


В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

З приходом осені ми спостерігаємо збільшення випадків захворювання COVID-19, деякі дер-
жави знову вводять локдаун або закривають кордони. У цій невизначеній ситуації знаходяться 
мігранти, які або змушені безвиїзно залишатись у країнах міграції, або мають проблеми з по-
верненням до цих країн, з огляду на факт, що візові центри закриваються або вони очікують 
на документи. У цьому номері ми пишемо про зміни в ситуації українських мігрантів у Польщі, 
пов’язані з пандемією та можливістю пересування. Про те, як ситуація з COVID-19 впливає на змі-
ну сприйняття міграції, та про появу поняття «ключових працівників», якими виявилися власне 
мігранти, котрі працюють у сільському господарстві, торгівлі, постачанні та логістиці.

Місто Варшава провело дослідження про життя жінок під час пандемії та вперше торкнулося 
ситуації українок. Результати опитувань свідчать, що на жінок ліг основний тягар ведення до-
машнього господарства, навчання дітей у поєднанні з працею з дому. Частина з них втратила роботу або відчувала загрозу, що 
її втратить. Українки скаржилися на фінансову залежність від своїх партнерів, на дискримінацію з огляду на національність та 
визнали, що не вважають себе адресатками міських програм і варшав’янками. Про це дослідження і про плани міста, скеровані 
до жінок, ми пишемо в номері газети. Продовжуючи жіночу тему, розповідаємо про польсько-український жіночий літератур-
ний фестиваль «Фемінатива», який відкрився у Вроцлаві, а його дискусії можна дивитись онлайн. Мета цього заходу – показати 
жіночу перспективу на питання, які нас хвилюють сьогодні: війна, материнство, міграція, правозахисний рух тощо. 

У номері ми пишемо про діяльність української скаутської організації «Пласт» у Польщі в інтерв’ю з лідеркою організації Оле-
ною Боднар. Ви знайдете також добірку стипендіальних програм, які тут доступні для українців. Зі сторінок газети дізнаєтеся 
про довготермінові дозволи на перебування в польській державі. Окрім того, пропонуємо вам новини української громади 
в Польщі. 

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 на 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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ЄС та Україна готуються до другої 
хвилі пандемії коронавірусу. За даними 
Всесвітньої організації охорони здоров'я, 
станом на 20 вересня 2020 року вірус 
COVID-19 був виявлений у 30 млн осіб 
у всьому світі, а понад 900 тис. померли 
через викликані ним ускладнення. І хоча 
найгірша епідемічна ситуація спостеріга-
ється у США, Індії, Росії та країнах Пів-
денної Америки, в Європі у вересні реє-
стрували понад 60 тис. нових випадків 
захворювання  щодня. А вже 10 жовтня 

в Україні було зафіксовано майже 6 тис. 
нових випадків зараження коронавіру-
сом, у Польщі – понад 5 тисяч.

Поки Австрія, Британія, Росія та США 
заявляють, що від винайдення вакцини 
їхніх науковців відділяють лічені тиж-
ні, більшість дослідників схиляється до 
думки, що до весни 2021 року навряд чи 
вдасться істотно зменшити кількість за-
хворювань. Найбільш впливові політики 
континенту – канцлер Німеччини Ангела 
Меркель та президент Франції Емануель 

Макрон – після вересневої зустрічі в Бре-
гансоні на Лазуровому узбережжі фак-
тично підтвердили, що «Старому Світу» 
краще застосовувати «шведську модель» 
карантину: заохочувати населення до 
підтримки гігієни та обмеження контак-
тів, але без радикального припинення 
публічного життя.

Тому не дивно, що більшість країн ЄС 
дозволила вільне пересування всередині 
Євроспільноти, проте утримує обмежен-
ня для мандрівників з інших регіонів. 

