови Національного 
Банку, говорять про недосвідченість та 
кон’юнктурність більшості депутатів із мо-
нобільшості, що лише шкодить побудові 
міцного та незалежного законодавчого ор-
гану. Також є всі підстави припускати, що 
президент Зеленський втрачає авторитет 
серед депутатів своєї політичної сили.

Однопартійна більшість 
у Верховній Раді: перша річниця

Постійні розходження в середині фракції 
«Слуга народу», необдумані голосування, 
неаргументована зміна уряду, генерального 

прокурора та голови Національного Банку, говорять 
про недосвідченість та кон’юнктурність більшості 
депутатів із монобільшості, що лише шкодить 
побудові міцного та незалежного законодавчого органу.
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Як пережили карантин 
українці в Польщі

Валерій Бутевич – перекладач, літерату-
рознавець. У Польщі 10 років.
– Під час карантину, звичайно, бракувало 
живого спілкування, проте з'явилося дуже 
багато вільного часу, який я використав 
на власну творчість і відпочинок. У мене 
нічого принципово не змінилося, і можу 
сказати, що карантин на мене вплинув на-
віть позитивно.

Софія Лесів – на початку карантину пра-
цювала офіціанткою кебаб-ресторану, 
зараз повернулася до Польщі на сезонні 
роботи. У Польщі декілька років із пере-
рвами.
– Карантин для мене був не дуже добрим 
періодом. Кебаб, де я працювала на по-
чатку пандемії, функціонував нормально, 
а потім все рідше почалися замовлення 
«на винос», і нас «попередили», щоб були 
готові, що в будь-який момент ресторан 
закриється. Так і сталося – я залишилася 
без роботи. Також закінчувався термін 
дії необхідних для перебування докумен-
тів. Мені не вдалося знайти нову роботу 
та поновити документи, і я повернулася 
в Україну. Але коли розпочалися пошуки 
сезонних працівників, я знову поїхала до 
Польщі. Дуже хочеться, щоб карантин на-
решті закінчився і можна було нормально 
жити й не переживати, що буде далі.

Юлія Кірєєва – власниця косметичного 
салону «Lawenda Warszawa». У Польщі 
близько 6 років.
– Якщо відверто, я і мій бізнес не відчули 
негативних наслідків карантину. Салон 
ми закрили відразу, як вийшло розпоря-
дження, – 16 березня, а відкрилися знову 
18 травня. Поки салон не працював, ми от-
римали компенсацію від держави, а також 
були звільнені на час карантину від сплати 
податків. Клієнтів за цей час не втратили, 
повноцінно працюємо й дуже сподіваємо-
ся, що і далі все буде добре.

Оксана Горленко – раніше працювала 
в акторській агенції, спеціалістка з гіру-
дотерапії. У Польщі 7 років.

– Останнім часом я працювала по до-
гляду за людьми похилого віку. Коли по-
чався карантин, була опікункою одного 
професора. Частенько його провідувала 
дочка, яка проживає в Берліні. Востаннє 
вона приїздила напередодні оголоше-
ної пандемії. На третій–четвертий день 
після її відвідин ми почали себе дивно 
почувати. Втрата смаку, нюху, шлункові 
розлади, температура 37.8. Дуже важко 
було додзвонитися до санепіду чи лікар-
ні. Нарешті прибула швидка допомога: 
професора забрали до лікарні, а мене за-
лишили вдома. Ніхто з родини, на жаль, 
не поцікавився моїм станом і не допоміг 
мені. Але, як кажуть у нас, світ не без 
добрих людей. Дуже мені допомогли 
Мирослава Керик, Оля Шиль, Олена За-
вадська, Роман Дабровський. Незнайомі 
люди приносили продукти, потім я вже 
дізналася їхні імена: Оксана Паламар, 
Гелена Кавказька. Щиро дякую всім, хто 
допоміг мені пережити тяжкі моменти 
хвороби й карантину.

Олена Міщенко, журналістка. У Поль-
щі 3 роки.
– На початку карантину було трішки 
лячно, бо ніхто не розумів і не міг ска-
зати, як довго все триватиме й чим за-
кінчиться. Були дні, коли здавалося, що 
ці тотальні обмеження продовжувати-
муться вічно.

Цікаво, що все, чим жила, може змі-
нитися в один момент і не з власної волі: 
ні подорожей, ні кав'ярень, ні зустрічей 
із друзями. Суттєво на мене карантин 
не вплинув. Це був хороший період: 
я спокійно могла дописати наукове до-
слідження й виспатися досхочу.

Багато хто говорив, що це час для 
усвідомлення всіляких важливих у житті 
речей, але в мене такий період був після 
переїзду до Варшави. Тому я жартую, що 
свій особистий карантин уже відбула, 
коли змінила країну проживання.

На другому місяці сидіння вдома 
я так скучила за містом, кав'ярнями, 
людьми, що врешті відчула любов до 

Варшави, якої раніше ніколи не було. 
Живе спілкування та зустрічі – це те, 
чого бракувало найбільше.

Ольга Ткаченко – науковиця, журна-
лістка. У Польщі майже 7 років.
– На мене епідемія й обмеження, які ви-
никли у зв'язку з цим, не дуже вплину-
ли. Я вже 8 місяців на карантині – тобто 
у декретній відпустці. Єдине, що зачіпа-
ло, – що не можна було нормально бачи-
тися зі знайомими. Також досі не може-
мо поїхати додому в Україну, оскільки по 
приїзді назад до Польщі всій сім'ї треба 
буде сидіти в ізоляції 14 днів, що непри-
пустимо для нас. У всьому іншому осо-
бисто на мене епідемія не вплинула.

Юрій Гнат – будівельник. У Польщі 
2 роки з перервами.
– Протягом останніх двох років я приїз-
див до Польщі «ривками», на тимчасові 
роботи. На момент, коли розпочалися 
«коронавірусні проблеми», я букваль-
но нещодавно почав працювати на бу-
дівництві. Чесно кажучи, атмосфера, 
особливо на початку карантину, була 
дуже невизначена. Я не знав, поверта-
тися в Україну чи залишатись у Польщі. 
Хлопці, з якими працював і проживав, 
виїхали швидко додому, тому що в них 
маленькі діти. У якийсь момент я зали-
шився сам у великій квартирі й не знав, 
що робити, чи не буде власник вимагати 
від мене повної суми оренди, яку я б не 
міг сплатити. Роботодавець також по-
стійно тримав усіх в напрузі, мабуть 
тому, що сам не знав, що буде далі. Тро-
хи «потріпав» мені нерви той карантин, 
але я вирішив все-таки перечекати й не 
повертатися до України. З проживанням 
питання якось вирішилося. На роботі 
мали місяць перерви. Я не жалію, що за-
лишився в Польщі цього разу, тому що 
зараз робота є, а охочих немає стільки, 
як раніше, бо не всі «наші» повернулися 
з України. 

Підготувала Дарина ПОПІЛЬ

Масштабна пандемія коронавірусу й карантин змінили багато 
в житті людей у всьому світі. Комусь ізоляція давалася емоційно 
важко, для когось цей час став своєрідним відпочинком від 
щоденних клопотів, інші ж втратили стабільність і навіть засоби 
для існування. Як пережили карантин українці в Польщі, з якими 
викликами та проблемами зіткнулися – читайте далі.

pixabay.com
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мократії відповідають потребам сучасного 
глобалізованого суспільства? Чому, незва-
жаючи на швидкість впровадження нових 
змін, застарілі поділи все ще визначають 
сприйняття "іншого"?» – читаємо в описі 
проєкту. 

Виключення іноземців стосується мі-
граційної та інтеграційної політики кра-
їни, які є асиметричними: «Польща – це 
один зі світових лідерів у прийнятті закор-
донних працівників. Попри це тут немає 
випрацьованої інтеграційної політики. 
Під час тогорічних виборчих кампаній 
жодна політична партія не представила 
обширної програми міграційної політики. 
Ця тема також практично була відсутня 
в нинішній передвиборчій дискусії. Даю-
чи дозвіл на проживання, система одно-
часно позбавляє іммігрантів можливості 
впливу на політику країни, у якій вони 
живуть. Такий механізм призводить до 
дискримінації та маргіналізації іноземців, 
ускладнюючи інтеграційні процеси», – 
розповідає авторка проєкту.

