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Серпень – це зазвичай спокійний місяць відпусток, зокрема для жителів міст. Цьо-
го року серпень став жарким не тільки в прямому, але і в переносному значенні. 
У сусідній Білорусі відбулися президентські вибори, які стали винятковими в сучас-
ній історії країни. Вперше передвиборчі мітинги Світлани Тихановської збирали ти-
сячі осіб, незважаючи на переслідування влади та арешти конкурентів Олександра 
Лукашенка. Останній вкотре оголосив себе переможцем, але цього разу громадяни 
та громадянки Білорусі не згодні з цим і вважають, що вибори фальсифіковані й ви-
грала Тихановська. Почалися масові протести, які режим Лукашенка вирішив приду-
шувати з використанням сили. Є загиблі та поранені. Ми не можемо пройти повз ці 
події, бо знаємо, наскільки важливою була підтримка України ззовні під час Революції 
Гідності. Про хід подій у Білорусі написав для нас Петро Андрусечко, який від початку виборів знаходиться в Мінську 
та веде репортажі про події в мережі Facebook.

У серпні помер Генрик Вуєц – борець «Солідарності», громадський діяч та великий друг України. У номері Ізабелла 
Хруслінська розповідає про цю людину та його заслуги для нашої держави.

Серпень – також місяць підготовки до нового навчального року. Цей рік – винятковий, бо через епідемію коронавірусу 
ми не впевнені, як виглядатиме навчання у школах та вищих закладах освіти. Пропонуємо низку статей на цю тему і спо-
діваємося, вони допоможуть вам підготуватися до нового навчального року. 

Серпень став багатим на події в українській громаді в Польщі. Ми пропонуємо вам підбірку новин із життя українців та 
українок, а також інтерв’ю з родиною Острокостів, які виїхали з Донбасу на початку війни й оселились у Білостоці. 

Запрошую до читання!

Прохання підтримати наш журнал і портал!
Я хочу подякувати всім небайдужим за підтримку! Завдяки вам ми можемо видавати цю газету та вести портал. Нагадую, 

що тираж газети – 3000 примірників, і висилаємо ми її у понад 80 місць по всій Польщі. Наш портал www.naszwybir.pl  має 
близько 400 тис. унікальних користувачів у рік.

Як можна допомогти?
Стати рекламодавцем чи меценатом! Пропонуємо вам можливість рекламувати ваші послуги як у газеті, так і на порталі 

www.naszwybir.pl. 
Підтримати нас можна також, оформивши регулярний благодійний внесок зі свого рахунку на банківський рахунок 

фонду «Наш вибір». Кожен злотий важливий.
Fundacja Nasz Wybór, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, KRS: 0000342283
Numer konta: 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
У переказі вкажіть: na cele statutowe
Запрошуємо до співпраці й підтримки нашої спільної справи!

Мирослава керик
головна редакторка
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Центр Києва. Поділ. Тут розташована 
«Slavic Languages Center» – компанія, що 
надає цілу низку послуг, пов’язаних із осві
тою в Польщі: організовує курси польської 
мови та екскурсійні тури закладами вищої 
освіти, інформаційні зустрічі з представ
никами польських університетів та вступ
ні іспити до деяких вишів, посередницькі 
послуги під час вступу до польських закла
дів освіти.

Зараз у приміщенні центру тихо. 
У зв’язку з епідемією коронавірусу заняття 
з польської проводяться виключно онлайн. 
Менеджерський відділ, однак, продовжує 
працювати. Для них навіть цьогорічне літо – 
гаряча пора. Тут надають консультації абі
турієнтам і їхнім батькам, контактують 
з університетами, візовими відділами та 
консульствами.

«Ми працюємо у звичному режимі. Робо
ти багато, як і в попередні роки», – розпові
дає заступниця директора Оксана Шульц. 
«Хоча зміни очевидні. У порівнянні з мину

лим роком незначно зменшилася кількість 
клієнтів, які, зі свого боку, стали більш 
вимогливими щодо вартості навчання 
й знижок для українських студентів. Воче
видь, карантин фінансово дався взнаки», – 
припускає спеціалістка.

Найгірше, за її словами, – нестабіль
ність. Залишається багато відкритих пи
тань, наприклад: якими будуть форма нав
чання й початок року для першокурсників. 
Це непокоїть батьків та абітурієнтів. 
Частина клієнтів, розповідає п. Оксана, ма
ють сумніви щодо того, чи варто обирати 
платну форму навчання, якщо воно буде 
дистанційним.

НАВЧАННЯ У ВИШАХ. ДИСТАНЦІЙНЕ 
ЧИ СТАЦІОНАРНЕ?

Ігор К. – батько двох дітей. Молодший 
син є абітурієнтом. Родина з боку матері 
має польське коріння. Це, а також наяв
ність карти поляка, окреслили вибір місця 
навчання. Старша донька – уже випуск

ниця польського вишу, тому родина має 
досвід вступу й навчання в Польщі. Днями 
отримали результати іспитів до польсько
го університету, які виявились успішними.

«Звісно, епідемія коронавірусу змуси
ла нас похвилюватись. Однак у підсумку 
вийшло навіть на нашу користь, тому що 
всі питання вирішувалися дистанційно 
й нам не довелося їхати складати іспити 
в інше місто, як це було у випадку зі всту
пом старшої доньки. Відбір відбувся ви
ключно за результатами навчання в Украї
ні», – розповідає п. Ігор. І додає: «Навчання 
оцінювалося за результатами першого се
местру випускного класу. Напевно, оцінки, 
які отримують учні під час дистанційного 
навчання, не є для них переконливим аргу
ментом успішності».

Попри скептичні настрої щодо дистан
ційного навчання, схоже, українські сту
денти змушені будуть прийняти нову ре
альність, де навчання в режимі онлайн не 
буде чимось незвичним. 

ПАНДЕМІЯ І ВСТУП ДО ВИЩИХ 
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В ПОЛЬЩІ
Вступна кампанія стала черговим викликом у 2020 році. До нової реальності, 
продиктованої епідемією коронавірусу та посиленими карантинними захода-
ми, намагаються підлаштуватись абітурієнти, працівники університетів та пред-
ставники компаній-посередників.
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рія Бовсунівська, представниця УМКС. – 
«Пандемія на кількість охочих навчатись 
у нашому університеті кардинально не 
вплинула. За офіційними даними, на нав
чання зареєстровано стільки ж іноземних 
абітурієнтів у порівнянні з минулим ро
ком».

ЗМІНА ГРАФІКІВ
Графіки вступних кампаній посунули

ся не лише в люблінському університеті. 
Подібна ситуація прослідковується в біль
шості польських вишів. Якщо в попередні 
роки наприкінці липня вступники здебіль
шого вже мали рішення про вступ і готува
ли документи на отримання студентської 
візи, або ж навіть виїжджали на мовні 
курси, то в серпні цього року лише триває 
прийом документів.

Ягеллонський університет питання 
вступної кампанії в умовах епідеміологіч
ної ситуації розв’язує шляхом запуску до
даткових турів прийому документів – до 
«заповнення визначеного ліміту місць або 
до закінчення терміну останнього додатко
вого туру». Згідно з інформацією, опублі
кованою на сайті, позаду два тури набору 
документів. Розпочався третій, в рамках 
якого документи та оплати приймають
ся до 24 серпня. Водночас передбачено 
четвертий додатковий набір – документи 
можна буде надіслати до 14 вересня.

Подібна ситуація в Лодзькому політех
нічному університеті. Тут відскановані 
документи від іноземних студентів при
ймають до 18 серпня. Водночас обіцяють: 
за наявності вільних місць для осіб, яким 
не треба буде віза, аби розпочати нав
чання, передбачено додатковий набір до 
25 вересня.

«Зміщені графіки не створюють особли
вих проблем. Найбільш незрозуміла ситу
ація із вступом у технікуми та ліцеї. Більше 
інформації охочі здобувати середню освіту 
в Польщі зможуть отримати лише після 
того, як завершиться вступна кампанія для 
польських учнів, яка триватиме щонай
менше до середини серпня», – розповідає 
п. Оксана зі SLC. 

Відрізняються й дати початку навчан
ня. Так, у Варшавському університеті воно 
розпочнеться 15 жовтня. Зазначається, що 
першу половину місяця присвятять завер
шенню рекрутаційних питань.

15 жовтня розпочнеться навчальний 
рік і для першокурсників Люблінської 
політехніки. А ось в Університеті Марії 
КюріСклодовської наразі дати початку 
навчання залишаються незмінними – 
1 жовтня. Тут сподіваються, що ситуація 
із пандемією полегшиться і до навчання 
всі приступлять у відповідні терміни.

КОРДОН І КАРАНТИН
У Польщі понад 50% усіх іноземних 

студентів становлять українці. Серед 

причин, чому обирають польські виші – 
співвідношення ціни і якості та диплом 
країни ЄС, що надає ширші можливості 
в подальшому працевлаштуванні, а також 
географічна близькість, меншою мірою – 
подібність мови й культури.

Згідно з дослідженнями Інституту пу
блічних справ із 2018 року, 80% опитаних 
українських студентів були задоволені 
навчанням у польському університеті, 
а 70% задекларували хороше чи дуже хо
роше ставлення до них з боку поляків.

Польські університети зацікавлені в за
лученні іноземних студентів, адже ті част
ково компенсують демографічні прога
лини (згідно зі статистичними даними, 
кількість польських студентів система
тично зменшується). Для підприємств 
студенти, які мають дозвіл на перебуван
ня та роботу в Польщі, є привабливими 
працівниками, особливо для тимчасової 
роботи. Приватні виші взагалі, як пра
вило, функціонують за рахунок оплат за 
навчання.

Абітурієнтові з України створено 
сприятливі умови для вступу в польські 
виші: на сторінках – детальні інструкції, 
у відділах рекрутації – україномовні спе
ціалісти й консультанти. 

Приязне ставлення, однак, не завжди 
поширюється на комунікацію при зала
годженні формальностей чи перетині 
кордону. Та формально на час пандемії 
ситуація з перетином кордону пропи
сана чітко: студенти, які здобувають 
освіту в Польщі, та їхні опікуни, котрі 
перетинають кордон разом із ними як 
супроводжуючі особи, мають право на 
в’їзд на територію Республіки Польща 
без обов’язку проходження 14денного 
карантину. 

До речі, на початку літа таке приві
лейоване становище навіть викликало 
обурення у студентів – громадян Польщі, 
які навчаються за кордоном. Протягом 
червня, на відміну від закордонних колег, 
що здобувають освіту в Польщі (зокрема, 
українців), вони зобов’язані були пройти 
карантин. Про таке відмінне трактуван
ня йшлося навіть у зверненні речника 
громадянських прав до міністра вищої 
освіти. Згодом ситуацію виправили.

На запитання, як новоспеченим сту
дентам вдається залагоджувати фор
мальності в консульствах, Оксана Шульц 
зі «Slavic Language Center» розповідає: 
«Важче було минулого року, коли змінили 
вимоги для отримання віз, у зв’язку з чим 
виникали непорозуміння й конфлікти. 
На даний момент ситуація стабілізува
лась, і, попри те що, згідно з офіційною 
інформацією, чекати на документи мож
на до двох місяців, всі, хто вже подав за
явки, отримали візи досить оперативно. 
Консульства йдуть студентам назустріч. 
Сподіваємося, так буде і надалі».

На практиці кожен університет само
стійно приймає рішення щодо функціо
нування в умовах епідемії. Як повідомляє 
освітній портал Perspektywy, найбільші 
польські виші вже озвучили відповіді на 
питання про навчання в зимовому се
местрі 2020–2021. У цьогорічного лідера 
серед вищих закладів освіти, за версією 
рейтингу Perspektywy, Ягеллонського уні
верситету кожен факультет самостійно 
вирішує, які заняття буде проводити дис
танційно, а які стаціонарно. Крім цього, 
керівництво вишу наголосило: не виклю
чено, що весь навчальний заклад перейде 
на дистанційну форму навчання, якщо 
епідеміологічна ситуація погіршиться. 