ПРИВІЛЕЙОВАНІ МАНДРІВНИКИ? 
ЯК КОРОНАКРИЗА ЗМІНЮЄ 
ЖИТТЯ МІГРАНТІВ
Українська працівниця супермаркету сьогодні має більше можливостей пересуватися Європою, ніж пред-
ставник київського середнього класу. Пандемія COVID-19 довела мешканцям ЄС, наскільки вони залежать від 
праці мігрантів. Іноземні працівники отримали виняткові привілеї перетинати міждержавні кордони, коли 
для решти мандрівників вони закриті. Проте вони не мають найголовнішого – можливості залишитися вдома.
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У випадку Польщі кордон можуть пере-
тнути й власники oświadczenia – декларації 
про намір працевлаштувати іноземця, та 
навіть ті працівники, які ще не мають під-
писаного трудового контракту – якщо до-
ведуть, що розпочнуть працю одразу після 
приїзду. З липня деякі польські працедавці 
дозволяють проходити карантин за місцем 
роботи. А перетин польсько-українсько-
го кордону де факто дозволяє далі вільно 
переміщатися всією територією ЄС, за 
виключенням країн та регіонів, які тим-
часово запроваджують обмеження на в'їзд 
(деякі провінції Іспанії, країни Балтії).

Мобільність у 2020 році залежить не 
від рівня прибутків, а тільки від того, на-
скільки твоя праця потрібна приймаючій 
країні. Англомовна преса та Єврокомісія 
все частіше оперують терміном essential 
workers (ключові працівники) – життєво 
необхідні працівники. Під ним розуміють 
працівників сфери торгівлі, сільського 
господарства, медичних закладів та опіки, 
транспорту й логістики. Праця цих людей 
виявилася особливо потрібною під час 
пандемії COVID-19. І саме в цих сферах 
велику роль відіграють іноземні працівни-
ки – у середньому 13% у ЄС, проте в дея-
ких країнах – понад 20%. При тому що їхні 
зарплати часто є нижчими за середні, їхню 
роботу не можна перенести до домаш-
нього офісу. Вихід із дому, виїзд із міста, 
з країни з цієї перспективи є не привілеєм, 
а службовим обов'язком.

Можливість поїхати на канікули до Іта-
лії чи Греції цього року вигідно відрізняє 
українських мігрантів у Польщі від їхніх 
співгромадян удома, проте необхідність 
щодня ходити до праці на фоні зростаючої 
статистики захворювань уже не є прива-
бливою. Мігрант сьогодні має багато мож-
ливостей для переміщень, але не має права 
зупинитися.

До стресу, пов'язаного із можливістю за-
хворіти, у випадку українських трудових 
мігрантів додається непередбачувана по-
літика урядів та перевізників. Польський 
уряд уже двічі – на кілька днів у липні та 

серпні – скасовував карантин для тих 
українців, хто перетинає кордон літаком, 
але потім анулював дозвіл із сьогодні на 
завтра. Це стало проблемою не тільки для 
тих, хто прямував до Польщі на роботу, 
але й для родин, хто збирався відвідати 
родичів в Україні чи залишити дітей на 
літо в бабусь та дідусів. Скасування та 
перенесення рейсів, погане знання поль-
ського права представниками авіакомпа-
ній і пов'язані з цим відмови в посадці на 
борт, – часом замало просто мати право 
на в'їзд, його треба ще відстояти.

Додаткові неприємні емоції викликає 
й комунікаційна політика української 
влади, яка то дезінформує громадян щодо 
можливості виїзду та в'їзду до країни, то 
переносить дати початку дії планованих 
обмежень.

Нікуди не зникли традиційні пробле-
ми із легалізацією перебування в Поль-
щі. Минулого року, за даними Верховної 
контрольної палати Польщі, розгляд се-
редньостатистичної справи про дозвіл 
на проживання тривав близько півроку 
замість гарантованих законом 60 днів. 
Цього року, після фактичного паралічу 
адміністрації з середини березня до кінця 
травня, цей термін видовжився. І хоча пе-
ребування всіх мігрантів у Польщі на час 
пандемії було визнано легальним, після 
відкриття міграційних управлінь у трав-
ні–червні відсоток відмов зріс, а від аплі-
кантів на дозвіл на проживання почали 
вимагати додаткові документи від Закла-
ду соціального страхування, яких не ви-
магали до пандемії.