Символічне голосування іноземців 
відбулося в кількох польських містах: 
Білостоці, Варшаві, Ґданську, Любліні, По-

Із 22 по 28 червня, перед першим туром 
президентських виборів у Польщі, від-
бувалося символічне голосування іммі-
грантів та іммігранток, які ще не мають 
польського громадянства й відповідно не 
можуть брати участь у президентських 
виборах. Подія пройшла в рамках про-
єкту «Іммігрант/іммігрантко, голосуй», 
авторкою якого є Марта Романків – між-
дисциплінарна художниця, авторка інста-
ляцій, відеоробіт та соціальних ситуацій, 
студентка Академії мистецтв у Щецині. 
Проєкт реалізовано у співпраці з низкою 
інституцій мистецтв та громадських орга-
нізацій, серед яких – фонд «Наш вибір» та 
Український дім у Варшаві.

Головною метою проєкту було при-
вернення уваги до теми ролі іноземців 
у політичному житті Польщі: «Авторка 
торкається проблеми виключення нових 
мешканців та мешканок із процесу при-
йняття політичних рішень. Ініціюючи не-
можливі події, Марта Романків порушує 
питання про роль іммігранта в національ-
ній державі, намагаючись поставити під 
сумнів усталені норми та визначення. Хто 
є громадянином? Чи прийняті форми де-

знані та Щецині. Воно проходило в стаці-
онарних пунктах при установах мистецтв 
і в публічному просторі міст біля воєвод-
ських адміністрацій, де мігранти легалізу-
ють своє перебування. 

Також у рамках проєкту відбулися дві 
дискусії онлайн: «Національність – пере-
шкода для демократії» та «Інше спільне 
життя є можливим». Учасники дискуту-
вали на тему місця іноземних громадян 
у країнах, які вважають себе демократич-
ними, але не розглядають іноземців як ак-
тивних учасників свого політичного жит-
тя, та про можливості захисту іноземними 
громадянами своїх прав і прояву солідар-
ності.

Урни з голосами не відкривалися, а го-
лоси не рахувалися. За словами Марти – 
це символічне відображення неважли-
вості та неврахування голосів іноземців 
у політичному процесі, тому немає сенсу 
в їхньому підрахунку. Невідкриті урни 
стали частиною презентованої інсталяції, 
а коментарі від учасників акції були зібра-
ні у фільмі. 

Символічний, але важливий голос іноземців 
у виборах президента Польщі
24 липня в закладі культури «Biennale Warszawa» відбулися відкриття інсталяції 
та показ фільму як результат проєкту «Іммігрант/іммігрантко, голосуй» 
міждисциплінарної художниці родом зі Львова Марти Романків. 
Фонд «Наш вибір» та Український дім у Варшаві були партнерами проєкту. 

Іванна КИЛЮШИК

(Продовження на стор. 10)

Фото Марти Романків
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Артем, студент політології, який 
проживає в Любліні п'ять років і від-
чуває себе мешканцем міста, взяв 
участь у голосуванні. Він вважає, 
що іноземці повинні мати хоча б ло-
кальні політичні права: «П’ятий рік 
я проживаю в Польщі, і це перший 
раз, коли я беру участь у голосуванні. 
Вважаю, що мігранти можуть голо-
сувати у виборах органів самовря-
дування та місцевих референдумах. 
Я вже давно мешкаю в Любліні та 
розумію це місто, відчуваю себе лю-
бляніном, хоча є українцем. Я можу 
мати іншу точку зору на місто, у яко-
му проживаю. Звичайно, іноземці 
не можуть вибирати президента чи 
уряд, хоча і в цих справах, як студент 
політології, я маю свої погляди, але 
буду їх тримати у себе в серці. Але 
якщо говорити про локальні вибо-
ри, локальну спільноту мешканців, 
то тут голос іммігрантів міг би бути 
врахований».

Інша учасниця голосування вва-
жає, що таке право вибору належить 
кожній людині: «Це мій перший раз, 
коли я голосую за президента Поль-
щі. Вважаю, що кожна людина має 
право вибору. Кожна людина є лю-
диною, без різниці за походженням, 
громадянством чи національністю. 
Кожен має свободу і право вибору. Це 
гарна можливість бути важливим – 
для іншої держави і для себе. Коли 
я голосую за когось, висловлюю свою 
точку зору, відчуваю себе людиною – 
тією, ким я є. Проживаю в Польщі 
вже чотири роки, планую своє життя 
тут і тому хочу мати свій вибір щастя 
в цій країні».

Анна Домбровська, голова фонду 
«Гомо фабер» (який теж був партером 
проєкту), у соціальній мережі напи-
сала, що іноземці є частиною суспіль-
ства, особливо локальної спільно-
ти, тому повинні мати право голосу 
в процесі прийняття рішень, які теж 
їх стосуються: «Невидимі мешканці 
не мають права голосу. Тема можли-
вості зміни закону таким чином, щоб 
іммігранти та іммігрантки, які три-
валий час проживали в Польщі, мог-
ли брати участь у місцевих виборах, 
давно обговорюється громадськими 
організаціями. І здається, що крім 
волі ніщо не стоїть на шляху такої 
ідеї. Вибори – це не простий акт в по-
літичному плебісциті. Віддання голо-
су дає можливість людям стати тими, 
хто розмовляє, а не лише тими, про 
кого говорять і за кого вирішують. 
Це також почуття приналежності до 
спільноти та взяття на себе відпові-
дальності за неї. Я тут є, я тут пра-
цюю, я тут живу, я тут голосую».

Туристичний сезон 2020 року – 
інший, ніж зазвичай
Першого липня в Польщі офіційно розпочався сезон відпусток. Цього року він 
проходить під гаслом «Канікули в Польщі», адже Європа і світ дуже невпевнено 
відкривають свої кордони та скасовують санітарні обмеження для приїжджих 
після кількамісячного «локдауну», спричиненого пандемією коронавірусу. Не-
зважаючи на євросоюзні рекомендації, кожна країна ЄС сама приймає рішен ня: 
кого, коли і на яких умовах впустити. У хитрощах різноманітних формул важко 
заплутатися. А символами того, що цього літа краще все-таки «сидіти у своїй кра-
їні та не рипатися», стали «пригоди» українських туристів у Греції (затримання 
й повернення їх додому) та суперечливі рішення польської влади, яка 1 липня 
скасувала вимогу карантину для громадян України, котрі прилітають до Польщі 
літаками, а вже 3 липня – знову її поновила. І хоча автомобілем з Польщі вже 
можна без проблем дістатися хоча б до Хорватії, а літаком – до Іспанії чи Греції, 
цей сезон відпусток більшість із нас проведе передусім у Польщі.

те за тиждень, і вийде майже 800 доларів 
лише за нічліг. А до цього слід додати під-
вищені ціни на алкогольні напої, розваги 
та послуги. Ось і виходить, що тиждень на 
Балтійському узбережжі вийде дорожче, 
ніж тиждень у Болгарії, Єгипті чи Туреч-
чині. Проте варто підкреслити, що зму-
чені «локдауном» поляки все ж їдуть на 
польське море, незважаючи на космічні 
ціни та певні епідеміологічні обмеження. 
Ну що ж, це – традиція, яка формувалася 
десятиліттями.

Більш дешеві польські «гури та Мазури»?
Не так жорстоко, як на Помор’ї, до ту-

ристів поставилися власники готелів 
і ресторанів у польських горах. У «мецці» 
польських Татр – Закопаному – великого 
зростання цін цього року не спостеріга-
ється, хоча заради справедливості слід 
зазначити, що тут і перед пандемією де-

Дороге польське море
Не встиг сезон відпусток розпочати-

ся, як новини всіх телеканалів і порталів 
зарясніли інформацією про фантастичні 
ціни на польських балтійських курортах. 
Знекровлена примусовим карантином 
готельна та ресторанна сфера взялася за 
«відпрацювання корона-збитків» і підня-
ла ціни на понад 50%, тобто до рівня за-
хідноєвропейських. Хто дивився випуски 
новин, пам’ятає матеріали про рахунок, 
виставлений в одному з балтійських рес-
торанчиків: два супи, дві риби з картоп-
лею і салатом та два пива «заважили» на 
понад 250 злотих, тобто понад 30 доларів 
від особи за обід. Не найкраще вигляда-
ла ситуація з нічлігами – родина з двома 
дітьми на півострові Гель чи у Тримісті 
(Ґданськ – Сопот – Ґдиня) в середньому 
має витратити цього літа близько 450 зло-
тих за ніч (понад 110 доларів). Підрахуй-
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шево не було. За готельний номер доведеться приготува-
ти в середньому близько 100 злотих за добу за одну особу, 
а в пансіонатах за «сімейну кімнату» на 2–3 особи заплати-
ти 200–220 злотих. А як з харчуванням? Ціни, на щастя, не 
зросли: традиційний «осципек» – 16 злотих, головна страва 
з м’ясом – близько 40 злотих, а місцева риба – 30. Здається 
закопанські «ґазди» зрозуміли, що збитки, спричинені про-
стоєм у березні–квітні, краще відробити не завдяки підви-
щенню цін, а приваблюванням більшої кількості туристів.