Варшавський університет на початку 
серпня оголосив, що лекції будуть про
водитися виключно онлайн, а практич
ні – стаціонарно, у малих групах. Гір
ничометалургійна академія у Кракові 
взагалі встановила ліміти кількості сту
дентів, які можуть брати участь у тому 
чи іншому виді занять. Вища економічна 
школа у Варшаві задекларувала – навчан
ня відбуватиметься виключно дистанцій
но, а рішення щодо іспитової сесії буде 
прийняте лише 31 грудня.

«У нашому університеті ще в червні 
старий та новий склади ректорів і дека
нів обговорювали, як буде виглядати на
вчальний процес у 2020–2021 роках», – 
розповідає працівник відділу Східного 
партнерства Люблінської політехніки 
Антон Блажеєв: «Вирішили, що якщо пан
демія триватиме, університет перейде на 
гібридну форму навчання: лекції, прак
тичні будуть дистанційними, лабораторні 
заняття та семінари мінімум у 50% від
буватимуться стаціонарно. А ось вступ
ні іспити, які в нас проходять лише на 
напрямку «Архітектура», будуть онлайн. 
Протягом декількох днів перед іспитом 
усі кандидати зможуть протестувати про
граму». 

За словами фахівця, така непевність 
щодо форми навчання жодним чином не 
вплинула на обсяги іноземців, що мають 
намір вчитись у їхньому виші, – другий 
рік поспіль їх досить багато. Хоча оста
точні висновки робити ще рано, проте ще 
низка університетів зазначила, що труд
нощі, викликані пандемією, на кількість 
іноземних абітурієнтів не вплинули. Се
ред них – Університет Марії КюріСкло
довської у Любліні. 

 «Через карантин у нашому університеті 
змістилися дати вступної компанії та ви
никли труднощі з передачею документів 
безпосередньо вступниками до універси
тету. Однак ми це компенсуємо за рахунок 
допомоги безкоштовних центрів УМКС, 
які знаходяться в Хмельницькому та Льво
ві, а також дистанційного працівника, 
який працює на території Рівненської та 
Волинської областей», – розповідає Вікто
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Які потрібні документи, щоб влаштувати 
дитину до школи в Польщі?

1. Свідоцтво про народження дити 
ни – воно потрібно завжди й усюди. 
Бувають випадки, особливо коли 

дитина йде в перший клас, що це єдиний 
документ з України, який вимагає школа. 
Він має бути із завіреним перекладом. Ще 
знадобиться прописка й паспорт.

2. Табель і довідка про закінчення 
класу. Якщо дитина вже ходила до 
української школи, там, крім табе

ля, можуть видати довідку, що дитина пе
рейшла в наступний клас. Інколи в цьому 
документі зібрані також оцінки за остан
ній рік. Це вже залежить від секретаря 
школи, у якій формі він надасть довідку. 
Табель і довідку, якщо вона вимагається, 
слід подати із завіреним перекладом.

3. 
Особова справа. Часом школа 
просить також переклад особової 
справи учня. Це зошит на 8 сто

рінок, що містить дані про успішність за 
всі роки та характеристику учня. Інколи 

школи просять перекласти лише сторін
ку з успішністю. Оскільки на ній немає 
імені й прізвища учня, то достатньо буде 
зробити з неї ксерокопію та ручкою пе
рекласти тільки назви предметів. Буває, 
школа просить переклад усіх або май
же всіх сторінок особової справи – тоді 
робиться завірений переклад вказаних 
школою сторінок або цілої справи. 

4. Характеристика. Дитина, яка ще 
не вчилася в Польщі, може проде
монструвати успішність в Україні, 

між іншим представивши характеристи
ку з української школи. Переклад може 
бути звичайний або завірений.

5. Карта вакцинацій. Такий доку
мент не вимагається в школі, але 
потрібен, щоб записати дитину до 

педіатра. До речі, з 2019 року дитина, яка 
не має всіх щеплень згідно з календарем, 
не може претендувати на місце в держав
них яслях у Варшаві. Міська рада також 

оголосила, що такий припис хочуть ввес
ти при прийомі в державні дитячі садки. 
Тому карту вакцинацій варто взяти з со
бою, перекласти можна самому на ксеро
копії. Завірений переклад карти щеплень 
вимагається рідко.

 
Що ж знадобиться з усіх цих докумен

тів? Як знайти навчальний заклад? Пер
шим кроком є пошук школи за місцем по
тенційного проживання або роботи. Далі 
варто сконтактуватися з дирекцією шко
ли, щоб точно з’ясувати, які з вищепере
лічених документів потрібні для прийому 
дитини. Привезти документи й подати 
разом із перекладами. 

Що цікаво, деякі українські школи ви
магають потім пред’явити довідку, що ди
тина вчиться в іншому місці. Тому часто 
після прийому дитини польська школа 
видає довідку для українського навчаль
ного закладу, що учень до них зарахова
ний. Без цього українська школа відмов
ляється видати документи.  

Тема шкільних документів завжди дуже актуальна влітку, коли до Польщі 
приїжджають цілі сім’ї або батьки вирішують привезти своїх дітей і влашту-
вати в школу. Отже, що для цього необхідно?

школа

Юлія ГОГОЛЬ присяжний перекладач 
української мови

pi
xa

ba
y.

co
m
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Білоруси не хочуть жити у страху

серпня, одразу після того, 
як були оголошені резуль
тати екзитполу, які засвід
чили перемогу Лукашенка, 
люди в Мінську та інших 

містах вийшли на протести. Відбулися 
перші сутички між омонівцями та проте
стувальниками. У мирних демонстрантів 
стріляли гумовими кулями, кидали гра
натами. Чимало людей поранені й затри
мані.

Дії влади обурили людей, які вийшли 
не лише захистити свій виборчий голос, 
але й тому, що не погодилися з насиль
ством правоохоронних органів. Наступні 
три дні були ще більш запеклими. Крім 
ОМОНу, влада спрямувала проти людей 
внутрішні війська.

Кількість поранених зростала, і 10 серп
ня загинув перший учасник протестів. 
ОМОН організував полювання на людей. 
Серед затриманих виявилося чимало ви
падкових перехожих. Загалом за кілька 
днів було затримано понад 7 000 осіб. 
Незабаром виявилося, що частину з них 
катували та утримували в нелюдських 
умовах.

Влада планувала пригасити опір за до
помогою грубої сили, однак ідея провали
лася. Люди продовжували виходити на ву
лиці. Протести в столиці розповсюдилися 
на периферію та відбувались у різних ра
йонах. Білоруські жінки створювали живі 
ланцюги. Водії автомобілів сигналили на 
знак солідарності. А ввечері люди виши
кувалися навпроти загонів омонівців.

Що важливо, протести не мали фізич
них лідерів. Роль координаторів відігра
вали насамперед канали в соціальній ме
режі Telegram. Люди самоорганізувалися. 
Мешканці багатоквартирних будинків 
у районах, де відбувалися сутички, за
лишали двері під’їздів відкритими, щоб 
можна було сховатися від омонівців.

Страйки розпочалися також на підпри

ємствах Мінська та в інших містах.
Невідомо – внаслідок позиції протес

тувальників чи міжнародного тиску, од
нак влада почала звільняти затриманих. 
З четверга сутичок ввечері вже не було. 
У місті з’явилося багато автомобілів із бі
лочервонобілими прапорами, повсюди 
було чути пісні – символи протестів: бі
лоруська версія «Стіни впадуть» Качмар
ського та «Ми хочемо змін» російської 
групи «Кіно».

У п’ятницю, 14 серпня, перед Будин
ком уряду Республіки Білорусь у Мін
ську на Майдані Незалежності зібралися 
кілька тисяч людей. Будівлю уряду захи
щали внутрішні війська, але вони стояли 
з опущеними щитами. Цього разу агресії 
з боку охоронців не було. Люди підходи
ли до солдатів і дарували їм квіти або на
магалися поговорити з ними.

ОМОНу не було видно, але його офі
цери, ймовірно, були всередині будівлі. 
Командир солдатів запевнив – якщо 
люди поводитимуться спокійно, ніхто не 
застосує проти них силу. Дійсно, демон
страція була мирною. Багато хто просто 
сидів на площі. Час від часу лунали гасла: 
«Йди геть!», «Нехай живе Білорусь!».

Кульмінацією протесту став Марш 
Свободи в неділю ввечері. За різни
ми оцінками, у ньому взяли участь від 
100 000 до 200 000 людей.

Раніше перед будівлею уряду пройшла 
акція прихильників нинішньої влади на 
чолі з Олександром Лукашенком. В Ін
тернеті з’явилися відео, на яких можна 
побачити колони автобусів, що їдуть до 
столиці. Однак кількість учасників про
владного мітингу виявилася незрівнянно 
меншою, ніж демонстрантів Маршу сво
боди.

У понеділок, 17 серпня, в Мінську, крім 
страйків та зборів, відбувся кількакіло
метровий марш, який розпочався зпід 
стін ізолятора на вул. Окрестіна. Втім він 

9 
закінчився не зовсім так, як планували 
організатори. Під ізолятором відбулася 
дискусія з добровольцями, які були там, 
щоб допомогти постраждалим та проте
стуючим.

Фактично добровольці заблокували 
колону протестуючих з метою не допу
стити їхнього арешту. Вони стверджу
вали, що це може погіршити ситуацію 
затриманих, що силовики знесуть табір. 
Православні священики, які в певний 
момент приєдналися до колони, також 
намагалися зупинити протестувальни
ків.

Поки тривали переговори, зі слідчо
го ізолятора виїхали автомобіль та дві 
маршрутки без реєстраційних номерів. 
Невідомо, кого вони перевозили. Через 
кілька годин люди розійшлись.

Ця невдала акція свідчить, що серед 
протестуючих можуть мати місце роз
біжності – між тими, хто підтримує мак
симально мирну форму протесту, і тими, 
хто вважає, що потрібно діяти більш ра
дикально.

Самі білоруси говорять, що чимало 
залежить від страйкуючих працівників. 
Страйки тривають у Мінську та інших 
містах. Однак достеменно не відомо, 
скільки підприємств і робітників при
єдналися до них. Але під час розмови 
учасники акції підкреслюють, що їм на
бридло жити у страху, вони націлені рі
шуче стояти до кінця. Влада усвідомлює 
це, і минулого тижня керівники підпри
ємств чинили на страйкарів величезний 
тиск – їм загрожує припинення виплат 
заробітної плати, а також адміністратив
ні та навіть кримінальні штрафи за збит
ки, які вони причинили компаніям.

Спостерігаючи за ситуацією на місці, 
дуже важко передбачити, чим завер
шаться протести в Білорусі, проте зро
зуміло, що сьогодні білоруси – це зовсім 
інший народ.

Петро АНДРУСЕЧКО, Мінськ

Уже два тижні після виборів 
у Білорусі тривають протести. 
За результатами, опублікованими 
Центральною виборчою комісією, 
чинний президент Олександр 
Лукашенко набрав 80% голосів. 
Його опонентка Світлана 
Тихановська отримала 10%. 
Білоруси вважають, що резуль-
тати сфальсифіковані.

Демонстрація солідарності із Білоруссю у Варшаві. Фото Мирослави Керик
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Спогади про 
Генрика Вуєца

З Генриком Вуєцом, або, як його називали всі знайомі й друзі, 
Геньом, ми познайомились у 1997 році, коли створювався пер-
ший Польсько-український форум – неполітична організація, 
членами якої були люди різних професій, політичних поглядів, 
громадяни Польщі обох національностей: польської та україн-
ської. Генрик Вуєц одноголосно обраний очільником форуму 
в другій каденції ради в 2000 році. Він тоді став депутатом Сей-
му РП від Союзу свободи Unii Wolności. У складі першого фору-
му було багато депутатів різних політичних поглядів, бо захід 
створювався на хвилі посилення інтересу до польсько-україн-
ських стосунків наприкінці 90-х років.