COVID-19 показав, що європейська 
економіка не справляється без мігрантів. 
Що вони є не додатком, а необхідним еле-
ментом повноцінного соціально-еконо-
мічного життя. Але мігранти далі мусять 
давати собі раду самостійно. Португалія, 
Італія, Британія обіцяють реформу мігра-
ційного права, аби спростити працевлаш-
тування та довготривалу легалізацію пе-
ребування для essential workers. У Польщі 
поки таких планів немає.

Це вже не жорсткий локдаун зразка бе-
резня–червня, коли пасажирські кому-
нікації були фактично заморожені на-
віть поміж країнами Шенгенської зони, 
але й до рівня міжнародної мобільності, 
яким ми володіли до весни цього року, 
ще далеко. Поза Кіпром чи частково Хор-
ватією, держави ЄС досі не приймають 
відвідувачів – не громадян ЄС із турис-
тичною та бізнесовою метою. В'їзд най-
ближчим родичам громадян дозволений 
скрізь, але щодо найближчих родичів 
іноземців-резидентів – тут уже виника-
ють проблеми. Лічені країни дозволяють 
в'їзд журналістам, краще виглядає ситуа-
ція з науковцями та дослідниками – але 
тільки з тими, що співпрацюють з уні-
верситетами чи академіями наук.

Ну і залишається питання карантину. 
Його тривалість останнім часом ско-
рочена до 10–12 днів, проте навіть така 
самоізоляція позбавляє сенсу коротко-
термінові поїздки. У 2020 році далекі 
подорожі вимагають від мандрівни-
ків значно більше, ніж раніше, ресур-
сів: часу, грошей, послуг юриста, елас-
тичності.

На цьому тлі трудові мігранти – гро-
мадяни третіх країн, що працюють на 
терені однієї з держав ЄС, – виглядають 
суперпривілейованою групою. Власники 
постійних і тимчасових дозволів на про-
живання, дозволів на працю та трудових 
договорів могли подорожувати через 
ковідну «залізну завісу» навіть у період 
найбільш гострих обмежень. Більше 
того – країни Заходу докладали зусиль, 
аби перевезти їх через кордон. Так, Бри-
танія від початку квітня замовляла чар-
тери для румунських, болгарських та 
українських працівників аграрного сек-
тору, Австрія – болгарських та турець-
ких працівників транспорту та лікарень, 
Польща, Фінляндія – для українських 
робітників фабрик та сільського госпо-
дарства. Проблемою була логістика по-
дорожей, але не саме право конкретної 
групи іноземців в'їхати.

Мобільність у 2020 році 
залежить не від рівня 

прибутків, а тільки від того, 
наскільки твоя праця потрібна 
приймаючій країні.
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Опрацювали Анатолій Зимнін та Мирослава Керик на підставі інформації порталу «Наш вибір», агентства «Укрінформ», НГО «Європа без бар’єрів», 
Міністерства родини, праці та соціальної політики Польщі і поліції Малопольського воєводства.

Українським трудовим 
мігрантам видано 
менше дозволів 
на працю в Польщі

У першій половині 2020 року в Польщі 
було видано 145 тис. дозволів на роботу 
громадянам України, тобто на 11% мен-
ше, ніж за аналогічний період минулого 
року (162 тис.). Загалом протягом пер-
ших шести місяців 2020 року дозволи 
на роботу в Польщі отримали 198 тис. 
закордонних працівників. За аналогіч-
ний період 2019 року було видано майже 
на 20 тис. дозволів більше (217 тис). Такі 
дані 21 серпня опублікувало Міністер-
ство родини, праці та соціальної політи-
ки Польщі.

На думку експертів, головна причина 
такого зниження – пандемія коронавіру-
са. Слід також пам'ятати, що польський 
уряд автоматично продовжив дозволи на 
працю тим закордонним працівникам, 
зокрема українцям, у яких термін дії до-
кументів завершувався під час режиму 
епідемії, що введений у Польщі в середи-
ні березня 2020 року й триває досі.

28 вересня припинила діяти урядова 
заборона на в’їзд іноземців в Україну, що 
набула чинності з 28 серпня. Відтепер іно-
земці мають право в’їжджати в Україну 
з дотриманням певних умов.