А от Край мазурських озер додатково зваблювати турис-
тів не мусить, там і без того «багатолюдно». Забронювати 
популярний будиночок біля озера цього літа буде складно, 
адже ажіотаж дуже великий і пропозиції зникають із швид-
кістю світла. Ціни затрималися десь посередині – між морем 
та горами – класичний кількамісний будиночок обійдеться 
від 300 до 700 злотих за добу. Ціни на смажену озерну рибку 
не підстрибнули: судак обійдеться в 10–13 злотих (за 100 г), 
а лин – приблизно 10 злотих. За байдарки чи водні велоси-
педи слід заплатити щонайменше 10 злотих за годину від 
особи.

Агротуризм – хіт 2020 року
«Локдаун – 2020» дав можливість зрозуміти полякам одну 

річ: дуже бажано мати хоча б маленький клаптик власної зем-
лі, де можна провести вихідні або, в найгіршому випадку, пе-
речекати епідемію, не сидячи в чотирьох бетонних стінах. Ось 
і після «розмороження» польського повсякдення, мешканці 
міст почали шукати можливості відпочинку на селі, в агроту-
ристичних господарствах. Тут і контакт з природою, і еколо-
гічні продукти, і відпочинок у повільному ритмі, і традиційно 
невисокі ціни (двомісну кімнату в такому господарстві можна 
знайти навіть за 50–60 злотих на добу), і оренда велосипедів. 
А ще можна придивитися, як живеться поза межами галас-
ливих і загазованих мегаполісів. Цей вид відпочинку стає все 
більш популярний серед поляків, про що свідчить стрімке 
зростання кількості агротуристичних господарств у Польщі. 
У кінці 2019 року їх уже нараховувалося понад 8 тисяч, а біль-
шість із них розташувалася в Малопольському, Підкарпат-
ському та Вармінсько-Мазурському воєводствах.

Безпечні канікули
Незалежно від того, де ви зібралися провести літню відпуст-

ку, пам’ятайте, що стан епідемії у Польщі досі триває. І хоча на 
думку лікарів, коронавірус тут – під контролем, кожного дня 
в липні фіксуються 200–300 нових випадків зараження. Слід 
узяти до уваги, що в Польщі все ще діє обов’язок зберігати со-
ціальну дистанцію 2 метри та прикривати ніс і вуста в магази-
нах, музеях, літаках, потягах, автобусах і міському транспорті, 
на залізничних вокзалах та летовищах тощо. Ніхто також не 
відміняв рекомендацій ретельно мити руки з милом та кори-
стуватися дезінфікуючими засобами.

Мешканці Польщі дуже сумлінно поставилися до каран-
тину, і зовсім не дивує, що після втоми та напруження вони 
мріють про відпочинок. Квітневе соціологічне дослідження, 
проведене на замовлення Польської туристичної організа-
ції, показало, що лише 13% мешканців Польщі цього року 
планують провести літню відпустку за кордоном, а 82% від-
почиватимуть у межах своєї країни. З одного боку, слід під-
готуватися до більшого скупчення туристів у курортних міс-
цях, вищого попиту на нічліги та вищих цін на Балтійському 
узбережжі. А з другого – цьогорічні канікули будуть інші, 
ніж зазвичай. Вони дозволять відкрити Польщу не лише для 
іноземців, але й для самих мешканців цієї країни: відвідати 
нові мальовничі місця, дізнатися багато цікавого та скушту-
вати нові регіональні страви. Вдалої відпустки!

Де взяти завірений переклад?
Згідно з польським законодавством, завірений переклад ро-

бить присяжний перекладач  – це особа, яка склала іспит у мі-
ністерстві юстиції Польщі та присягнула, що буде вірно й ста-
ранно виконувати свою роботу, а якщо ні, то їй за це загрожує 
адміністративна, а інколи навіть кримінальна відповідальність.

Чому польські інституції не приймають український 
нотаріальний переклад?

Тому що в Україні немає інституції присяжних перекладачів. 
Завірені переклади робляться іншим чином. Перекладач, який 
має профільну освіту (наприклад, польська філологія), робить 
переклад певного документа (припустимо, диплома) і йде зі сво-
їм клієнтом до нотаріуса. Останній дивиться на його документ 
про освіту і посвідчує на перекладі підпис перекладача. Але но-
таріус не має змоги перевірити переклад, тому це лише заява 
людини з освітою, що вона вірно переклала документ. Польські 
інституції хочуть, щоб переклад надавався особою, чиї знання 
перевірили. Присяжний перекладач склав іспит і підпадає під 
відповідальність, а український – ні. Тому рідко коли в Польщі 
приймають переклади, зроблені в Україні, хоча договір між дво-
ма країнами передбачає, що обидві приймають і визнають офі-
ційні документи, зокрема переклади обох країн.

Де знайти присяжного перекладача?
На сторінці польського міністерства юстиції є список всіх при-

сяжних перекладачів для всіх мов з поділом на воєводства. Крім 
списку, є численні оголошення. 

Чи фірма або бюро перекладів може зробити вам 
завірений переклад?

Так, але слід пам’ятати, що у випадку саме завіреного перекла-
ду повноваження від міністерства отримують фізичні особи – 
перекладачі, а не фірми. Тому бюро буде лише посередником 
між вами й перекладачем. 

Де можна подати звичайний переклад, а не завірений?
Дуже часто інституція сама вирішує – вимагати від іноземця 

завірений переклад чи звичайний. Цікавим прикладом можуть 
бути поліклініки – де можна подати завірений переклад, але не 
обов’язково. Часто керівник вирішує, але в більшості випадків 
поліклініки приймають звичайний переклад карти щеплень 
або інших медичних документів дитини. Зовсім інша ситуація 
зі страховими фірмами, коли ми просимо про відшкодування 
внаслідок, наприклад, травм і подаємо медичні документи. Там 
переклад мусить бути завірений. Це стосується і школи. Сві-
доцтво про народження завжди перекладається присяжним 
перекладачем, а от особова справа або характеристика – не 
обов’язково. Це директор приймає рішення, чи може школа 
прийняти звичайний переклад. 

Рано чи пізно кожен іноземець, який легалізується в Польщі 
й подає документи в різні інституції, зокрема роботодавце-
ві, стикається з потребою надати завірений переклад своїх 
офіційних документів. Цього можуть вимагати управління 
з легалізації іноземців, роботодавець, навчальний заклад, 
школа, інколи також медичні заклади. 

Юлія ГОГОЛЬ

Що таке 
завірений переклад?

поради
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VII З'їзд ОУП у 2014 році. 
Фото Григорія Сподарика

Об'єднані, щоб не зникнути
Цього року минає тридцять років від створення Об'єднання українців у Поль-
щі. Початками головні напрямки діяльності організації сягають у далеке мину-
ле, а сьогодення приносить щораз нові виклики.  