Генрик Вуєц для мене – особи покоління Польської народ-
ної республіки (ПНР)1, яке у другій половині 70-х років мало по 
двадцять років, – був і залишиться передусім легендою демо-
кратичної опозиції ПНР, легендою Комітету захисту робітників2, 
поруч із Яцеком Куронєм, Адамом Міхніком, Яном Юзефом 
Ліпським.

Біографія Вуєца була наповнена неймовірно інтенсивною 
діяльністю. У студентські роки він потрапив до варшавського 
Клубу католицької інтелігенції, пізніше – у середовище опози-
ційної молоді, яке у 1976 році стало співзасновником Комітету 
охорони робітників. Організовував допомогу для репресова-
них робітників Урсуса й Радома, у 1977 році брав участь у го-
лодуванні в костелі св. Мартина, був редактором підпільного 
«Робітника» та співорганізатором Вільних профспілок узбе-
режжя. Його прізвище можна зустріти в контексті майже всіх 
незалежних ініціатив другої половини 70-х років. Багато ра-
зів Генрика Вуєца затримували, ув’язнювали, у 1978 році його 
звільнили з роботи на фабриці напівпровідників TEWA, у 1979 
році побили під час нападу комуністичних бойовиків на квар-

тиру Яцека Куроня, де відбувалася лекція Літаючого Універси-
тету. У 1980 році він був діячем, а згодом членом управління 
«Солідарності», брав участь у обговореннях Круглого столу, за 
часів вільної Польщі був депутатом, працював у Міністерстві 
сільського господарства й у Канцелярії президента Броніслава 
Коморовського. Займався питаннями польсько-українського 
порозуміння та польсько-єврейського діалогу. 

Генрик Вуєц часто повторював, що українськими справами 
«заразив» його ще за часів опозиції Яцек Куронь. Думаю, що він 
був вірний їм, як і іншим справам, якими починав займатися. 
Так було в ситуації з Україною й польсько-українськими стосун-
ками. Я спостерігала три рівні його зацікавлення. Перший – під-
тримка незалежної, демократичної України та її європейського 
прагнення. Вуєц був солідарний з українським суспільством 
під час українських Майданів, Помаранчевої революції та Ре-
волюції Гідності. Він говорив: «Для Польщі, для кожного, хто 
мислить політично, очевидно, що тільки незалежна, демокра-
тична Україна є гарантією суверенності Польщі. Слід утримува-
ти взаємозв’язки попри те, що вони часами слабнуть». Думаю, 
що незважаючи на прагматичні погляди стосовно польсько- 
українських стосунків, він симпатизував Україні. Це відчуття 
посилили Помаранчева революція та Революція Гідності. Вуєц 
брав участь, разом із нашою групою активістів Польсько-укра-
їнського форуму, в усіх трьох турах виборів 2004 року в Україні.

Другою сферою його зацікавлення був діалог і польсько- 
українське єднання, третьою – співпраця з українською менши-
ною Польщі та допомога мігрантам з України.

Генрик вклав багато енергії і багато зробив для розбудови 
польсько-українського діалогу, зокрема для підтримки україн-
ської спільноти в Польщі (меншини) – і цій справі я хочу при-

16 серпня цього року відійшов від нас Генрик Вуєц…
Є такі люди, про яких можна сказати, що вони прекрас-
ні. Саме такою прекрасною людиною був Генрик Вуєц. 
Прекрасним було його життя.

варто знати – Польща

1  Ред.: Польська народна республіка (пол. Polska Rzeczpospolita Ludowa – PRL) – польська держава у 1952–1989 роках. У цей період Польща не була суверенною державою,  

 а перебувала під політичним домінуванням СРСР.
2  Комітет захисту робітників (пол. Komitet Obrony Robotników – KOR) – польська опозиційна організація, що діяла від вересня 1976 до вересня 1977 року, протистояла 

 політиці влади ПНР, надавала допомогу репресованим унаслідок червневих подій 1976 року, передусім у Радомі та Урсусі, а також у Плоцьку. Після часткового виконання 

 її вимог владою ПНР трансформувалась у Комітет суспільної самооборони (Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”).

Іза ХРУСЛІНСЬКА
Переклала з польської Оксана КУЗЬМЕНКО
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святити трошки більше уваги. Передусім надам слово йому 
самому: «Я намагаюся не розглядати історію лише як історію 
боротьби – я шукаю шанси на примирення. Це для мене є най-
важливішим. Під час розмови з українцями, я можу перекрес-
лити старі суперечки та битви й шукати місця, де ми можемо 
порозумітися. Хоча це складно. Цей момент появи процесів 
порозуміння для мене є найважливішим. Мені не йдеться про 
якісь гучні заяви, а наприклад, про момент, коли після занепаду 
комунізму було відкрито кордони й поплив потік людей. Ми по-
чали говорити між собою, контактувати на пальцях, обмінюва-
тися товарами й жестами. Так розпався стереотип українця-рі-
зуна, і це був початок справжнього єднання. А історія? Вона 
є всюди – у польсько-українських стосунках, польсько-біло-
руських і польсько-литовських. Якщо не торкатимемося важких 
проблем, то єднання не буде. (…) І думаю, що попри різницю 
ми будемо спроможні знайти спільну перспективу». За інших 
обставин він говорив: «Постійно треба пам’ятати та нагадува-
ти формулу польських єпископів3, повторену зрештою в 2003 
році польськими та українськими єпископами: пробачаємо 
й просимо пробачення. Ідучи цією дорогою, отримаємо більше, 
ніж шляхом агресії та ненависті – а такі спокуси останнім часом 
з’являються як з одного, так і з іншого боку».

 
Генрик Вуєц не був би собою, якби його зацікавлення поль-

сько-українським діалогом обмежилося словами. Тому він брав 
участь та підтримував багато заходів Польсько-українського 
форуму, який діяв передусім до 2005 року, та інших заходів, 
включно в 2010–2015 рр., коли він був радником президента 
Польщі Броніслава Коморовського. Цей список дуже довгий. 
За часів форуму він займався організацією кількох важливих 
семінарів, місії для спостерігачів у всіх турах виборів під час 
Помаранчевої революції, співорганізацією річного важливого 
проєкту «Київ у Варшаві, Варшава у Києві», медіа-проєктів, 55-ї 
річниці операції «Вісла» у 2002 році.

Для Генрика Вуєца пам'ять про трагедію української спіль-
ноти, пов’язану з депортаціями під час операції «Вісла» 1947 
року, та підтримка української меншини в Польщі залишались 
одними з пріоритетних справ. Під час чергової річниці він ска-
зав: «Демократично вибраний Сенат РП услід за висловленим 
польськими єпископами зверненням ухвалив у 1990 році по-
станову, що критикує операцію «Вісла» – цю ганебну для Поль-
щі, однак реалізовану комуністами пацифікацію українського, 
лемківського, бойківського населення або населення, що мало 
православне чи греко-католицьке віросповідання. Таке рішен-
ня сенату уможливило офіційні контакти української опозиції 
з польськими парламентарями. Стартував складний поль-
сько-український діалог». 

У 1990 році Вуєц був депутатом, а не сенатором у польському 
парламенті, тож він не брав участі в ухваленні постанови, що 
критикувала операцію «Вісла», але в 1997 році, серед інших 
польських інтелектуалів, науковців, митців, політичних діячів, 
підписав відкритого листа «Шана жертвам операції "Вісла"». 
Брав участь у всіх її круглих датах. Коли в 2017 році в 70-ту 
річницю операції "Вісла" польський уряд уперше з 1989 року 
відмовив Об’єднанню Українців у Польщі та українським орга-
нізаціям у фінансуванні вшанування пам’яті жертв цієї операції, 
важливим виявилася суспільна підтримка громадян Польщі 
польської національності та солідарність з українцями Польщі. 
Підписання відкритого листа з висловленням спротиву щодо 
цього рішення польського уряду, фінансова підтримка, присут-

ність під час урочистостей у Перемишлі мали продемонструва-
ти, що поляки та українці спільно пам’ятають про цю трагедію 
й разом вклоняються її жертвам. Генрик Вуєц разом із дружи-
ною Людвікою, яка також була активісткою демократичної опо-
зиції часів ПРЛ, як і за інших обставин, були підписантами листа 
та брали участь у відзначенні річниці операції в Українському 
домі в Перемишлі та в жалобних богослужіннях.

Він неодноразово висловлювався під час дискусій щодо во-
линської трагедії. Вважав, що слід пам’ятати про українських 
жертв, які гинули від рук поляків. «Не можна пам’ятати тільки 
своїх жертв, ми мусимо пам’ятати і тих, і інших. Думаю, що треба 
йти цим шляхом, аби такі справи якось залагоджувати й вирішу-
вати. Не може бути так, що винна лише одна сторона». 

Багато з нас, зокрема і я, запам’ятають Генрика таким, яким він 
був під час нашої спільної польсько-української поїздки в липні 
2013 року до Павлівки-Порицька – символічного для поляків 
місця волинської трагедії – та до Сагриня – місця страти укра-
їнського цивільного населення руками відділів Армії Крайової 
у березні 1944 року. Польсько-українські зустрічі над похован-
нями в обох місцевостях були організовані нашими друзями- 
українцями. В Луцьку відбулася дискусія на тему єднання. 
Генрик Вуєц під час зустрічі в Університеті імені Лесі Українки 
в Луцьку виголосив прекрасні слова про те, що він під час цієї 
поїздки є паломником. Але я пам’ятаю також вираз обличчя та 
очі Гені, коли ми опинилися на скромному, дуже скромному 
кладовищі в Сагрині, досі частково знищеному та занедбано-
му, яке залишається в підпорядкуванні католицької церкви. 
На надгробній таблиці на честь вбитих українців читали їхні 
прізвища, а там більшість – жінки й діти, немовлята, старі люди. 
Два дні до того такі ж написи ми бачили на пам’ятнику, вста-
новленому на честь убитих у Павлівці-Порицьку поляків. Геньо 
був серед тих, кого сильно вразила така наочність. Про це він 
згодом розповідав в одному з радіокоментарів.

Разом із Людвікою Вуєц вони висловлювали спротив нищен-
ню українських надгробків та пам’ятників на території Польщі, 
їхні прізвища є серед підписантів у 2016 році «Волання з Вер-
храти» – нашого протесту щодо цього варварства – та відкрито-
го листа «Не забуваймо про знищені українські могили в Поль-
щі» в листопаді 2019 року.

Генрик Вуєц не залишався байдужим до негативу в поль-
сько-українських стосунках, шукав мости єднання, як депутат 
і радник президента Польщі розбудовував політичну співпра-
цю між Польщею та Україною!

*
У моїй пам’яті Генрик Вуєц, Геньо Вуєц назавжди залишиться 

з тією своєю теплою посмішкою на обличчі, доброзичливім під-
ходом до кожного, активністю у важливих справах та відмовою 
залишатися байдужим! Нагадаю на завершення слова, які мож-
на назвати його життєвим кредом: «Я не сам у цьому світі, я не 
міг би бути тут один, я не є відповідальним лише за себе. Це, по 
суті, єдиний сенс нашого життя, все інше є непевним, невиправ-
даним. Нас поєднує спільна доля щодо невідомого світу. Отож, 
я не можу думати тільки про себе, не можу залишати інших, 
поки це мені під силу, я мушу разом з іншими долати безсен-
совність цього світу і – може зазвучить це більш оптимістично – 
разом шукати і разом творити його сенс. Тому я не повинен від-
давати своє життя лише за себе самого. Це є близьким до солі-
дарності».

Вічная йому і світла пам'ять!

3  Лист 1965 року польських єпископів до єпископів німецьких, названий пізніше прокламацією  (orędziem), вважається одним із найважливіших етапів польсько-німець-

кого єднання після ІІ Світової війни. З цього листа походить цитата: «пробачаємо та просимо пробачення [дослівно: даруємо прощення і просимо про нього]».