Усі іноземці повинні мати страховий 
поліс, який покриває витрати, пов’язані 
з лікуванням COVID-19 й обсервацією, та 
діє протягом періоду перебування в Укра-
їні. Поліс має бути виданий страховою 
компанією, зареєстрованою в Україні, або 
іноземною страховою компанією, яка має 
представництво на території української 
держави чи договірні відносини зі страхо-
вою компанією – партнером на території 
України (асистанс).

Іноземці, які перетинають адміністра-
тивну межу з Кримом або лінію розме-
жування з окупованими територіями 
Донбасу, також повинні мати поліс. Ви-
знані біженці, дипломати, власники по-
свідок на постійне проживання можуть 
в’їжджати без поліса.

Іноземці, що прибули з країн «червоної 
зони», повинні пройти 14-денну самоізо-
ляцію. Однак є низка винятків. Актуаль-
ний список держав червоної та зеленої 
зон можна знайти на сторінці: moz.gov.ua. 
Оскільки восени спостерігається зрос-
тання захворюваності в багатьох краї-
нах, тому перед подорожжю в Україну 
іноземці повинні перевіряти список.

Міграція – загроза 
для національної 
безпеки. Нова Стратегія 
нацбезпеки України

У вересні 2020 року Рада національ-
ної безпеки і оборони України ухвали-
ла нову Стратегію нацбезпеки України. 
У документі міграція представлена одно-
боко, як загроза та проблема для націо-
нальної безпеки, яку слід контролювати. 
Не розглядається потенціал для розвит-
ку держави, пов’язаний як з імміграцією, 
так і з еміграцією. У Стратегії зазнача-
ється, що еміграція, насамперед фахівців 
і молоді, підриває національну стійкість, 
людський, економічний і воєнний потен-
ціал, загрожує майбутньому України.

Інші стратегічні документи України, 
тобто Національна стратегія держав-
ної міграційної політики та Стратегія 
інтегрованого управління кордонами, 
висвітлюють міграцію з різних сторін 
і визнають, що цього явища не уникну-
ти, натомість необхідно розвивати її по-
зитивний потенціал.

Уряди України та Польщі будуть спів-
працювати у сфері боротьби з подат-
ковими злочинами. Міністр фінансів 
Польщі Тадеуш Косцінський та міністр 
фінансів України Сергій Марченко під 
час зустрічі в Києві 27 серпня підписали 
спільну декларацію про «двостороннє 
співробітництво у сфері обміну подат-

Адміністрація Державної прикордон-
ної служби України проводить опиту-
вання під назвою «Кордон без корупції», 
з метою виявлення цього явища на кор-
доні. Громадян України, які зіткнулися 
з корупцією під час перетину кордону 
(лінії розмежування) або проживаючи 

ковою інформацією, зокрема в частині 
адміністрування ПДВ, а також у сфері 
транскордонного економічного співро-
бітництва».

За словами міністрів, підвищення 
ефективності боротьби з податковим 
шахрайством дозволить захистити чес-
них підприємців.

в прикордонній зоні, просять анонімно 
розповісти про цей досвід, щоб зробити 
кордон кращим і вільним від корупції. 

Анкети можна заповнити на сторінці: 
https://dpsu.gov.ua/ua/news/KORDON-
BEZ-KORUPCII-Anonimne-opituvannya. 

Вісті

Україна і Польща будуть разом боротися 
з податковим шахрайством

Опитування про корупцію на кордоні

Нові правила 
в’їзду в Україну
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варто знати – Польща

Українки Варшави не відчувають 
себе варшав'янками

Дослідження проводилось у першій 
половині року. Участь у ньому взяли вар-
шав'янки різного віку та з різних районів 
міста, зокрема українки як найбільша гру-
па іноземок, що проживають у Варшаві. 
Метою дослідження було зрозуміти, як 
живеться жінкам у столиці,  дізнатися їхню 
думку про ситуацію на ринку праці, поділ 
домашніх обов'язків та рівень медичної 
опіки у Варшаві. 