Етнічні українці, на відміну від мігрантів, 
не мають можливості свідомого вибору 
місця проживання. Вони та покоління їх-
ніх предків просто були в Польщі завжди. 
Тому нині мають статус однієї з дев'яти 
офіційних нацменшин і отримують допо-
могу держави в збереженні ідентичності. 
Державні кошти виділяються на культур-
ну діяльність чи освіту. Варто зазначити, 
що в часи ІІ Речі Посполитої, коли до її 
складу входили етнічні українські землі 
в першому переписі населення, україн-
цями записалися близько 3,9 млн осіб. Це 
14,3% від усього населення. Наприкінці 
ІІ Світової війни на території Польщі вже 
в її сучасних кордонах жило 700 тис. укра-
їнців. У 1944–1946 роках близько 500 тис. 
із них не завжди добровільно виїхали 
в Україну на основі договорів між радян-
ськими республіками. Чергових 150 тис. 
у 1947 році в рамках акції «Вісла» депорту-
вали в західні та північні регіони Польщі. 
Метою акції, про що свідчать документи, 
була не боротьба з Українською повстан-
ською армією, а бажання «остаточно аси-
мілювати українців у новому польському 
середовищі». Тому в новому місці україн-
ські сім'ї розділяли, поселяли на відстані 
в кільканадцять кілометрів і забороняли 
перемішуватися. Громада опинилася та-
кож під пильним наглядом спецслужб. Усі 
пізніші спроби припинити цю асиміляцію 
становлять початок українського органі-
зованого життя в Польщі. 

Уже в 1950-х роках люди домагалися 
дозволу на повернення в рідні краї, сво-
боди розвитку своєї культури, вивчення 
рідної мови та можливості проведення 

релігійних практик у рідному обряді. То-
дішня влада частково задовольнила ці 
вимоги. Відкрились українські школи та 
пункти навчання української мови. У 1956 
році створено Українське суспільно-куль-
турне товариство (УСКТ), яке однак пов-
ністю підлягало державному контролю. 
У міру можливостей УСКТ розгорнуло свої 
структури в місцях більшого скупчення 
українців, створило там клуби зустрічей 
(домівки), проводило освітню та культур-
ну діяльність, зокрема підтримуючи низку 
аматорських творчих колективів. Згодом 
польські комуністи знову повернулися до 
принципу «однонаціональної держави», 
а лідери УСКТ, підпорядковані владі, по-
чали втрачати авторитет серед громади. Її 
активніша частина, зокрема студенти, вже 
на початку 1980-х років діяли самостійно 
й виходили на зв'язок із тодішньою де-
мократичною опозицією. Після перемоги 
«Солідарності» у 1989 році, завдяки актив-
ності молодих українців, проблеми грома-
ди можна було обговорювати вже з новою 
некомуністичною владою. Зрушення на-
стали і в організованому житті українців. 
На з'їзді 25–26 лютого УСКТ було перетво-
рено на ОУП. Тодішні діячі вирішили, що 
бажаним є збереження єдиної централь-
ної організації, яка буде захищати й пред-
ставляти інтереси всієї громади. 

Головні вказані тоді потреби – це при-
йняття закону про нацменшини, запев-
нення представництва в парламенті 
та органах самоврядування. Крім того, 
в постулатах залишилася потреба до-
гляду держави за українською освітою, 
культурною діяльністю та архітектурними 

пам'ятками на рідних землях. Багато ува-
ги присвячено також церковним справам 
і проблемі боротьби з негативним стерео-
типом українців у польському суспільстві, 
особливо у ЗМІ. Найважливішим завдан-
ням учасники І З'їзду ОУП визнали лік-
відацію наслідків депортації. Більшість 
постулатів актуальні донині й вимагають 
постійних активних дій з боку організації. 
Попри офіційне засудження акції «Вісла» 
польським Сенатом, ще з початку 1990-х 
років і до сьогодні держава не запрова-
дила системних рішень щодо компенсації 
людям втраченого майна. Щораз частіше 
в Польщі пробують виправдовувати де-
портацію як єдиний спосіб поборення 
українських партизанів. Із бюджетних ко-
штів підтримується українська культура та 
освіта, але ніколи це не дозволить повер-
нути ситуацію, коли сотні тисяч або міль-
йони українців жили компактно на своїй 
території. Саме тому акція «Вісла» донині 
значною мірою впливає на функціонуван-
ня української меншини, зокрема ОУП. 

Організація взяла на себе завдання 
польсько-українського історичного діа-
логу, захисту місць пам'яті від актів зни-
щення та боротьби з проявами мови 
ненависті щодо українців. Об'єднання 
допомагає, коли учням бракує підручни-
ків з української мови, щороку проводить 
десятки відкритих концертів по всій Поль-
щі, на державному рівні намагається ви-
кликати реакцію на знищення пам'ятників 
у Молодичі чи Верхраті. До цього дово-
дилося захищати від ліквідації українські 
програми на державному телебаченні та 
радіо, організовувати допомогу Україні, 

українці в Польщі

Григорій СПОДАРИК
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Українці на Підляшші під час пандемії 
Ситуація пандемії коронавірусу негативно позначилася на функціонуванні організацій 
національних меншин у Польщі. Це особливо видно влітку, оскільки саме тоді зазвичай 
відбувалися найбільш масові заходи, зокрема українські. Як це виглядає в Підляському 
воє водстві, де проживає чимала група українських автохтонів?

яка воює з російським агресором, або  лі-
кування поранених. Усе це силами кількох 
штатних працівників і десятків самовідда-
них волонтерів – членів організації. Тому 
не дивно, що роками в ОУП говорять про 
перевантаження та втому серед активних 
членів. Зрештою, значна кількість із них 
працює в організації від початку її ство-
рення. 

У тижневику «Наше слово» (створено-
му ще при УСКТ, нині видавцем є ОУП) 
регіональні лідери Об'єднання прямо 
говорять про потребу негайних змін. 
У справі складного історичного минулого 
організацію, за їхніми оцінками, повинна 
підтримати українська держава, зокре-
ма посольство та консульства в Польщі. 
Прозвучали думки і про те, що ОУП взагалі 
повинно обмежити свою активність щодо 
історичних питань. Якщо думати про те, 
як громаді вистояти, то сильніший акцент 
треба зробити на праці з дітьми та молод-
дю. Крім ефективної системи української 
освіти, треба запевнити їм можливість 
безпосередніх зустрічей у таборах, де діти 
зможуть відчути себе однією громадою. 
Чергове завдання – це праця з батьками, 
щоб заохотити їх віддавати дітей в україн-

ські школи. Врешті, не можна думати про 
майбутнє без участі в організації моло-
дого покоління. Позитивним є те, що до 
праці в організації не рідко зголошуються 
громадяни України. Для ширшого їх залу-
чення потрібно ввести зміни в статуті ОУП 
і дати можливість очолювати окремі регі-
ональні структури організації. 

Одне з ключових питань – це фінансова 
ситуація. Нині головним донором Об'єд-
нання, як і багатьох інших меншинних 
організацій, є Міністерство внутрішніх 
справ і адміністрації. Кошти ці дають пев-
ну стабільність, але не гарантують розвит-
ку. До того ж багато часу й зусиль забирає 
державна бюрократія, з якою знову таки 
мусить справитися вузьке коло людей. 
Шанси унезалежнення від державного 
донора вбачаються у пошуках меценатів 
серед своїх бізнесменів. Інший шлях – це 
спроби отримувати кошти з європей-
ських фондів. Хоч це ідеї не нові, та донині  
Об'єднанню не вдалося зробити їх стійким 
механізмом підтримки своєї діяльності. 
У регіонах можна шукати кошти на рівні 
самоврядування. Але це означає, що ок-
ремі структури ОУП мусіли б стати право-
вими суб'єктами. Це, у свою чергу, могло б 

Головним аніматором культурного жит-
тя на Підляшші протягом майже 30 років 
є Союз українців Підляшшя. Пандемія ко-
ронавірусу значно вплинула на проекти, 
реалізовані організацією, оскільки голов-
на складова її активності – це проведення 
культурних і навчальних заходів, фінансо-
ваних передусім Міністерством внутріш-
ніх справ і адміністрації РП. Багато з них 
не відбулося в запланований час, серед 
них – весняні конкурси: «З підляської кри-
ниці», у якому кожного року брали участь 
кілька десятків виконавців українських 
пісень, та «Українське слово», спрямова-
не до молодих декламаторів української 
поезії. Ці заходи пройдуть, імовірно, во-
сени.

Найбільш болісно українська органі-
зація відчула пандемію, коли не відбу-
лася наймасштабніша подія підляського 
середовища – «На Івана, на Купала», яка 
кожного року збирала в мальовничому 
місці над водосховищем коло Дубич-Цер-
ковних 8–10 тисяч осіб із цілої Польщі. 
Щоправда, ще ведуться переговори, щоб 

зберегти  фестивальну традицію, та з’яв-
ляються ідеї проведення менших концер-
тів, проте у формі великого народного 
свята захід скоріше за все не відбудеться.