варто знати – Польща
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Новини української 
громади в Польщі

Глава МЗС України зустрівся з українською 
громадою Польщі 
Під час свого першого візиту до Польщі міністр закордон

них справ України Дмитро Кулеба 27 липня зустрівся з пред
ставниками української громади у Варшаві. 

У ній взяли участь, зокрема, члени управи Об’єднання укра
їнців у Польщі Мирослав Купич та Стефанія Лайкош, очільни
ця фонду «Наш вибір» Мирослава Керик, голова Громадської 
ініціативи догляду за могилами воїнів УНР у Варшаві Юрій 
Рейт, очільник Українського товариства в Любліні Григорій 
Купріянович, представник Союзу українців Підляшшя Андрій 
Артем’юк, член координаційної ради Конгресу кримських та
тар у Польщі Недім Усейнов та очільниця «Пласту» в Польщі 
Олена Боднар.

Розмова стосувалася цілої низки питань вшанування місць 
історичної пам'яті, промування України у світі, проблем укра
їнських мігрантів та розширення мережі консульських уста
нов у Польщі.

Міністр, зокрема, схвально відгукнувся на прохання голо
ви фонду «Наш Вибір» підтримати українські суботні школи 
в Польщі. 

«Хто веде суботні школи, я – ваш фанат! Ви зберігаєте на
ступне покоління, – заявив Дмитро Кулеба. – Діаспора зміню
ється, й одного дня ми можемо її втратити. Старе покоління 
відійде. Якщо ми не збережемо молодь – вони швидко асимі
люються. Це насправді мій найбільший головний біль».

Україна нагородила мера Любліна 
З нагоди Дня Конституції України президент Володимир 

Зеленський нагородив Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня мера 
міста Люблін Кшиштофа Жука.

Польського представника місцевої влади відзначено за «ве
ликий внесок у розвиток стратегічного партнерства між Укра
їною та Республікою Польща, активну діяльність зі зміцнення 
дружніх зв’язків та добросусідства між українським і поль
ським суспільствами, а також за підтримку України та вшану
вання у Любліні видатних діячів історії українського народу».

Дякуючи за нагороду, Кшиштоф Жук зазначив, що ця від
знака – для всіх мешканців міста Люблін. «Ми разом протягом 
кількох десятків років сформували цю політику співпраці», – 
сказав мер.

 Близько 237 тисяч громадян України мають дозволи 
на перебування в Польщі
Кількість іноземців, які мають дійсні дозволи на перебуван

ня в Польщі («karta pobytu»), перевищила позначку 450 тисяч, 
а найбільше серед них – громадян України – 237 тисяч, – пові
домило Управління у справах іноземців Польщі.

Крім цього, в першій половині 2020 року власниками таких 
дозволів стали 27 тисяч іноземців, найбільшу групу серед яких 
становлять громадяни України – майже 22 тисячі. 

Відновлення діяльності Центру допомоги мігрантам 
у Познані (Migrant Info Point) 
У Познані відновив роботу Центр допомоги мігрантам, який 

переїхав у нове приміщення. Установа пропонує іноземцям, які 
перебувають у Польщі, безплатні консультації з питань лега
лізації перебування, з адміністративних та правових проблем 
і трудових прав. 

Окрім того, в познанському центрі іноземці знайдуть пора
ди й поміч щодо інтеграції, охорони здоров’я, психологічної та 
соціальної допомоги, догляду за дітьми й возз’єднання родини.

Адреса: ul. Półwiejska 17/27, Poznań
migrant.poznan.pl

Поступове відкриття кордону між Польщею та Украї-
ною
З 6 липня на кордоні між Україною та Польщею почав дія

ти ще один автомобільний пункт пропуску: Будомеж – Грушів. 
До цього часу на польськоукраїнському кордоні через поши
рення коронавірусу функціонували лише чотири автомобільні 
пункти пропуску: Гребенне – РаваРуська, Медика – Шегині, 
Дорогуськ – Ягодин та Корчова – Краковець, а також пішохід
ний пункт у Медиці. 

На кордоні з Польщею досі не відновлено функціонування 
ще трьох пунктів: Кросценко – Смільниця, Долгобичув – Угри
нів та Зосін – Устилуг. 

Через пандемію Польща видала менше віз українцям 
У першому півріччі цього року польські консульські устано

ви видали громадянам України 270 360 віз, що на 44,2% менше, 
ніж за аналогічний період 2019 року, коли їх отримано 484 377. 
Про це повідомило МЗС Польщі у відповідь на інформаційний 
запит агентства «Укрінформ». 

Різке скорочення оформлення віз спостерігалося в другому 
кварталі 2020 року, адже з 16 березня до 4 травня польські кон
сульства та візові центри в Україні не працювали через панде
мію коронавірусу. 

Нове приміщення Посольства України у Варшаві 
Новий будинок Посольства України в Польщі, де розміщено 

консульський відділ, відкрито на найвищому дипломатичному 
рівні. У події взяли участь, зокрема, міністри іноземних справ 
обох країн Яцек Чапутович і Дмитро Кулеба та близько 200 за
прошених гостей. 

«Я переконаний, що ця будівля символізує Україну, яку ми 
хочемо побудувати: комфортну, сучасну, елегантну, зручну 
й сповнену смислів», – заявив Дмитро Кулеба. За словами міні
стра, захист прав та інтересів громадян України, які прожива
ють нині в Польщі, – серед найважливіших пріоритетів уряду.

У свою чергу Яцек Чапутович підкреслив, що нове примі
щення посольства України в Варшаві – це «хороший символ 
укорінення українців у польському суспільстві». Дипломат до
дав, що відкриття нового будинку консульства піде на користь 
значній кількості українців, які потребують опіки в Польщі.

Додамо, що будівництво нового приміщення Посольства 
України в Варшаві тривало з перервами з 2012 року, а кон
сульський відділ представництва офіційно «переїхав» на нову 
адресу (вул. Мальчевського, 17) 1 липня 2020 року. За старою 
адресою – ал. Шуха, 7 – знаходиться приміщення посольства. 
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Акція «Полум’я братерства» 
 «Полум’я, яке понесе польськоукраїнське партнерство 

в майбутнє», – такими словами українська громада Польщі, 
українські дипломати та урядовці, польські харцери (скау
ти) та українські пластуни, а також представники польської 
державної та місцевої влади охарактеризували акцію «По
лум'я братерства». У рамках цієї події 14 серпня на могилах 
воїнів Армії УНР по всій Польщі одночасно запалали свічки 
й лампадки. 

 «Я дуже вдячна українським пластунам і скаутам за те, що 
вони продовжують нести цю пам'ять, мобілізуючи та об’єд
нуючи українців і поляків. Ми й надалі докладатимемо мак
симум зусиль для її збереження», – заявила віцепрем'єрмі
ністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції 
України Ольга Стефанішина, яка прибула на урочистість до 
Варшави. 

Пасажирів авіарейсів з України (НЕ) звільнено 
від карантину в Польщі 
Польський уряд своїм розпорядженням від 30 червня звіль

нив особи, які прибувають до Польщі повітряним шляхом 
з кількох країн, зокрема з України, від проходження обов’яз
кового карантину. Нововведення почало діяти 1 липня, про
те вже наступного дня Рада Міністрів Польщі змінила думку, 
з 3 липня викреслюючи Україну зі списку держав. 

Наступна спроба звільнити від обсервації іноземців, серед 
них і українців, які прилітають до Польщі, була здійснена 
7 серпня. Польський уряд у черговому розпорядженні скасу
вав обов'язок перебування на карантині пасажирів літаків, що 
прибувають до Польщі з усіх країн, з якими держава відновила 
пасажирський повітряний рух. Нагадаємо, що авіасполучення 
з Україною Варшава відновила 1 липня, після 3,5 місяців пере
рви, яка була спричинена поширенням коронавірусу. 

Однак скористатися новими правилами змогли лише ті іно
земці, які прилетіли до Польщі з українських летовищ з 8 по 
14 серпня, оскільки з 15 серпня польська Рада Міністрів у чер
говому розпорядженні викреслила із загального списку дер
жав дві країни: Україну та Білорусь. Це означає, що станом на 
15 липня, іноземці, які прилітатимуть з України до Польщі, 
автоматично не звільнені від проходження обов'язкового ка
рантину. 

 
Опрацював Анатолій Зимнін на підставі інформації порта-
лу «Наш вибір», газети «Наше слово», порталу «ПРОстір», 
агентства «Укрінформ», МЗС України, МЗС Польщі, Посоль-
ства України в Польщі, Прикордонної служби Польщі та Дер-
жавної прикордонної служби України

Управління також поінформувало, що найбільше іноземців – 
267 тисяч осіб – мають дозволи на тимчасове перебування, які 
видаються максимум на три роки, а 58% власників карт пе
ребування – це молодь до 35 років. Серед польських регіонів 
лідирує столичне Мазовецьке воєводство, де видано майже 
120 тисяч таких дозволів. 

Відкриття скверу імені Марка Безручка в Варшаві
У Варшаві 13 серпня відкрито сквер ім. Марка Безручка. 

«Марко Безручко – особа, яка об'єднує наші народи, це герой 
як України, так і Польщі. У 1920 році під містом Замосць він 
боровся за вільну Польщу, але також і за Україну», – заявив 
посол України в Польщі Андрій Дещиця під час церемонії 
відкриття скверу імені генерала Армії УНР Марка Безручка 
у Варшаві. В урочистості взяли участь, зокрема, представни
ки української громади та місцевого самоврядування, а також 
українські дипломати й польські урядовці.

Віцеспікер Сейму Малґожата Ґосевська нагадала, що 
«успішно командуючи обороною міста Замосць, генерал по
сприяв тому, що більшовицька армія не могла об'єднати свої 
сили в наступі на Варшаву». Політик наголосила, що надання 
варшавському скверу імені генерала Безручка має показати, 
«як багато можуть досягнути Польща й Україна, коли вони 
разом». 

В урочистості також взяв участь Анатолій Безручко – на
щадок генерала УНР, який спеціально приїхав на офіційну 
церемонію з України. 

Додамо, що рішення про надання варшавському скверу 
в столичному районі Воля (біля вулиці Юліана Ордона) імені 
українського генерала прийняла Рада міста Варшава 30 лип
ня.

Відкриття виставки «За нашу і вашу свободу»
З нагоди 100річчя Варшавської битви та спільної бороть

би Армії УНР і Війська Польського проти більшовицького 
наступу в польській столиці 15 серпня відбулося урочисте 
відкриття виставки «За нашу і вашу свободу»… Україн
ськопольський союз 1920 року. Брати по зброї проти більшо
вицької агресії».

«Я дякую за те, що Польща й польський народ із вдячністю 
визнають важливу роль українських союзників, коли 100 років 
тому під Варшавою вдалося зупинити наступ більшовиків», – 
наголосила під час відкриття виставки віцепрем’єрміністр 
України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції 
Ольга Стефанішина.

Експозицію, присвячену українськопольському братер
ству зброї, можна оглянути в зовнішній галереї столичного 
парку «Королівські Лазєнки» при алеях Уяздовських.

Полум'я братерства на могилах солдатів УНР, Православний цвинтар на 
Волі, Варшава. Фото Мирослави Керик
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Український 
ресторан 
у Білостоці
Ольга і Антон Острокости 
із дітьми потрапили до Польщі 
з охопленого війною Луганська. 
Зараз вони проживають 
у Білостоці, де відкрили 
невеличкий бар-ресторан, у якому 
можна поласувати варениками. 
Як їм живеться та працюється 
в Польщі – розповідає пані Ольга.

Людмила Лабович: Як довго Ви живете 
в Польщі? Як Ваша сім’я сюди потра-
пила?