Професійне та особисте життя
Жінкам важко поєднувати професійне 

життя з родинним. Більшість із тих, хто 
взяв участь у дослідженні, вказали на яви-
ще нерівного поділу домашніх обов’язків 
між чоловіками й жінками, яке посилило-
ся під час локдауну. Опитувані часто за-
ймаються домом самі, а участь партнера 
в домашніх обов’язках обмежена. Після 

народження дитини мешканки Варшави 
помітили, що їх дискримінують на роботі. 
Працедавці ставляться до них гірше, тоб-
то як до менш ефективних працівників. 
Жінки з більшим досвідом праці говорять 
про розрив у заробітній платі між ними 
та чоловіками. Як підкреслила Катажи-
на Вільколаска-Журомська, за даними 
Управління соціального захисту (ZUS), 
жінки у Варшаві отримують загалом на 
1000 злотих менше.

Українки, крім проблем, пов’язаних із 
нерівним поділом домашніх обов’язків 
та фінансовою залежністю від партне-
рів, вказали на факт дискримінації їх на 
ринку праці з огляду на національне по-
ходження. Українські мігрантки заробля-
ють менше, ніж польки, але також мають 
гіршу працю, яка часто не відповідає їхнім 
кваліфікаціям. Вони працюють у  галузях, 

де низька заробітна плата та низький 
престиж. Основні перешкоди на ринку 
праці для українок – це  відсутність мережі 
контактів та знання галузі, професійного 
середовища, а також недостатнє знання 
польської мови. Деякі працедавці вико-
ристовують їхню складну ситуацію, пов’я-
зану з легалізацією перебування. Крім 
того, дослідження показало, що українки 
не ототожнюють себе з варшав'янками та 
не вважають, що міські програми підтрим-
ки розраховані також і на них. 

Питання охорони здоров’я
Мешканки Варшави мають кращий до-

ступ до лікарів, ніж жінки з менших міст, 
але проблему становить довге очікування 
візиту до лікаря. Місто теж сприяє профі-
лактиці здоров’я, оскільки має розбудова-
ну інфраструктуру спортзалів, велодорі-

У Варшаві відбулася презентація дослідження міської ратуші «Ситуація варшав'янок», 
у якому приділено увагу ситуації жінок на ринку праці та питанню їхнього здоров'я. 
Українок запитали про те, як їм живеться в місті. Координувала дослідження та 
представила результати Катажина Вільколаска-Журомська, уповноважена у справах 
жінок президента міста Варшави. Участь у презентації взяла також голова фонду 
«Наш вибір» Мирослава Керик. 

Аліна Данилів
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жок та тренажерів під відкритим небом. 
Однак життя у великому місті не сприяє 
турботі про своє здоров’я. Дослідження 
показало, що жінки взаємно себе мотиву-
ють, щоб профілактично робити медогляд 
та дбати про здоров’я. Але довгі черги 
на візит до лікаря та ускладнений доступ 
до медичних послуг, кошт яких покриває 
Національний фонд здоров’я (NFZ), нега-
тивно впливають на профілактику здо-
ров’я серед жінок. Дослідження з 2015 
року показало, що лише 28% варшав'янок 
зробило УЗД молочної залози або мамо-
графію, а 40% – цитологію.

Українки, які живуть у Варшаві, вико-
нують такі дослідження, як УЗД молочної 
залози, лише в ситуації, коли помічають 
небезпечні зміни. Вони не звертаються 
до лікарів через високі ціни медичних по-
слуг у приватних клініках, частина з них 
не знає про те, що має право на безплатне 
медичне обслуговування, якщо працюють 
за договором про працю або договором 
доручення (umowa zlecenia). Незнання 
польської мови також становить пробле-
му при користуванні медичними послуга-
ми. Уповноважена міста Варшави у спра-
вах жінок підкреслила –  труднощі також 
становить негативне ставлення українок 
до щеплень, зокрема проти раку матки. 
У дослідженні вони називали аргумен-
ти, які часто використовують рухи проти 
щеплень і які не відповідають дійсності 
й науково не доведені. Місто Варшава пла-
нує інформаційну кампанію, скеровану до 
українок, яка теж включатиме питання 

популяризації щеплень як профілактики 
онкологічних хвороб.