«Найгірше – з великими масовими за-
ходами, – говорить д-р Мирослав Степа-
нюк, голова Союзу українців Підляшшя. – 
Щорічно ми організовували дві великі 
літні події, які зараз під знаком запитання. 
Якщо нам не вдасться їх провести в серпні 
або пізніше, то це може скінчитися повер-
ненням грошей для міністерства, якщо 
воно не дозволить спрямувати кошти на 
інші завдання. У нас є ідеї: наприклад, ми 
б хотіли поміняти формулу журналу «Над 
Бугом і Нарвою», розвивати інтернет-сайт 
та електронне видання часопису. Однак 
без згоди міністерства використати на це 
гроші ми нічого не зробимо». 

На щастя, пандемія не мала впливу на 
медійні проекти українського середови-
ща.  Надалі без проблем можна слухати 
й дивитися українські програми на радіо 
й телебаченні, а окрім того читати двомі-
сячник «Над Бугом і Нарвою».

Діяльність Союзу – це не лише куль-
турні заходи, але й праця з дітьми та мо-
лоддю, яка становить основу діяльності 
двох великих українських ансамблів на 
Підляш ші – «Ранку» з Більська-Підлясько-
го та «Гілочки» з Черемхи.

«Коли почалася пандемія, репетиції 
мала лише старша група "Ранку", – гово-
рить Єлизавета Томчук, керівник найбіль-
шого українського колективу в регіоні. – 
Однак із початку канікул відбуваються 
вже репетиції з молодшою групою. Най-
старіша група також працює, звичайно, 
з дотриманням усіх вимог санітарного 
режиму».

Хоча українських ансамблів із Підляш-
шя не почуємо зараз на концертах, 
важливим є те, що вони працюють, при-
чому не лише на репетиціях у будин-
ках культури або сільських світлицях, 
але й на майстер-класах. Виїзні зустрічі 
мали вже цього літа ансамблі «Добри-
на» з Білостока та «Гілочка» з Черемхи. 

загрожувати цілісності організації, якій до 
сьогодні вдалося зберегти представниць-
кий характер. Чим небажане роздрібнен-
ня – демонструє досвід ромської спіль-
ноти. Державні службовці часто люблять 
говорити, що підтримали б якісь їхні про-
екти, але не знають, із ким контактувати, 
бо там кілька десятків організацій. Врешті, 
активність українців роками зосереджу-
валася в малих населених пунктах. Зараз 
вони щораз частіше опиняються у вели-
ких містах, що вимагає інших форм праці 
організації. 

Усі основні питання мали обговорюва-
тися на запланованому на червень з'їзді 
ОУП. Також тоді планували обрати новий 
керівний склад організації, причому до-
теперішній багаторічний голова Петро 
Тима заявив про невисування своєї кан-
дидатури. Пандемія відсунула подолання 
ключових викликів, перед якими стоїть 
організація, але не відмінила їх. Навпа-
ки – створила низку нових, пов'язаних із 
дистанційним функціонуванням. Якщо 
українці не забудуть ідею, записану в на-
зві їхньої найбільшої в Польщі організації, 
то напевно матимуть шанси справитися 
з усіма цими викликами.

українці в Польщі

Людмила ЛАБОВИЧ

(Продовження на стор. 16)
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легалізація

С пеціальні рішення передбачають 
автоматичне продовження підстав 

легального перебування іноземців, мета 
знаходження яких у Польщі є незмінною, 
але вони не можуть виїхати з країни че-
рез поширення вірусу. Терміни дії націо-
нальних віз, дозволів на перебування, 
які закінчуються під час дії стану епіде-
мії, автоматично продовжуються. Також 
легальність перебування іноземців, які 
знаходилися на території Польщі в день 
оголошення стану епідемічної загрози, 
тобто 14 березня 2020 року, в рамках 
безвізового режиму, на підставі Шенген-
ської візи, довгострокової візи чи дозволу 
на перебування, виданого іншою країною 
Шенгенської зони, довгострокової візи 
або інших документів на перебування, 
виданих країнами – членами ЄС, які не 
є країнами Шенгенської зони. Легальність 
перебування на основі всіх вище пере-
рахованих підстав автоматично продов-
жується до 30 днів від дати скасування 
стану епідемії. Продовження терміну дії 
цих підстав перебування відбувається 
автоматично, тобто немає необхідності 
отримання додаткових документів (нової 
візової наклейки чи карти перебування).

Увага! Іноземці, які в’їхали до Польщі 
після 14 березня на підставі коротко-
термінових дозволів на перебування 
(найчастіше в рамках безвізового руху), 
для продовження легального перебуван-
ня після закінчення терміну їхньої дії 
повинні скласти заяву на отримання 
дозволу на перебування.

Так само автоматично продовжено 
терміни дії дозволів на роботу, дозволів 
на сезонну роботу, а також заяв про до-
ручення виконання роботи іноземцю, які 
закінчуються в період дії стану епідемії. 

Передбачається також можливість вико-
нання іноземцями роботи за інших умов, 
ніж зазначені в усіх видах дозволів. Пра-
цедавці можуть змінювати умови праці, 
зокрема скорочувати її час та відповід-
но зменшувати заробітну плату, а також 
скеровувати на дистанційну роботу. Для 
цього немає необхідності отримувати до-
даткові документи.

Окрім того, видовжено до 30 днів від 
дати скасування стану епідемії терміни, 
протягом яких іноземці повинні покинути 
територію Польщі, наприклад, отримав-
ши негативне рішення щодо дозволу на 
перебування або рішення про зобов’я-
зання іноземця до повернення в країну 
громадянства.

Після оголошення стану епідемічної за-
грози з 16 березня воєводські адміністра-
ції призупинили безпосереднє обслуго-
вування клієнтів. У зв’язку з чим іноземці, 
які отримали позитивне рішення, не змог-
ли відібрати карти перебування і, як на-
слідок, безпроблемно виїхати з Польщі, 
якщо у них була така необхідність. Замо-
рожено також попередньо зарезервовані 
терміни складання заяв на отримання до-
зволу на перебування. 

Окрім того, терміни адміністративних 
та судових процесів також заморожено, 
тобто нові справи не розглядались, а роз-
гляд розпочатих – призупинений. Це сто-
сується, наприклад: термінів оскарження 
рішення, подання скарги на рішення, 
винесене в адміністративному порядку, 
усунення формальних недоліків заяви на 
отримання дозволу на перебування, по-
дання заяви про відновлення проваджен-
ня розгляду справи, подання скарги до 
адміністративного суду воєводства тощо. 
У зв’язку з цим іноземці, які тривалий час 
(навіть до року і більше) очікують у Поль-
щі на рішення щодо своїх заяв, змушені 

додавати до терміну їх розгляду додатко-
ві місяці.

Із 24 травня відновлено роботу адміні-
стративних та судових процесів, а отже 
знову опрацьовуються справи, термін 
розгляду яких був заморожений. Із 25 
травня більшість відділів у справах іно-
земців воєводських адміністрацій також 
частково відновили безпосереднє обслу-
говування. Як правило, клієнтів прийма-
ють лише за попередньою домовленістю 
про дату й час візиту, а це означає, що 
можливість самовільного входу до адмі-
ністрацій відсутня.  Як наслідок, деяким 
іноземцям нарешті вдалося забрати кар-
ти перебування, а іншим – донести доку-
менти для подальшого розгляду справ. 

Деякі воєводські адміністрації відно-
вили можливість безпосереднього скла-
дання заяви на отримання дозволу на 
перебування лише в липні. Звичайно, 
документи можна вислати в будь-який 
час традиційною поштою. Натомість ад-
міністрації вже повідомляють, що через 
збільшення обсягу справ при надсиланні 
документів поштою час очікування термі-
ну першого візиту (для надання відбитків 
пальців і донесення документів) стано-
вить близько трьох місяців. Це автоматич-
но видовжує строк очікування розгляду 
заяви.

Відновлення процесу розгляду справ 
щодо надання дозволів на перебування 
не вплине на видовжені законом терміни 
дії підстав легального перебування, які 
закінчуються під час стану епідемії, який 
ще не скасовано, а також на видовжені 
терміни складання заяв на продовження 
візи чи на отримання будь-якого дозволу 
на перебування. Термін дії підстав легаль-
ного перебування та можливість подання 
заяв продовжено до 30 днів від дати ска-
сування стану епідемії.