Ольга Острокост: У Польщі ми вже 
майже шість років. Приїхати сюди нам 
допомогла моя шкільна подруга. Прак-
тично в самій білизні ми тікали з Луган-
ська як біженці, коли почалася війна на 
Донбасі. За один день втратили все, що 
мали. Підштовхнув нас до цього страх за 
життя дітей. 

На початку ми були в Малинниках коло 
Більська-Підляського. Там познайомили-
ся з місцевими українцями, які нам до-
помогли, – журналістом Євгеном Рижи-
ком та сім’єю Бужинських, власниками 
мережі магазинів «Arhelan», які дали нам 
роботу. У мене вища освіта, але ми не 
знали польської мови. Тому я працюва-
ла в магазині, а чоловік на будові. Потім 
познайомилися з місцевим українцем, 
юристом Павлом Місіюком, який допо-
міг нам оформити всі документи. Ми от-
римали дозвіл на проживання в Польщі 
з гуманітарних причин. Згодом переїхали 
до Білостока. Це більше місто, яке відкри-
вало більше можливостей. Тоді я повер-
нулася до своєї професії – почала працю-
вати логістом.

Як з’явилася ідея створити такий не-
величкий ресторан? 

Я завжди любила готувати, й хотілося 
смачно нагодувати не тільки свою сім’ю. 
Ідея з маленьким рестораном давно була 
моєю мрією. Чоловік вірив і підтримував 
мене в усіх моїх починаннях.

Два роки тому наш син захворів на ді-
абет. Потрібно було тричі вночі вставати 
й давати інсулін. Мені довелося покинути 
роботу логіста, бо потрібна була синові. 
І тоді подумала про вареники, які роби-
ла на замовлення знайомим. А знайомі 
переказували знайомим, що я смачно го-

тую. Робила вареники вдома, але хотіло-
ся почати бізнес. Ми ризикнули відкрити 
маленький ресторанчик і не помилилися. 

Чи важко відкрити й вести свій влас-
ний бізнес у Польщі?

 Якщо порівняти з Україною, то ні. Вся 
інформація є в Інтернеті, там усе можна 
знайти – які документи треба, щоб від-
крити бізнес. 

 Що Ви пропонуєте клієнтам? Чи бага-
то людей до Вас заходить?

 Наше меню не дуже велике. Ми про-
понуємо вареники з різною начинкою, 
млинці, суп і тарту. Вареники – це улю-
блена страва не тільки в Україні, але 
і в Польщі. Ми робимо їх на очах у клієн-
та, що дуже приваблює, і до нас приїжд-
жають навіть з іншого кінця міста. Люди 
охоче приходять, бо це домашня кухня. 
Ми готуємо трохи по-іншому, ніж у Поль-
щі, тому клієнти люблять наші страви.

Як пандемія коронавірусу впливає на 
Ваш бізнес? 

Дуже сильно впали продажі, але втри-
матися на плаву нам допомогла продаж 
на винос і доставка додому, а також 
серйозна підтримка підприємців з боку 
польської держави. 

Коли все почалося, ми закрили наш 
ресторанчик, тобто не приймали клієн- 
тів – до нас не можна було зайти. Однак 
ми й далі готували страви та продавали 
через спеціальне віконце. Так ми пере-
жили цей складний час пандемії. 

Чи набагато менше було клієнтів?
Так, приблизно вдвічі менше. Тепер по-

маленьку все вертається, як раніше, хоча 
якраз у серпні маємо менше клієнтів. 
Просто люди виїхали на канікули. Але так 
завжди влітку.

Як Вам живеться в Польщі? Як тут до 
Вас ставляться? 

 Спочатку було нелегко. Довелося пра-
цювати фізично, щоб утримати сім’ю. Хоті-
лося б окремо подякувати Євгену Рижику, 
сім’ї Бужинських і Павлу Місіюку, які дуже 
допомогли в подоланні нашого нелегкого 
шляху.

Чи зустрілися з хейтом?
Ні, ще не зустрічали негативного став-

лення в нашу сторону. Потрібно самому 
бути завжди на позитиві, тоді й до тебе 
будуть ставитися так само. Звичайно, тра-
пляються різні люди, але не через те, що 
я українка або чоловік українець. Ми не 
зустрілися з чимось подібним. Нам багато 
тут допомогли – і з помешканням, і з ро-
ботою. Весь час відчувалася підтримка 
людей. Ми маємо друзів українців. У Біло-
стоці є українці, в Орлі коло Більська-Під-
ляського живе моя подруга, в Малінниках 
також. Там розмовляють, як у нас у селі. Не 
по-польськи точно. Всюди українці.

Що Ви можете порадити тим, хто хоче 
відкрити свій бізнес?

Потрібно любити свою справу для того, 
щоб вона почала приносити прибуток. 
Треба любити те, що робиш.

Як бачите своє майбутнє?
У ситуації з коронавірусом неможливо 

передбачати й планувати майбутнє. Зви-
чайно, ми хочемо розвиватися, але зараз 
важко думати про щось конкретно. У нас 
тут мало місця. Хотілося б мати більше 
приміщення, ще одну кухню. Однак важ-
ко про це говорити, коли всі кажуть, що 
восени може початися друга хвиля пан-
демії. Але треба  жити далі й цінувати те, 
що маєш.

 
Розмовляла Людмила ЛАБОВИЧ

українці в Польщі

Ольга та Антон Острокости у своєму ресторанчику. Фото авторки статті
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Якщо я в’їхав до Польщі з України після 
14 березня,  а саме 1 червня 2020 року 
на підставі робочої візи, термін дії якої 
закінчився 5 липня 2020 року. До якого 
числа моє перебування є законним і коли 
я повинен подати документи на дозвіл на 
тимчасове перебування?

Якщо останній день дії візи припав на час 
дії стану епідемії або стану епідемічної за-
грози, оголошеного у зв’язку з поширенням 
коронавірусу, термін дії такої візи продов-
жується чинним законодавством до 30-го 
дня після дати скасування стану, який діяв 
останнім. Тож якщо термін дії візи закінчився 
5 липня 2020 року, він автоматично продов-
жується до 30-го дня після дати скасування 
стану епідемії чи стану епідемічної загрози. 
Якщо іноземець має намір надалі залишити-
ся в Польщі, то до 30-го дня після дати ска-
сування стану він має подати документи на 
дозвіл на перебування.

Що робити, якщо я в’їхала до Польщі 
в рамках безвізового режиму 14 травня 
з декларацією про доручення виконання 
роботи іноземцю та розпочала роботу на 
її підставі, але термін дії декларації та дні 
в рамках безвізового руху вже закінчу-
ються, а я маю намір залишитися в Поль-
щі й працювати?

Якщо термін закінчення роботи, зазначе-
ний в декларації про доручення виконання 
роботи іноземцю (польською – oświadczenie 
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi), припа-
дає на час дії стану епідемії або стану епі-
демічної загрози, оголошеного у зв’язку 
з поширенням коронавірусу, термін дії цієї 

декларації автоматично продовжується 
чинним законодавством до 30-го дня після 
дати скасування стану, який діяв останнім. 
Відповідно, іноземець може легально про-
довжити виконання роботи на підставі цієї 
декларації, на користь суб’єкта, який у ній 
вписаний, протягом періоду, не зазначено-
го в  декларації, але не довше ніж до 30-го 
дня після дати скасування стану епідемії чи 
стану епідемічної загрози, залежно від того, 
який діяв останнім, без отримання будь-яких 
додаткових дозволів на роботу чи інших 
документів. Це стосується також деклара-
цій, зареєстрованих під час епідемії, тобто 
після 14 березня 2020 року. Однак умовою 
продовження легального виконання роботи 
є легальне перебування на території Поль-
щі. Якщо іноземець в’їхав до Польщі в рам-
ках безвізового режиму після 14 березня 
2020 року, то після закінчення дозволеної 
кількості днів для продовження легального 
перебування потрібно подати документи на 
дозвіл на перебування. Така особа отримає 
штамп у паспорті й зможе легально перебу-
вати та працювати в Польщі.

Моя дружина з дитиною виїхали в Украї-
ну та у зв’язку з поширенням коронавіру-
су не мали змоги повернутися до Польщі, 
а їхні дозволи на тимчасове перебування 
з метою возз’єднання з сім’єю закінчи-
лися 17 липня. Чи можуть вони тепер по-
вернутися до Польщі через продовжен-
ня терміну дії їхніх карт перебування та 
подати документи на отримання нових 
дозволів?

Якщо член сім’ї іноземця (чоловік/дру-
жина/дитина) мали дозвіл на тимчасове 
перебування (zezwolenie na pobyt czasowy) 
в Польщі, а останній день дії дозволу випав 
на час дії стану епідемії або епідемічної за-
грози, відповідно до спеціальних рішень, 
перебування на підставі такого дозволу, 
а також термін дії самої карти перебування 
(karty pobytu), виданої у зв’язку з таким доз-
волом, автоматично продовжується до 30-
го дня після дати скасування стану епідемії 
чи стану епідемічної загрози в залежності 
від того, який діяв останнім. Продовження 

терміну дії такого документа, відповідно до 
чинного законодавства, є автоматичним, 
тобто не потрібно отримувати нової карти 
чи інших документів. Отже, з такою авто-
матично продовженою картою перебуван-
ня можна перетинати польський кордон. 
Водночас ми рекомендуємо слідкувати за 
повідомленнями польської прикордонної 
служби (Straż Graniczna) щодо поточних умов 
в’їзду на територію Польщі, тому що право-
ва ситуація може змінитися. Після в’їзду до 
Польщі члени сім’ї іноземця можуть подати 
документи на отримання нового дозволу на 
перебування.

Я працюю міжнародним водієм на під-
ставі піврічної декларації та відповідно 
перебуваю на підставі піврічної візи, тер-
мін дії яких скоро закінчиться.  Чи змо-
жу я далі працювати водієм за межами 
Польщі? 

Якщо останній день легального перебу-
вання іноземця на підставі національної візи 
випав на час дії стану епідемії або епідемічної 
загрози, відповідно до спеціальних рішень, 
легальне перебування іноземця в Польщі на 
підставі візи автоматично продовжується до 
30-го дня після дати скасування стану, який 
діяв останнім. Підстава легального перебу-
вання подовжується автоматично, для цього 
не потрібно отримувати нову візову наклей-
ку. Так само автоматично продовжується 
термін дії декларації. Це унікальні рішення, 
які було запроваджено через необхідність 
обмеження прямого обслуговування клієн-
тів польськими державними адміністрація-
ми в умовах пануючої епідемії. Уряд Польщі 
повідомив про їх прийняття Європейську 
комісію та уряди інших країн, щоб іноземці 
з такими автоматично продовженими доку-
ментами могли переміщатися в межах Шен-
генської зони. Однак поки не відома позиція 
окремих країн, і тому це не гарантує мож-
ливості в’їзду на їхню територію. У зв’язку 
з вищезазначеним, перед початком подоро-
жі необхідно переконатися, що можна буде 
в’їхати на територію даної країни на підставі 
продовженого терміну дії візи. Це стосуєть-
ся, наприклад, людей, які виконують роботу. 

У зв’язку із поширенням коронавірусу 
в Польщі з 16 березня 2020 року почала 
діяти безкоштовна загальнопольська 
інфолінія для іноземців, організована 
фондом «Наш вибір». За період дії інфо-
лінії, з 16 березня по 31 липня, було на-
дано 2042  консультації. Представляємо 
вашій увазі топ-7 найчастіших питань на 
тему легалізації перебування в часи ко-
ронавірусу.

Іванна КИЛЮШИК

Топ-7 питань 
від інфолінії 
фонду «Наш 
вибір»

поради
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В такій ситуації прикордонні служби окре-
мих країн стануть найкращим джерелом ін-
формації.

17 липня 2020 року мене скоротили з ро-
боти. У моєму дозволі на перебування 
з метою виконання праці зазначено, що 
я звільнена від зобов’язання мати дозвіл 
на роботу як випускниця університету 
денної форми навчання. Що мені робити, 
щоб надалі легально перебувати в Поль-
щі?