Коментарі експерток
Мирослава Керик з фонду «Наш вибір» 

зазначила, що локдаун був важким випро-
буванням для українок. Частина з них, зо-
крема ті, хто працює у сфері послуг, опіки 
чи прибирання, втратили працю з дня на 
день і змушені були повертатися в Укра-
їну. Ті, що залишилися, мали проблеми, 
щоб знайти нову роботу. Для тих жінок, які 
продовжували стаціонарно працювати, 
а живуть у Варшаві з дітьми, великою про-
блемою стало питання опіки над дітьми, 
які не ходили до школи, а також допомога 
їм у навчанні. Крім технічних перешкод, 
з якими стикнулися також польки, таких як 
доступ до швидкого Інтернету, наявність 
комп’ютерів, в українок є мовний бар’єр. 
Жінки повинні були виконувати функції 
вчителів польської мови й літератури, іс-
торії та інших предметів, що з огляду на 
брак часу та мовних компетенцій стало 
значним випробуванням у навчанні дітей. 

Пандемія ще виразніше показала старі 
проблеми, з якими стикаються українки, 
тобто відсутність захищеності мігранток 
на ринку праці, зокрема праця без кон-
трактів у галузі опіки, прибирання та 
послуг, складні й довготривалі процеду-
ри легалізації перебування, складнощі 
з доступом до достовірної інформації, 
прив'язка дозволів на працю до конкрет-
ного місця роботи та працедавця, що 
збільшує залежність працівника від пра-

цедавця, ускладнює зміну праці й пово-
дує явище праці мігрантів у сірій зоні. 
Без системного вирішення цих питань мі-
гранти будуть не захищені на ринку праці, 
а також не відчуватимуть себе варшав'я-
нами чи мешканцями інших міст, – вважає 
Мирослава Керик. 

Ольга Козєровська з «Fundacji Sukcesu 
Pisanego Szminką» підкреслила, що рівно-
прав'я жінок на ринку праці неможливе 
без рівноправ’я в домашніх обов’язках. 
Оскільки більшість тих обов’язків вико-
нують жінки, тому вони мають менше сил 
і часу на власний професійний розвиток. 

Що українським жінкам пропонує місто?
Уповноважена у справах жінок прези-

дента міста Варшави Катажина Вількола-
ска-Журомська оголосила, що місто пла-
нує інформаційну кампанію, скеровану 
до українок, яка має на меті ознайомити 
їх із програмами, котрими вони можуть 
скористатися. Тут ідеться і про доступ 
до яслів та садочків, медичне обслугову-
вання, програми ін-вітро, підтримки для 
жінок-підприємниць, щеплень, яку фінан-
сує місто. Варшава розпочала проєкт 
«Мама-варшав'янка на ринку праці. Ви-
граймо з COVID», який включає семінари 
та тренінги і має на меті захистити про-
фесійно активних мам від негативних на-
слідків пандемії на ринку праці. Українки 
та білоруски можуть взяти участь у цьому 
проєкті. Зголошення можна подати на 
сайті: https://siecprzedsiebiorczychkobiet.pl/ 
mama-warszawianka/.

Презентація рапорту про варшав'янок. Фото Мирослави Керик
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Слово – жінкам Що таке «Фемінатива»?
Організатори окреслюють «Фемінативу» як форму феміністич-