У зв’язку зі світовою пандемією коронавірусу 14 березня 2020 року на території Польщі було оголошено стан 
епідемічної загрози, а вже 20 березня – стан епідемії, який діє і до сьогодні та буде діяти до моменту відсутності 
випадків нових захворювань. Стан епідемії впровадив низку обмежень, які є найвідчутнішими для іноземців. 
Для покращення ситуації іноземних громадян у Польщі впроваджено правові норми, які спрощують легалізацію 
перебування для одних, але одночасно ускладнюють для інших.

Іванна КИЛЮШИК

Легалізація 
перебування під час 
коронавірусу

pixabay.com
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Якщо я не маю медичного страхування 
в Польщі й захворію на коронавірус, 
чи мене будуть лікувати?

Так. Незважаючи на громадянство, не-
застрахованому пацієнту з симптомами 
коронавірусу гарантовано безкоштовне 
лікування. Не стягуються оплати за са-
нітарно-епідеміологічні дослідження, 
медичні послуги, що надаються для бо-
ротьби з COVID-19, та медичні послуги, 
причинно пов’язані із коронавірусом.

Кому дозволено в’їжджати до Польщі? 
З 13 червня Польща відновила повний 

прикордонний рух у межах внутрішніх 
кордонів Європейського Союзу. Зовнішні 
кордони ЄС залишаються все ж закрити-
ми, тому польський кордон можуть пе-
ретинати лише: громадянин Польщі; іно-
земець, який є чоловіком чи дружиною 
громадянина Польщі; дитина громадян 
Польщі або іноземець, який знаходиться 
під постійною опікою громадян Польщі; 
особа з Картою поляка;  особа з диплома-
тичним рангом та члени її сім’ї; іноземець, 
який має дозвіл на постійне чи тимчасо-
ве перебування в Польщі, або будь-який 
дозвіл на роботу; іноземець, який має 
транспортний засіб, що служить до пере-
везення товарів;  громадяни ЄС і члени 
їхніх сімей та іноземці, котрі мають дозвіл 
на постійне проживання на території ЄС, 
які перетинають польський кордон з ме-

тою транзиту через територію Польщі до 
країни проживання. В окремих обґрунто-
ваних випадках, не передбачених вище, 
комендант Прикордонної служби після 
отримання згоди головного коменданта 
Прикордонної служби може дозволити 
іноземцеві в’їхати до Польщі.

На чому полягає 14-денний карантин?
Карантин триває два тижні. Протягом 

цього часу заборонено: виходити з дому, 
вигулювати собаку, ходити в магазин чи 
до лікаря. Якщо особа, яка перебуває на 
карантині, має тісний контакт з іншими 
людьми вдома, то вони також повин-
ні пройти карантин. Якщо в цей період 
з’явилися симптоми хвороби (погане са-
мопочуття, гарячка, кашель, задишка), 
про це потрібно обов’язково повідомити 
за телефоном санітарну службу, відповід-
но до місця перебування.

Кого потрібно повідомити про зміну 
адреси, зазначеної в заяві на кордоні, 
якщо особа, яка повернулася до Поль-
щі, не перебуває за вказаною адре-
сою?

Громадяни України (окрім членів ди-
пломатичних місій, працівників міжна-
родних організацій, водіїв міжнародного 
транспорту, екіпажів повітряних та мор-
ських суден, студентів тощо) зобов’язані 
пройти двотижневий обов’язковий ка-
рантин, починаючи з наступного дня піс-
ля перетину кордону. Відповідний доку-
мент про це видається відразу на кордоні. 
Тому в момент в’їзду потрібно надати офі-
церу прикордонної служби інформацію 
про адресу місця проживання або пере-
бування під час карантину й контактний 
телефон (ці дані надаються Міністерству 
внутрішніх справ та адміністрації, Мініс-
терству охорони здоров’я, Національно-
му фонду охорони здоров’я, Націо нальній 

санітарній інспекції, воєводам і поліції). 
Іноземець зобов’язаний пройти карантин 
виключно в місці, зазначеному на кордо-
ні. Змінити місце проходження каранти-
ну неможливо, оскільки це призведе до 
потенційного ризику зараження інших 
людей. Зміна місця перебування можлива 
у виключних ситуаціях, узгоджених із від-
повідною санітарною службою. За недо-
тримання цього обов’язку накладається 
штраф розміром до 30 000 злотих.

До якого часу діють обмеження щодо 
перетину польського кордону?

З 13 червня Польща відновила повний 
прикордонний рух у межах внутрішніх 
кордонів Європейського Союзу. Це озна-
чає, що повернуто можливість вільно по-
дорожувати та перетинати внутрішні кор-
дони ЄС. Мандрівники мають право на 
вільний в’їзд, виїзд і транзит через терито-
рію Польщі. Їм також не доведеться про-
ходити обов’язковий 14-денний каран-
тин. Зовнішні кордони Польщі поки що 
залишаються закритими. Хоча з 1 липня 
ЄС дозволив в’їзд туристам, але це стосу-
ється лише мешканців так званого списку 
«безпечних» країн, до якого Україна, на 
жаль, поки що не входить. Термін скасу-
вання обмежень перетину польського 
кордону для громадян України залежить 
від розвитку епідемії коронавірусу.

Мій чоловік/дружина є польським 
громадянином, але я зараз перебу-
ваю за кордоном. Чи можна мені по-
вернутися до Польщі?

Так. З 13 червня Польща віднови-
ла повний прикордонний рух у межах 
внутрішніх кордонів ЄС. Після перети-
ну внутрішнього польського кордону 
не потрібно проходити обов’язковий 
14-денний карантин. У разі зовнішніх 
кордонів член подружжя також може по-

У зв’язку з поширенням коронавірусу в 
Польщі з 16 березня 2020 року почала 
діяти безкоштовна загальнопольська 
інфолінія для іноземців фонду «Наш 
вибір». За період її дії, із 16 березня по 
30 червня, було надано 1714 консуль-
тацій. Представляємо вашій увазі топ-8 
найчастіших питань на тему перетину 
кордону та карантину.

Іванна КИЛЮШИК

Топ-8 питань 
від інфолінії 
фонду «Наш 
вибір»

поради
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вернутися до Польщі, однак він повинен 
пройти обов’язковий 14-денний каран-
тин. 

Чи громадянин України, який є пра-
цівником польської фірми, відря-
дженим на роботу до Німеччини, має 
обов’язок проходження карантину 
після перетину польського кордону?

Громадяни України звільняються від 
карантину, якщо працюють у польській 
фірмі та їдуть після перетину польсько-
го кордону безпосередньо до Німеч-
чини, куди вони відряджені на роботу. 
Інші громадяни України, які подорожу-
ють за маршрутом Україна – Польща – 
Німеччина, зобов’язані пройти каран-
тин.

Якщо особа, яка повертається з Укра-
їни до Польщі, не хоче проходити ка-
рантин вдома (не хоче наражати на 
небезпеку співмешканців), чи зобов’я-
зані воєвода або інші представники 
влади призначити інше місце для про-
ходження карантину?

Умови карантину завжди встанов-
люються санітарним інспектором ін-
дивідуально, залежно від умов, в яких 
проживає особа, зобов’язана пройти 
карантин. Співмешканці можуть не про-
ходити карантин, якщо вони живуть у ве-
ликому будинку і здатні забезпечити умо-
ви спільного проживання, за яких вони 
не зустрічалися б із самоізольованою 
особою. Якщо людина не має такого міс-
ця для самоізоляції або не може пройти 

карантин вдома, то таке місце повинен 
призначити воєвода. Санітарна служба на 
кордоні має надати телефонні контакти 
у центри управління кризовими ситуація-
ми відповідного воєводи, в залежності від 
місця проживання чи планованого місця 
перебування.

У серпні кількаденні майстер-класи про-
ведуть вокальна і танцювальна групи 
«Ранку».

Репетиції «Ранку» є зараз доволі важ-
ливими, оскільки група готується до сво-
го великого 25-річного ювілею.

«Захід має відбутися 17 жовтня, – про-
довжує Єлизавета Томчук. – Думаємо, 
що попри пандемію ми його проведе-
мо; в найгіршому випадку зробимо його 
в більш скромній формі».