Якщо у рішенні про надання дозволу на 
перебування з метою виконання роботи 
вказано, що іноземець звільнений від зо-
бов’язання мати дозвіл на роботу як випуск-
ник університету денної форми навчання, 
це означає, що в нього є необмежене право 
працювати в Польщі й він може виконувати 
роботу в будь-якого іншого роботодавця. 
Зміна працедавця не вимагає зміни дозволу 
чи інформування відповідної воєводської 
адміністрації. Якщо іноземець знайшов нову 
роботу й дотримані всі інші умови  отрима-
ного дозволу щодо доходу, передбаченого 
місця проживання та медичного страхуван-
ня, наданий дозвіл на тимчасове перебу-
вання не буде скасований, і іноземець може 
надалі перебувати в Польщі на його підставі 
та працювати.

Я працюю в Польщі на підставі дозволу на 
роботу типу А, але  у зв’язку з епідемією 
мені скоротили робочий час з повної зай-
нятості на часткову й відповідно – заро-
бітну плату. Чи потрібно подавати заяву 
на новий дозвіл на роботу за нових умов?

Ні, такого обов’язку немає. Спеціальні 
рішення, які були прийняті у зв’язку з ого-
лошенням стану епідемії, дають можливість 
працедавцям змінити умови роботи, яку 
виконує іноземець. Тобто нові законодавчі 
норми дозволяють іноземцям працювати 
за інших умов, ніж ті, що зазначені в дозво-
лі на роботу, але в того самого працедавця, 
який вказаний у дозволі. Це не вимагає от-
римання нового дозволу, зміни діючого чи 
одержання будь-яких інших додаткових до-
кументів.

Як отримати візу на підставі дозволу на 
роботу типу А, не виїжджаючи з Польщі?

На жаль, це неможливо. Візу можна отри-
мати лише в дипломатичних представни-
цтвах, розташованих за межами Польщі.

І ноземці з третіх країн, зокрема з України, можуть працювати в Польщі за 
умови наявності дозволу на роботу чи дозволу на сезонну роботу, або ж де-

кларації про доручення виконання роботи іноземцю (за певних законодавчо 
передбачених винятків іноземець має необмежений доступ до польського рин-
ку праці, тоді дозвіл на роботу не вимагається) та трудового договору (umowa 
o pracę), договору доручення (umowa zlecenia) або договору підряду (umowa 
o dzieło).

Згідно зі спеціальними рішеннями, які були прийняті у зв’язку з поширенням 
коронавірусу, терміни дії дозволів на роботу, дозволів на сезонну роботу, а та-
кож декларацій про доручення виконання роботи іноземцю, які закінчуються 
в період стану епідемічної загрози або стану епідемії, автоматично продовжу-
ються до 30 днів від дати скасування стану, який діяв останнім. Для цього не по-
трібно отримувати додаткових документів. Також, згідно зі спеціальними рішен-
нями, є можливість виконання іноземцями роботи за інших умов, ніж зазначені 
в дозволах на працю. Положення антикризового закону дозволяють працедав-
цям змінювати умови роботи, зокрема скорочуючи робочий час та зменшуючи 

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.

Епідемія коронавірусу спричинила низку проблем на польському рин-
ку праці. Багато роботодавців змушені були закрити свої заклади праці, 
скоротити кількість працівників чи ввести інші обмеження. Однак трудові 
права працівників, серед них іноземців, повинні бути дотримані.

Іванна КИЛЮШИК

Трудові права іноземців 
у період коронавірусу
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заробітну плату, а також скерувати пра-
цівників на дистанційну роботу. Немає 
необхідності в отримані додаткових до-
кументів для цього. Однак це не означає, 
що працедавці можуть так вчиняти без 
попередньої домовленості з працівни-
ком та порушувати його трудові права, 
гарантовані Трудовим та Цивільним ко-
дексами Польщі.

Відповідно до статті 207 Трудового 
кодексу Польщі, працедавець зобов’я-
заний берегти здоров’я й життя праців-
ників, гарантуючи безпечні та гігієнічні 
умови праці при належному викорис-
танні досягнень науки й техніки. Тому він 
має право запитувати працівників, чи 
вони самі або ті, з ким вони тісно контак-
тували, були в регіонах, де зафіксовано 
велику кількість випадків захворювань 
на коронавірус. Однак ці питання не по-
винні втручатися в приватне життя. 

Якщо працівник перебував у країні чи 
зоні, де міг заразитися коронавірусом, 
працедавець може доручити йому дис-
танційну роботу, але не має права від-
правити його у відпустку. Працедавець 
також може відправити працівника на 
дистанційну роботу з метою профілакти-
ки. Таке право надається йому спеціаль-
ними рішеннями, які були прийняті для 
запобігання, профілактики та боротьби 
з COVID-19, іншими інфекційними захво-
рюваннями та кризовими ситуаціями, 
спричиненими ними. У такому випадку 
працівник мусить співпрацювати з пра-
цедавцем при виконанні зобов’язань 
щодо правил безпеки та охорони праці. 

Однак навіть якщо працівник перебу-
вав у країні чи зоні, де зафіксовано ве-
лику кількість випадків захворювань на 
коронавірус, працедавець не може зо-
бов’язати його взяти відпустку. Також він 
не має права не допустити його до робо-
ти. Інспекція праці зазначає, що недопу-
щення працівника до виконання роботи 
через потенційне зараження коронаві-
русом може дати право працівнику зви-

нуватити працедавця в переслідуванні 
чи навіть мобінгу. Сама підозра, що пра-
цівник міг заразитися коронавірусом, не 
є підставою для відсторонення його від 
роботи. 

Працедавець може відсторонити пра-
цівника від виконання роботи, якщо 
у нього проявляються симптоми, які 
свідчать про зараження коронавірусом, 
однак він не має права самостійно оці-
нювати стан здоров’я працівника, а лише 
скерувати його на медичний огляд.

Робітник, працюючи на підставі тру-
дового договору, не може самостійно 
подати заявку на отримання фінансо-
вої допомоги у зв’язку із простоєм на 
роботі, – це може зробити лише пра-
цедавець. Натомість, якщо працівник 
працює на підставі договору доручення 
або договору підряду і якщо у зв’язку 
з коронавірусом відбулося обмеження 
або призупинення співпраці з працедав-
цем, працівник може подати заявку на 
отримання фінансової допомоги за час 
простою в роботі. Спеціальні рішення 
у зв’язку з коронавірусом передбачають 
тимчасовий спеціальний захист для пра-
цівників, які працюють на підставі цих 
цивільно-правових договорів.

Працедавець може зменшити заробіт-
ну плату працівника, але лише за його 
згодою та попередньо підписаною з ним 
угодою або додатком до трудового дого-
вору, однак вона не може бути нижчою 
від мінімальної заробітної плати, яка на 
сьогодні становить 2 600 злотих брутто.

У ситуації якщо працівник готовий до 
роботи, але через припинення діяльно-
сті працедавця він не може її виконува-
ти, а працедавець не уклав з ним угоди, 
то працедавець зобов’язаний виплатити 
працівникові нормальну заробітну пла-
ту за період простою. Якщо він не хоче 
виплачувати винагороду за цей час, пра-
цівник може скласти скаргу до інспекції 
праці або звернутися із позовом до тру-
дового суду. Також, якщо працедавець 

не виплачує працівникові заробітну 
плату або виплачує в неповному обсязі, 
працівник може розірвати трудовий до-
говір без дотримання терміну завчасно-
го повідомлення про це.

Якщо працедавець тимчасово закрив 
робочі місця через коронавірус, це не 
означає, що він може не виплачувати 
зарплату працівникам. Якщо винагоро-
да працівника визначається погодин-
ною ставкою або місячною сумою заро-
бітної плати, працівник все ж повинен 
отримувати зарплату в цьому обсязі.

Якщо працедавець через фінансові 
проблеми оголосить банкрутство і не 
має грошей на виплату винагороди пра-
цівникові, останній зможе звернутися 
за фінансовою допомогою до Фонду га-
рантованих виплат працівникам, але до-
помога нараховується максимально за 
3 місяці, коли він не отримував заробіт-
ну плату.

Працедавець не має права примусово 
відправити працівника в неоплачувану 
відпустку. Лише працівник може подати 
заяву з такою метою. Як правило, навіть 
незважаючи на проблеми з коронавіру-
сом, працедавець не може примусово 
відправити працівника у відпустку. Лише 
працівник за попереднім узгодженням 
з працедавцем визначає її дату. Праце-
давець може в обов’язковому порядку 
відправити працівника у відпустку про-
тягом періоду попередження про розі-
рвання трудового договору. А також без 
його згоди, якщо робітник має невико-
ристану відпустку за 2019-й або попе-
редні роки.

Якщо у вас виникли питання, які сто-
суються конкретно вашої трудової си-
туації, можете скористатися безкош-
товними онлайн-порадами Державної 
інспекції праці Польщі (Państwowa 
Inspekcja Pracy), яка запустила інфолінію 
українською мовою для працівників 
з України:
• з 9:00 до 15:00 від понеділка до п’ятни-

ці за номером телефону 22 391 83 60 – 
для тих іноземців, які працюють на 
теренах Мазовецького, Лодзького, 
Великопольського, Свентокшиського, 
Люблінського та Любуського воєводств;

• з 9:00 до 15:00 від понеділка до п’ятни-
ці за номером телефону 89 333 17 41 – 
для тих, хто працює у Вармінсько-Ма-
зурському, Підляському, Куявсько-По-
морському, Поморському та Західно-
поморському воєводствах;

• з 16:00 до 20:00 з понеділка до середи 
за номером телефону 22 111 35 29 – 
для тих, хто працевлаштований у Під-
карпатському, Малопольському, Сі-
лезькому, Опольському та Нижньосі-
лезькому воєводствах.

• Інтернет сторінка кампанії «Працюй 
легально» - www.prawawpracy.pl

Якщо працедавець тимчасово закрив  робочі місця 
через коронавірус, це не  означає, що він може не 
виплачувати зарплату працівникам. Якщо винагоро-
да працівника визначається погодинною ставкою або 
місячною сумою заробітної плати, працівник все ж 
повинен отримувати зарплату в цьому обсязі.
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Для початку варто згадати про те, що цьогоріч до боротьби 
за престижну літературну нагороду Центральної Європи «Анге-
лус» було закваліфіковано аж  8 українських авторів, перекла-
дених польською мовою. Троє письменників з України ввійшли  
до довгого списку, й, маємо надію, комусь вдасться потрапити 
до фіналу  та змагатися з авторами з інших країн за перемогу. 
Сам факт, що аж 8 українських книг, перекладених польською 
мовою, прийнято до розгляду премії, свідчить, що українська 
сучасна література в Польщі існує та кількість видань збільшу-
ється. За це велика подяка перекладачам і видавництвам. 

Для початку розглянемо три книги, що опинились у довгому 
списку «Ангелуса».

Перше видання – це роман Тані Малярчук «Забуття» 
(«Zapomnienie», переклад на польську – Марціна Ґачковського, 
видавництво «Warstwy»). В Україні роман вийшов у Видавництві 
Старого Лева у 2016 році, став Книгою року ВВС–2016, а згодом 
отримав премію «ЛітАкцент року». Польський переклад поба-
чив світ у 2019 році. Восени планується презентація цієї книжки 
в Українському домі у Варшаві.