Ситуація з коронавірусом меншою мі-
рою має вплив на діяльність нової україн-
ської організації на Підляшші – Підлясько-
го наукового інституту, який проводить 
в основному дослідницьку діяльність. 
Пандемія хоча й обмежує певні форми 
активності, не зупинила проекти, які про-
водить інститут. А слід підкреслити, що 
нових ініціатив у цьому році більше.

«Діяльність інституту – це насамперед 
дослідницькі проекти, зокрема "Доку-
ментація і архівація традиційного фоль-
клору ґміни Чижі", – пояснює д-р Григо-
рій Купріянович, директор Підляського 
наукового інституту. – Іншою сферою 
є творення підляського архіву як місця 
для системного громадження та збере-
ження матеріалів, що стосуються україн-
ської культури та історії Підляшшя. Тре-
тя сфера – це презентація результатів 
наукових досліджень. Кожного року ін-
ститут проводить наукову конференцію. 
Четверта відбудеться в листопаді».

Хоча зараз канікули, не можна забува-
ти, що пандемія має вплив на сферу осві-
ти. У школах Підляського воєводства 
дистанційне навчання української мови 
проходило  в цілому непогано: діти й мо-
лодь весь час могли вчити рідну мову. 
Для прикладу, в Громадській школі св. 

Кирила і Методія в Білостоці уроки укра-
їнської мови відбувалися онлайн. І хоч 
ніхто не знає, що буде у вересні, слід 
сподіватися, що у випадку продовження 
дистанційного навчання уроки знову бу-
дуть організовані віддалено. 

Хоча пандемія коронавірусу й усклад-
нила діяльність підляських українців, 
зокрема у сфері культурних заходів, це 

свого роду тест і урок на майбутнє. Ма-
буть, це час, щоб задуматися над іншими 
формами активності, хоча важко буде 
відійти від дотеперішньої моделі діяль-
ності, яка багато років спрацьовувала. 
У ситуації непевності, пов’язаної з ко-
ронавірусом, слід однак шукати нових 
форм поширення української культури 
в регіоні. 

(Продовження зі стор. 13)

Українці на Підляшші під час пандемії 

Попри коронавірус, 
не припиняє 
діяльність Підляський 
науковий інститут, 
який готується 
до четвертої 
конференції.

Фото авторки статті

Цього року велика 
подія підляських 
українців – «На Івана, 
на Купала» не відбула-
ся в такому форматі, 
як у минулі роки.

Якщо маєте питання, 
телефонуйте: +48 727 805 764 
або пишіть: 
konsultacje@ukrainskidom.pl.

Інфолінія працює з понеділка до п’ятниці 
з 10.00 до 15.00. Консультації надаються 
польською, українською, російською та 
англійською мовами.
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культура

Іванна Берчак: Поговоримо про тему 
пам’яті та постпам’яті. Чому саме її ви 
використовуєте найчастіше у своїй 
творчості? Як на це вплинув ваш особи-
стий досвід?
Андрій Достлєв: Так якось склалося піс-
ля 2014 року, коли почалася війна й коли 
захопили Донецьк. Це для мене був пер-
ший контакт із темою пам’яті, я почав пра-
цювати зі своєю пам’яттю, почав далі це 
досліджувати, експериментувати у своїх 
проектах. 
Лія Достлєва: Коли почалася війна, 
я стала замислюватися, як ці події на нас 
впливають,  читати багато літератури про 
травми. Так дійшла до Маріанни Гірш. Спо-
чатку я почала працювати з темою Донба-
су, певною мірою «своєї» травми, але не 
зовсім, тому що мене не було на Донбасі, 
коли все це сталося. Про всі події я про-

читала у новинах. У мене було таке дивне 
почуття непричетності до того. Я поча-
ла досліджувати цей стан, так почалася 
моя робота з травмами. З власної історії 
це швидко перейшло в пошуки того, як 
травматична пам’ять функціонує в наших 
щоденних практиках. Чому постпам’ять? 
Тому що у випадку таких давніх подій, як 
Голодомор чи Голокост, ми говоримо про 
те, що було не з нами, але наслідки цих по-
дій присутні зараз. 

Як виникла ідея створити проєкт про 
Голодомор?
Андрій Достлєв:  Ця тема вже давно нас 
бентежила, ми довго розмірковували, як 
можна говорити про Голодомор із пер-
спективи нашого покоління, з перспек-
тиви постпам’яті, яка нам передалася від 
прабатьків. Довго шукали спосіб говорити 

про це спокійно, не як про травму, свідка-
ми якої ми є, а просто як носії цих історій із 
дитинства. Ми намагалися знайти якийсь 
дуже спокійний жест, яким можна було б 
про це розповісти. Мені здається, що  від-
битки їжі – це якраз той спокійний спосіб. 
Лія Достлєва: Усе сталося дуже природ-
ньо. Це почуття з дитинства було поруч 
із нами, наприклад, коли ми дітьми грали 
в гру: в нас є три яблука на тиждень і немає 
більше їжі та немає дорослих. Або вигаду-
вали рецепти, «що можна з’їсти». 

Розкажіть, будь ласка, про мистецькі 
засоби, які ви використовуєте? Чому 
обрали саме фотографію?
Андрій Достлєв: Фотографія традиційно 
асоціюється з пам’яттю. Це ніби достовір-
ний спосіб, щоб зберегти пам’ять, хоча 
насправді інколи не такий вже й досто-
вірний, але воно все десь спрацьовує на 
межі. 

Дуже цікавить перформативна части-
на проєкту, ваші емоції, які виникали 
в процесі, процес документації решток 
їжі, яку ви викидали. 
Андрій Достлєв: Зайняло певний час, 
щоб усвідомити ці практики з викиданням 
їжі, із заборонами з дитинства, відчуття 
сорому, коли ти це робиш. Ти розумієш, 
що не повинен соромитися. Ми вирішили 
спробувати вести щоденник, фіксувати 
всю їжу, яку викидаємо, фіксувати весь 
цей сором.

24 липня в галереї Українського дому у Варшаві відбувся вернісаж виставки 
Андрія та Лії Достлєвих, присвяченої пам’яті Голодомору. 

Художники тривалий час працюють із темою пам’яті та постпам’яті, аналізу-
ють можливості представлення травматичного досвіду й досвіду вразливих 
груп засобами мистецтва, реалізовують проєкти, пов‘язані з міським просто-
ром та його міфологізацією.

Проєкт  «Мені досі соромно викидати їжу. Бабуся розповідала мені про Голо-
домор» є результатом візуального дослідження з використанням постфото-
графічної практики. Протягом двох місяців художники документували сліди 
всієї їжі, яку викидали. З цього матеріалу вони зробили колажі з фрагментами 
знайдених світлин, на яких є елементи пейзажу.

 «Мені досі соромно викидати їжу. 
Бабуся розповідала мені про Голодомор»
24.07–24.08.2020
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Суп із вишні з молодою картоплею – дивна, 
але смачна страва.

1 кг вишень без кісточок залити водою на 
2 см вище рівня ягід, додати 100 г цукру, дове-
сти до кипіння й готувати 15–20 хв. Після цього 
шумівкою забрати приблизно склянку вишень, 
а решту змолоти блендером. Ложку гречаної 
муки, ложку крохмалю та 6 ложок жирної сме-
тани добре вимішати, загартувати одним чер-
паком супу та, помішуючи, влити в каструлю. 
Додати відкладені вишні та довести до кипіння. 
Можна доправити корицею. У тарілки поклас-
ти відварену молоду картоплю та прикрасити 
шкварками з цибулькою. 

Є така польська приказка «Nie ma tego złego, 
co by na dobre nie wyszło», яка є відповідником 
українського «Нема лиха без добра». Тож до
велося мені лягти в лікарню маленького міс
течка Ленчна на коханій Люблінщині. І лежав 
там зі мною дуже цікавий чолов’яга – пан Ста
ніслав – сміхотун, цікавий оповідач, корінний 
місцевий мешканець, затятий автомеханік 
і рибалка, який безмежно закоханий в Укра
їну загалом і в Київ зокрема. Завдяки його 
оповідкам лежалося мені в лікарні цікаво 
й весело…  Народився він у Ленчній (як каже, 
в річку Вепр (Wieprz) вудку міг із вікна заки
дати), серед лісів і ЛенчинськоВлодавського 
поозер'я (pojezierze ŁęczyńskoWłodawskie). 
На грибах і ягодах, як і на озерній рибалці, зна
ється, як не багато хто. Серед іншого поділився 
кількома місцевими рецептами, особливістю 
яких є те, що гречка додається майже в кож
ну страву. Ними я з вами і хочу поділитися. 
Бо літо в самому розпалі, ліси й озера чекають, 
а сезонна кухня – це наше все, зокрема після 
кількамісячного добровільного карантинного 
арешту. Тож одягаємо фартушки, відкриває
мо широко вікна (не забувши натягнути мар
лю або москітну сітку, бо щось комарів цього 
року – хмари) і беремося за готування.

Літні 
несподіванки 
з гречкою

Юрій ГЕРАСИМЧУК

Лія Достлєва: Досить довго шукали візуальну форму для цього проєкту. Від-
битки їжі стали дуже хорошим ходом – ми фактично робили видимим те, що 
було невидимим. Почали створювати щоденник: документували все. Межа 
між огидним та естетичним виявилася дуже тонкою. Про рештки їжі легко 
думати як про щось огидне, на папері ж вони виглядали просто як пляма. 
Ми вирішили підкреслити цю їжу чорнилом: додавали його всюди, навіть 
у молоко. Таким чином ми говоримо про сліди травми, але сліди, які просто 
так не видно. Ми хотіли зробити їх видимими – чорнило допомогло їх прояви-
ти. Це був довгий проєкт, що тривав декілька місяців. Коли він закінчився і ми 
зрозуміли, що можна просто викидати їжу без відбитків – настало якесь вну-
трішнє полегшення. Але насправді з того часу ми набагато менше викидаємо. 
Це був дуже цікавий досвід. 

Ви створюєте колажі зі старих фотографій, на яких зображений пейзаж. 
Чому саме він? Як пейзаж пов’язаний із пам’яттю?
Андрій Достлєв: Використовуючи елементи пейзажу, нам насамперед ішло-
ся про поняття місць пам’яті, які існують для більшості масових травм у XX–XXI 
ст. Є визначені місця, де гинули люди. Якщо ми говоримо про смерть від го-
лоду, то вона дуже розмита і в часі, і в просторі. Голодомор не має конкретно-
го місця, як у випадку, наприклад, із Голокостом, де ми можемо вказати кон-
кретно, де померла найбільша кількість людей. Голодомор пов’язаний з усім 
простором радянської України. Власне, показуючи фрагменти пейзажів, які 
настільки малі та узагальнені, що там неможливо впізнати місцевість, ми роз-
повідаємо про брак цих конкретних місць пам’яті в українському ландшафті, 
коли мова йде про Голодомор. 

Як ви думаєте, що відбувається з історичною пам’яттю зараз в Україні, 
чи вдається її зберегти сучасному суспільству?
Андрій Достлєв: Це якась окрема, дуже складна тема. Я б хотів утриматися 
від оцінок, бо не є  фахівцем, але мені подобається, що вона стала набагато 
частіше з'являтися в публічних дискусіях. Про неї почали говорити, нею по-
чали цікавитися. 
Лія Достлєва: В усіх питаннях історичної пам’яті, якихось суспільних проце-
сів, що стосуються України, немає однозначної відповіді. У нашому випадку ця 
гетерогенність, з одного боку, є плюсом, що не в усіх суспільствах присутній, 
а з іншого боку – це дуже складна річ. Поєднання одночасно багатьох проце-
сів, які йдуть у різних напрямках, – усе це відбувається на великій швидкості. 
Немає єдиної відповіді, що з цим робити. Водночас спостерігається багато 
тривожних процесів, наприклад, ситуація з Бабиним Яром. Нам намагають-
ся нав’язати якийсь наратив, який не належить українському суспільству. Ми 
особисто не маємо прямого впливу на це. 

Виставку «Мені досі соромно викидати їжу. Бабуся розповідала мені 
про Голодомор» презентували в Малій галереї Мистецького арсеналу 
в Києві, у Westergasfabriek в Амстердамі. Вона ввійшла до короткого спис
ку нагороди «UNSEEN Dummy Award» (Нідерланди), отримала перше місце 
на конкурсі «Ukrainian Dummy Award» та вийшла друком у видавництві 
«Родовід».

Підготувала Іванна БЕРЧАК

Відкриття виставки. На фото Лія Достлєва, Іванна Берчак та Андрій Достлєв. 
Фото авторки статті



Гречаний кисіль – блюдо скоріше різдвяне, 
але мені подобається і влітку.

Для рецепта потрібно 2,5 л води. Взяти 1–1,5 кг 
гречки та повністю покрити водою, додати скиб-
ку житнього хліба або житньої закваски. Замо-
чувати 12 годин. Наступного дня прокрутити 
масу через м’ясорубку, додати решту води та 
протерти через сито. До приготованого таким 
чином гречаного молочка додати дрібку солі та 
варити 10 хв. Коли загусне, перелити до вазочок 
і дати охолонути. Різати на кубики й подавати 
прикрашеним смаженою цибулькою, шкварка-
ми або сметаною. 

Паштет із коропа з гречкою
Філе коропа (500–600 г) промити й просу-

шити паперовим рушником. У підсоленій воді 
відварити 250 г гречки (2 пакетика). Обсма-
жити на олії посічену велику цибулину та по-
терті на тертці морквину та 1/8 селери. Рибу, 
цибулю, моркву й гречку пропустити два рази 
через м’ясорубку, додати 5 яєць, 2–3 ложки 
панірувальних сухарів, 1 ч. л. трав’яного пер-
цю (pieprz ziołowy), 1 ч. л. майорану і 1 ч. л. 
приправи «Вегета», по дрібці чорного перцю, 
тим’яну та мускатного горіха. Замісити в рів-
номірну масу. Паштетну форму змазати олією, 
посипати панірувальними сухарями, викласти 
паштетну масу, а згори притрусити сухарями 
або висівками. Запікати в духовці, розігрітій 
до 180°C, протягом 1 години. Подавати охоло-
дженим. 

Рибні кульки або очка (Gałki rybne) – слід 
єврейської кулінарної спадщини регіону. 

Потрібні будуть 2–2,5 кг прісноводної риби 
(окунь, плотва, сом, короп або щука). Приго-
тувати бульйон із 2 літрів води й риб’ячих го-
лів (без очей і зябер), хребтів та перерізаної 
навпіл цибулини. Проварити 30 хв. і проціди-
ти. М’ясо риб пропустити через м’ясорубку, 
додати 3 дрібно посічені цибулини, 3 яйця, 
1/2 склянки льодяної води та 4 ложки розтер-

тої маци (або муки на мацу, панірувальних су-
харів чи манної крупи). Зліпити маленькі риб-
ні кульки та варити в процідженому рибному 
бульйоні з порізаними на кружальця трьома 
морквинами під кришкою близько години 
на дуже маленькому вогні, після чого зняти 
кришку, додати сіль та перець і варити ще 
15 хв. Викласти кульки й моркву в салатні 
мисочки, залити бульйоном. Охолодити та по-
ставити на ніч у холодильник. Подавати з хрі-
ном і білим хлібом.

Мариновані дички (дикі яблука чи груші)
Відібрані непошкоджені яблука чи грушки 

наколоти виделкою, залити повністю водою 
з температурою 85°С і відставити до повно-
го охолодження. Вистиглі дички відцідити та 
заповнити ними банки на 2–3 см до верху. 
Маринад робиться з рідини, у якій бланшу-
валися фрукти, але можна взяти і звичайну 
воду. Для маринаду на 1 л води потрібно 
400 г цукру, 200 мл 9%-го оцту, по 10 штук гвоз-
дик та духмяного перцю. Воду, цукор і спеції 
закип'ятити, охолодити та процідити. До гото-
вого розчину додати оцет і залити маринадом 
банки. Накрити їх кришками і стерилізувати 
3 хв. Після стерилізації банки вийняти, щіль но 
докрутити кришку та перевернути до повного 
охолодження.

Суп з черешні (Czereśnica)
Три склянки черешень без кісточок залити 

1 л води, проварити кілька хвилин та протер-
ти через сито. Протерту черешню довести до 
кипіння, додати до смаку цукор (я не даю), 
ложку картопляного крохмалю, розведеного 
в кількох ложках холодної води, і ще раз дове-
сти до кипіння. У скляній або керамічній мис-
ці розтерти 2 жовтки зі склянкою сметани та 
влити в суп. Подавати охолодженою з солод-
кими грінками.

Смачного!
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