«Забуття» кваліфікують як історичний роман, проте цей твір – 
це щось набагато більше: він має багато рівнів, шарів історій 
і сенсів. Насамперед – це розповідь про долю українського іс-
торика, філософа, політика В’ячеслава Липинського, який мав 
польське походження, проте свідомо обрав українську ідентич-
ність. Малярчук дуже доступно та цікаво змалювала не лише 
життєпис свого героя, але й на його тлі показала багато цікавих 
історичних деталей, подій, нюансів. Книга піднімає питання істо-
ричної пам’яті, а також загальнолюдської – її втрати, забування, 
зникнення як екзистенційних, філософських категорій. «Забут-
тя» – це певне нашарування життів, епох та розповідей. Висвіт-
люється в ньому і багато сучасних та актуальних людських про-
блем, які авторка описує через головну героїню та нараторку 
роману. Те, що «Забуття» має можливість прочитати польський 
читач, є дуже важливим, адже там багато говориться про укра-
їнсько-польський діалог, який роками потребує більшого розу-
міння та уваги. Роман Тані Малярчук може надихнути до розду-
мів щодо польсько-українського наративу.

Наступним виданням, що претендує стати фіналістом «Анге-
луса», є «Інтернат» («Internat») Сергія Жадана. В Україні книга 
з’явилась у 2017 році, у Польщі – у 2019 році в  перекладі Мі-
хала Петрика у видавництві «Czarne». «Інтернат» – це роман, 
який важливо прочитати як кожному українцеві, так і іноземце-
ві, щоб збагнути, що за війна точиться на Сході України.  Разом 
із головним героєм книги, пересічним вчителем Пашею, читач 
має можливість пройти його шлях – спроби забрати з інтернату 
племінника в умовах війни на Донбасі. Нам відкриваються всі 
рани сучасної російсько-української війни. «Інтернат» настільки 
наближує сучасні реалії на Сході України, що читати подекуди 

боляче, дуже сумно, а найчастіше – страшно. Проте й відірвати-
ся неможливо. Хочеться пережити цю подорож, що веде героя 
немов через чистилище: чи то до пекла, чи то до раю – до кінця. 
Хочеться пам’ятати цю абсурдну реальність війни, яка насправ-
ді набагато ближче, ніж може видаватися, до кожного українця, 
де б він не був, та й до кожного поляка теж.

Третьою книгою, з довгого списку «Ангелуса» є роман На-
талки Сняданко «Фрау Мюллер не налаштована платити 
більше» (2013 рік). У перекладі Богдана Задури («Frau Müller nie 
zamierza płacić więcej») роман вийшов у 2019 році у видавництві 
«Warsztaty Kultury». Книгу можна охарактеризувати як психоло-
гічний роман. Чи не найважливішим є те, що текст розповідає 
про українців за кордоном, розкриває різні підводні течії укра-
їнського заробітчанства, по камінчику розворушує різноманітні 
стереотипи, пов’язані з життям поза межами України, Європою 
з її плюсами й мінусами. Текст, як завжди, написаний доступно 
й цікаво про складне та заплутане. 

Що ж до інших українських літературних новинок у Польщі, 
багато уваги та позитивних відгуків отримала книга Вікторії 
Амеліної «Дім для Дома». В Україні роман вийшов у 2017 році, 
польської прем’єри в перекладі Катажини Котинської у видав-
ництві «Warstwy» роман дочекався у 2020 році.

«Дім для Дома» – дуже цікаво сконструйований роман. Опо-
відь ведеться від песика Дома, що спостерігає за життям людей. 
Для всіх, кого захоплює Львів з його заплутаними родинними 
історіями та таємницями, кого приваблює мультикультурність, 
багатонаціональність міста Лева, книга видасться дуже дореч-
ною. Оригінальний спосіб нарації та захопливі людські долі, роз-
казані нам у романі, створюють неповторну атмосферу тексту.

Щодо новинок, яких варто очікувати на польському книжко-
вому ринку найближчим часом, навіть уже восени, тут також 
список є насиченим.  У перекладі легендарного Богдана Задури 
незабаром вийде поетична збірка Жадана «Антена» та роман 
«Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма» Наталки Снядан-
ко. У перекладі Ришарда Купідури з’явиться передостанній де-
тективний ретророман Богдана Коломійчука «Готель Велика 
Пруссія» (до речі, щойно в Україні вийшла найновіша книга 
автора з циклу романів про пригоди львівського комісара Ві-
стовича «Експрес до Ґаліції»). До друку теж готуються українські 
поетичні новинки молодих авторів (наприклад, поезія Мирос-
лава Лаюка). Не відстає також українська мала проза. У перекла-
ді Валерія Бутевича та Мацєка Пйотровського скоро побачить 
світ збірка коротких оповідань Андрія Бондаря «Церебро».

Насправді приємним є той факт, що тепер, в одному журна-
лістському матеріалі, неможливо перерахувати всі українські 
видані та анонсовані новинки в Польщі.  Тож шукайте в поль-
ських книгарнях українських авторів польською на свій смак 
і будьте здорові. Добра книга лікує все.

Сучасна українська 
література польською: 
що нового?
Останнім часом на полицях книгарень у Польщі можна 
знайти непогану добірку книг сучасних українських авторів. 
На найближчі місяці також заплановано кілька потужних 
літературних прем’єр. Про найцікавіші видання, що вже 
є і незабаром з’являться, читайте далі у статті.

Дарина ПОПІЛЬ
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Сергій Савченко народився у 1972 році 
у Львові. Він закінчив Львівський коледж 
декоративно-прикладного мистецтва 
і Львівську академію мистецтв. Художник 
працює у сферах живопису, графіки, фо-
тографії, відео, анімації, вуличної пласти-
ки та артоб'єкту. Бере участь у міжнарод-
них виставках і пленерах в Україні та світі. 
Сергій є засновником анімаційної студії 
«Savchenko Studio». У серпні 2019 року 
художник розпочав у Ґданську новий 
мистецький проєкт – «Savchenko Gallery». 
Сьогодні ми поговорили з Сергієм про 
його діяльність в Україні та Польщі, 
а також про відкриття галереї в одному 
з найкрасивіших польських міст над Бал-
тійським морем, про творчий досвід, цілі 
та плани на майбутнє.

Іванна Берчак: Ви художник із вели-
ким досвідом, брали участь у багатьох 
виставках, ваші картини є у колекціях 
в Україні та за кордоном. Розкажіть, 
будь ласка, як виникла ідея відкрити 
свою галерею та займатися галерейною 
справою, чому саме в Польщі, у Ґдан-
ську?

Сергій Савченко: Рано чи пізно наступає 
така мить, коли ми бачимо перед собою 
двері, котрі навстіж відчиняються. Такими 
дверима для мене став Ґданськ. Це над-
звичайно красиве місто, яке мені доводи-
лося відвідувати й раніше.

Майже непомітна колись мрія присвя-
тити якусь частину свого життєвого часу 
цьому місту нарешті здійснилася, коли 
було прийнято рішення розпочати тут 
свою діяльність. Форма комерційної гале-
реї хоч і не була мені найближчою, але ви-
явилася найкоротшим і найдоступнішим 
способом, котрий дозволив би пізнати 
майже незнайоме середовище Триміста, 
а також дати йому пізнати мене. Врешті це 
сталося, і рік тому ми разом із моїми робо-
тами та ідеями опинилися віч-на-віч перед 
цікавим невідомим у самому серці Ґдан-
ська. Необхідні документи були швидко 
зроблені, галерея відчинила двері – і ба-
жаний процес розпочався.

За рік досить інтенсивного перебуван-
ня в Ґданську я жодного разу не зустрівся 
з випадками ксенофобії чи якогось не-
гативного ставлення, пов'язаного з моїм 
непольським походженням. Навпаки, вже 

з перших днів відчувалася підтримка, люд-
ська емпатія, інтерес до нашої справи та 
допомога при кожній нагоді.

Комунікація зі Львовом чудова, є багато 
недорогих авіарейсів. Це дозволило мені 
не відчувати особливого стресу від пере-
їзду, спілкуватися із сім’єю та продовжува-
ти свою діяльність в Україні.

Уже минув рік після відкриття 
Savchenko Gallery. Без перебільшення, він 
став найцікавішим і найпізнавальнішим 
у всіх сенсах у порівнянні з попередніми. 
Була проведена величезна робота. Не-
зважаючи на майже тримісячну перерву 
у зв'язку із пандемією, нам вдалося влаш-
тувати п’ять відкриттів різних експозицій. 
Завдяки великим груповим проєктам ми 
показали роботи більш ніж сотні худож-
ників із Польщі, Словенії, Німеччини й, 
безперечно, України. Приємною новиною 
стало те, що всупереч пандемії Savchenko 
Gallery показала дуже добру економічну 
динаміку. За рік було реалізовано понад 
90 художніх творів, серед них – графіка, 
рисунки, скульптури, а також більш ніж 
25 живописних робіт. Для зовсім новень-
кої галереї в незнайомому місті це, як на 

«Мені приємно думати, що наша діяльність проявить ще одне джерело мистецької інформації, завдяки 
якому світ матиме змогу cформувати більш об'єктивний образ про Україну і її мистецьку спільноту», – 
Сергій Савченко.

Savchenko Gallery – нове місце 
на культурній мапі Ґданська
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культура

мене, дуже добрий результат. Завдяки зла-
годженій праці нашої команди, за досить 
короткий час  досягнуто успіху не лише 
в економічному сенсі, а і в плані репутації. 
Не раз ми чули від клієнтів, що наша гале-
рея є однією з найгарніших серед бачених 
ними раніше в Польщі. Повірити в це було 
б нескромно, але почути такі оцінки, без-
перечно, приємно. На сьогодні ми вже ма-
ємо базу клієнтів, шанувальників та друзів 
галереї (майже 1000), а також, що найго-
ловніше, цей перший крок дозволив нам 
відкрити наступні напрямки й цілі, про які 
мріялося спочатку, які стали досяжними. 
З'явилася нова локація на старовинній фа-
бриці «Fanabaz» (Fabryka na Bazynskiego), 
де ми разом із нашими сусідами з інших 
майстерень кожного місяця організуємо 
якусь цікаву подію у вигляді «відкритих 
майстерень», коли всі бажаючі можуть 
прийти й поспілкуватися безпосередньо 
з художниками, музикантами, творцями 
різних жанрів, пов'язаних із мистецтвом. 
Усе це відбувалося й далі відбувається 
завдяки підтримці мого сина, вже сформо-
ваного дорослого художника Василя Сав-
ченка, моєї сім'ї, партнерам, численним 
новим друзям та колегам у Польщі.

Чи вплинув переїзд, зміна середовища 
на вашу творчість?

Без сумніву. Нове середовище, нові об-
ставини й навіть інше архітектурне ото-
чення обов'язково мають вплив. Тепер 
уже можу частково окреслити ґданський 
період у творчості – інше нове для мене 
світло, кольори, настрої. З'явився цикл із 
ґданськими чайками, своєрідними за ко-
лоритом майже готичними пейзажами, 
інші незвичні раніше для мене роботи. Ар-
тистична школа в Польщі є досить потуж-

ною, виразною та впізнаваною у світі. Це 
те, що так би хотілося побачити в Україні, – 
саме український потужний напрям, ко-
трий вирізнявся б своєю самобутністю та 
міг повноцінно співіснувати й інтегрувати-
ся серед інших світових мистецьких явищ.

Те, чим займається нині Savchenko 
Gallery, якраз відповідає справі інтеграції 
і знайомства одних художників з іншими 
та водночас формування одного з можли-
вих образів українського арту.

Мені приємно думати, що наша діяль-
ність проявить ще одне джерело мистець-
кої інформації, завдяки якому світ матиме 
змогу формувати більш об'єктивний об-
раз про Україну та її мистецьку спільноту.

Україна – це не лише конкретні продук-
ти, створені десь на її території. Це значно 
більше: безпосередній спосіб мислення, 
здоровий світогляд, здатність діяти пов-
ноцінно, рівноправно й прозоро.

Розкажіть, будь ласка, про співпрацю 
з польськими інституціями, спільні 
проєкти, про першу виставку.

Перша тематична виставка відкрилася 
в жовтні минулого року. Це був спільний 
захід із німецьким художником, скульпто-
ром Еріком Маєм. Виставка складалася 
з двох начебто відмінних проєктів, проте 
базисом для кожного з них служили дві 
минулі світові війни. Відкриття видалося 
дуже людним. На виставку завітав консул 
України Лев Захарчишин. Пізніше відбули-
ся й інші акції, особливо цікава серед них – 
виставка в рамках фестивалю шовкодруку 
Trisity, vol 3, за участі більш ніж 100 худож-
ників з Триміста і не лише. Захід реалізо-
вано завдяки партнерству наших добрих 
колег із фундації «Morze», і ми були однією 
з трьох локацій, котрі представляли цей 

проєкт у Тримісті. Виставка мала величез-
ний успіх. Навіть після закінчення й доте-
пер роботи її учасників знаходяться в нас 
у галереї та успішно реалізуються серед її 
клієнтів. У нас досить тісні зв'язки з Ґдан-
ською академією мистецтв завдяки моєму 
синові Василеві, котрий уже другий рік ви-
кладає там на кафедрі цифрової графіки. 
Наступного року плануємо інші акції у без-
посередньому партнерстві з академією.

Нещодавно мені пощастило працювати 
над створенням сценографії в театрі «Ате-
льє» ім. Агнєшки Осецької в Сопоті. Виста-
ва пройшла дуже добре, і ми отримали 
найкращі рецензії від місцевих знавців 
театру.

Розкажіть про роботу галереї, як усе 
починалося, як знаходите художників, 
з якими співпрацюєте?

Після перших відкриттів і налаштуван-
ня всіх необхідних інтернет-комунікацій 
(сайт, соцмережі тощо) нас досить актив-
но почала відстежувати широка аудиторія 
потенційних шанувальників. Як я вже роз-
повідав, відкриття й вернісажі видавалися 
багатолюдними, багатими на спілкування, 
що свідчило про живу зацікавленість на-
шою діяльністю та авторами. Відтоді ми 
постійно отримуємо на електронну пошту 
пропозиції у вигляді портфоліо від різно-
манітних митців. Потім або запрошуємо 
художника до співпраці, або відмовляємо 
в ній, або залишаємо у своїй базі даних, 
щоб у майбутньому запросити на акцію, 
котра може бути йому цікавою. Так, напри-
клад, мені вдалося познайомитися з чудо-
вою художницею Кароліною Заборською. 

Нині Savchenko Gallery змушена працю-
вати переважно як комерційний проєкт, 
але в майбутньому мені б хотілося транс-
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Людство культивує буряк уже понад 3000 ро-
ків. Але ще за 2000 років до н.е. ассирійці, перси 
та вавилоняни знали буряк як овочеву й лікар-
ську рослину. Про нього згадували видатні мис-
лителі античності та Середньовіччя – Цицерон, 
Марціал, Вергілій, Плутарх, а його лікарські 
властивості описували Діоскорид, Авіценна та 
Теофраст Гогенгейм. За 500 р. до н.е. у Європі 
в їжу вживали переважно бадилля, але в Азії 
і на Близькому Сході перевагу віддавали все ж 
коренеплодам. Згодом їх оцінили і європейці. 
Приблизно в ХІ ст. бурячок масово прийшов 
і в Східну Європу. У коренеплодах столових 
сортів міститься цукор, білок, жир, клітковина, 
органічні кислоти (яблучна, лимонна та ін.), мі-
неральні солі (магній, калій, кальцій, залізо, йод 
та ін.), пігменти, вітаміни С, B1, В2, Р, PH та фолі-
єва кислота. Органічний пігмент бетаїн сприяє 
розщепленню та засвоєнню білків їжі та бере 
участь у біосинтезі холіну, який підвищує тонус 
клітин печінки й покращує роботу цього органу. 
Серед відомих овочів буряк містить найбільшу 
кількість йоду. Залізо, яке в невеликій кількості 
є в коренеплодах, тим не менш відіграє важливу 

Прийшла серпнева спека, і при +33°С не 
дуже-то хочеться їсти й не сильно про їжу 
пишеться, але будемо якось рятуватися. Я за-
уважив, що в таку погоду в моєму особистому 
меню з’явилася бурячкова домінанта (все, що 
холодніше: холодники, про які ми вже роз-
мовляли минулого року, окрошки, холодні 
борщі, салати, квас, соки та плодово-овочеві 
коктейлі, котрі зараз модно називати «смузі»). 
І тому, власне, вирішив з вами про бурячки по-
розмовляти. Тим більше, мене вже давно про-
сила редакція написати щось про те, як харчу-
ватися, щоб влазити в джинси й купальники. 
Тож повертаємося до бурячків. 

Корисні й легкі 
страви з бурячка 
в літню спеку. 
Частина 1

Юрій ГЕРАСИМЧУК

формувати нашу діяльність у проєкт освітньо-культурологічного характеру, 
створювати й підтримувати акції та виставки, які не будуть мати безпосеред-
ньої залежності від швидкого комерційного успіху. Це є нашою найближчою 
метою.

Саме для цього ми ініціювали створення власного культурного фонду, 
котрий реалізуватиме такий вид діяльності. Як тільки це відбудеться, ми ма-
тимемо значно ширші можливості для різноманітних колаборацій і цікавих 
проєктів. За рік нашої діяльності отримана надзвичайно велика кількість 
дуже позитивних відгуків в інтернеті та наживо. Тепер уже чітко зрозуміло, 
що напрямок вибраний вірно.

Чи співпрацюєте з українськими інституціями, організаціями та як 
саме?

На одній з акцій у рамках Українського тижня в Ґданську були гості з Укра-
їнського інституту. Пізніше ми намагалися залучити їх до декількох наших 
заходів, але, на жаль, потім стало відомо, що такі організації можуть когось 
підтримувати лише в рамках своїх проєктів та програм. Отже, вже цього року 
ми надіслали проєкт/пропозицію на актуальну зараз програму. Також наша 
галерея є партнером ще декількох поданих на розгляд проєктів. Один із них – 
спільна подія разом із Istanbul Artist Residensy, наших партнерів у Туреччині, 
де організатором є чудова й талановита художниця зі Львова Поліна Сьомоч-
кіна. Сподіваюся, ми отримаємо позитивні відгуки та підтримку від нашої кра-
їни, у котру віримо й творимо її історію навіть поза її межами.

Поділитеся з нами своїми планами на майбутнє?
Планів достатньо: діяти, творити, співпрацювати.
У цьому нам має допомогти наша нова локація «Fanabaz», майбутній куль-

турний фонд, а також сприятливий культурний клімат разом із найкращими 
друзями й партнерами в Польщі, Україні, Німеччині, Туреччині, Словенії та 
в інших країнах.

Мені пощастило багато подорожувати, і майже завжди це були подорожі, 
пов'язані з художньою діяльністю. При кожній нагоді, котра мені випадала, на-
магався так чи інакше познайомити чи пов'язати з Україною своїх добрих дру-
зів і колег. У цьому напрямку вже вдалося зробити чимало. Це і причетність 
до створення однієї з найпотужніших нині в Україні арт-резиденцій «Червоне 
і Чорне» в Каневі, гостьова резиденція Музею ідей у Львові, спільні проєк-
ти разом із фундацією «Inwencja» з Ряшева, берлінські й карпатські виїзди зі 
швейцарською Catena та багато іншого.

Те, чим займаюся зараз у Ґданську, є продовженням усього, що робив до-
тепер. Тому відчуваю спокій і впевненість, бо знаю, що ми разом із нашою 
командою, друзями та партнерами творимо не лише цікаву, але й потрібну 
й корисну справу для нас і наших країн.

Savchenko Gallery розташована за адресою Szafarnia 11 у сучасній будівлі 
в центрі міста, недалеко від Старого міста в Ґданську. 

Розмовляла Іванна БЕРЧАК
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роль у творенні крові. Органічно зв’язане, воно 
має дуже високу засвоюваність. У 1747 році 
німецький хімік А.С. Маргграф визначив у ко-
ренеплодах буряка цукрозу та запропонував 
використовувати цей овоч для виробництва 
цукру. Намагаючись підірвати вигідну торгівлю 
Англії тростиновим цукром з її заморських ко-
лоній, Наполеон визначив величезну на той час 
премію в мільйон франків для того, хто винайде 
спосіб виробництва дешевого цукру з буряка. 
Цукровий буряк був виведений ще за життя На-
полеона, а у 1813 році у Франції працювало аж 
334 цукрових заводи. 

А тепер треба сказати пару слів про бурякове 
бадилля, яке наші пращури, на відміну від нас 
сучасних, ніколи не вважали непотрібними від-
ходами. Бурячкове бадилля можна їсти: у різних 
салатах, окрошках, у вигляді сирих та відвар-
них додатків/гарнірів до перших і других страв. 
Особливо цінним є молоде бурячкове бадилля, 
або польською – botwinka, яка з’являється на 
городі досить рано, коли організм ще відчуває 
недобір свіжої зелені та вітамінів. Причому це 
справедливо не тільки для бурячка – бадилля 
моркви чи редису теж досить корисне й може 
вживатися в їжу. Вміст вітамінів, мінералів і по-
живних речовин у бурячковому бадиллі значно 
вищий, ніж у коренеплодах, тому його вживання 
дуже рекомендоване. Тільки у випадку наземної 
частини рослини виникає проблема зі зберіган-
ням. Коренеплоди зберігати значно простіше, 
тому їх і вживають цілий рік. 

Передмова була досить довгою, але місця на 
пару цікавих рецептів ми ще маємо. Вони будуть 
коротенькі, бо в таку спеку проводити багато 
часу біля плити – це не наш метод, тож вдягаємо 
фартушки і до роботи. 

Ікра бурячкова
Один крупний солоний огірок та 3–4 серед-

ні відварені (або запечені) буряки очистити від 
шкірки. Велику цибулину дрібно посікти та злег-
ка обсмажити на олії. Очистити 3–4 зубці час-
нику. Всі овочі перемішати й пропустити через 
м’ясорубку (я користуюся комбайном), заправи-
ти сіллю, перцем та олією.

Буряк з яблуками
0,5 кг буряка та 2 яблука почистити від шкір-

ки, з яблук видалити серединку та потерти 
все на грубу терку. 50 г сала дрібно порізати, 
витопити в сковороді на шкварки (якщо ро-
бити на олії, то потім можна їсти й холодним), 
додати буряк і яблука, 1 склянку фруктового 
соку (я беру яблучний, але з гранатовим теж 
непогано), сіль у співвідношенні до цукру 1:4, 
сік лимона, корицю й гвоздику, все змішати та 
тушкувати під кришкою на слабкому вогні до 
м’якості. За 2–3 хв. до повного розм’якшення 
бурячка влити в каструлю 2–3 чарки черво-
ного вина. Подавати теплим до грильованого 
м'яса чи ковбасок.

Буряковий квас – я роблю за цим, може, не зов-
сім класичним рецептом. 

Сирий буряк почистити та нарізати дрібни-
ми шматками або тонкими пластинками (я тру 
на грубу терку, але це версія на один раз, а не 
«дотримати до Різдва») й залити кип’яченою 
водою (я додаю завжди порізані пластинками 
часник і хрін, насіння кропу та кмин, але не всі 
так люблять), закрити кришкою з дірочками 
(я накриваю друшляком або марлею), дати по-
стояти 3–5 днів, і квас готовий. Співвідношен-
ня буряка й води – довільне. По мірі вживан-
ня додавати воду, поки квас не втратить смак 
(із тертим буряком це не працює). Зберігати 
при кімнатній температурі. Буряковий квас дає 
особливий смак оселедцям, якщо їх залити, за-
лишити на годинку, а після цього злити. На літо 
рекомендую швидку страву: ошпарити капусту, 
підсолити, злегка віджати, залити квасом, звер-
ху посипати зеленню петрушки, додати тро-
шечки часнику та полити олією. Ну і звичайно – 
це основа для окрошки та холодників. Ще я 
просто мішаю його з томатним, яблучним або 
морквяним соком (або всіма разом) і водою 
й так п’ю.

Смачного!

Продовження статті читайте 
в наступному номері.
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