ної співпраці, віртуальний простір, у якому польки та українки 
можуть спілкуватися між собою. «Уже нікого не дивує в Польщі 
присутність українських заробітчанок. Біженка, котра нелегально 
перетинає польсько-український кордон, – головна героїня «Вата-
ги» («Wataha» – польський серіал виробництва HBO), а  Світлани 
та Тетяни із серіалів підкорюють серця польських глядачів. Що 
знаємо про своїх східних сусідок, окрім нав’язаних поп-культурою 
картинок із фільмів, схематично-етнографічних зображень укра-
їнок у вишиванках і з довгою косою або стереотипної “українки- 
прибиральниці”? Чи може література допомогти освоїти нові фор-
ми світу після/у період пандемії і відповісти на запитання: “А що 
попереду”? Чи однаково розуміємо виклики сучасності?» – став-
лять запитання в описі проєкту. І продовжують: «Хочемо нагадати 
вроцлав’янам та вроцлав’янкам, що поруч із ними живуть люди, 
яких торкнулися світові конфлікти та соціальне вилучення. Се-
ред негативних наслідків пандемії коронавірусу  можна очікувати 
посилення консервативних тенденцій: звернення до роздумів ХІХ 
століття щодо ролі держави та народу й повернення до традицій-
ного сприйняття гендерних ролей. Отже, ми хочемо говорити про 
права людини, про силу, можливості, але також і про проблеми жі-
нок – польок і українок. Про питання, які стосуються нас, – польок 
та українок як сусідок. Про глобальні проблеми, такі як кліматичні 
зміни, результатом яких є масова міграція та криза біженців, або 
про дедалі сильніші авторитарні тенденції, що становлять загро-
зу демократичним державам. Однак перш за все поговоримо про 
якісну літературу в широкому колі письменниць, поеток, активі-
сток, журналісток, мисткинь та інтелектуалок».

Організатори сподіваються, що «Фемінітива» стане платфор-
мою діалогу, а спілкування дозволить ближче познайомитися 
полькам та українкам, полякам та українцям. A завдяки взаємній 
популяризації своїх культур та літератури буде створено новий 
якісний захід на культурній мапі Вроцлава.

Польсько-українська «Фемінатива» – це «дитина» «Місяця ав-
торських читань» у Вроцлаві, літературного фестивалю, органі-
зованого одночасно в Польщі, Чехії, Словаччині та Україні, який 
цього року не відбувся у зв’язку з епідемією коронавірусу. Закрит-
тя кордонів також нагадало про поділ на країни Шенгенської зони 
та країни, що до неї не належать. Символічно перетинаючи кор-
дон, можна долучитися до онлайн-дискусії. У мережі немає кордо-
нів, а література та культура є найкращим простором для будуван-
ня відносин та публічної дипломатії.

Джерело: fama.wroc.pl/feminatywa-polsko-ukrainska/

Автори та авторки проєкту зазначають: «Великі наративи істо-
рії, політики, культури чи буденного життя були створені чоло-
віками. Форми мовлення нав’язують форму мислення – про світ 
і роль людини в ньому. Цю тему обговорюють дуже давно, а по-
треба протиставлення патріархального бачення й реальності ви-
словлюється та аналізується протягом багатьох років. Чоловічий 
наратив стосується також польсько-українських відносин – спо-
стерігаємо його через призму історичних подій, великих союзів 
чи політичних зрад, за якими стояла чоловіча частина світу. А яка 
роль жінки в цьому? Другої половини, яка весь час мусить вима-
гати рівного існування не лише в мінливій реальності, але й в кон-
тексті, який про неї розповідає».

Відтак слово беруть польки та українки – письменниці, мистки-
ні, активістки, політикині, історикині, матері, дружини, коханки, 
доньки, подруги, робітниці – що вони думають про складні вза-
ємовідносини між нашими державами та що можуть сказати як 
представниці вищевказаних професій і соціальних ролей.

Програма онлайн-зустрічей «Фемінативи»
Перша зустріч у межах проєкту відбулася 18 вересня. На тему 

«Чи війна хвилює жінок? Збройні конфлікти в найновішій поль-
ській і українській літературі» розмовляли письменниці Гась-
ка Шиян і Олександра Іванюк з України та Малґожата Реймер із 
Польщі. Модераторка – Ольга Хребор.

Чергова зустріч мала місце 25 вересня. У дискусії «Жінкою 
бути! Про сприйняття жінок у творчій сфері» взяли участь Марта 
Фрей і Марія Пешек із Польщі, а також Наталка Сняданко та Дана 
Винницька з України. Модераторка – Кая Путо.

Третя зустріч запланована на 23 жовтня. Тема дискусії: «Мі-
грантки, біженки, сучасні номадки».

30 жовтня на тему «Завтра може бути надто пізно – активістки 
правозахисного руху» розмовлятимуть Яніна Охойська-Оконська 
з Польщі й Таміла Ташева з України. Модераторка – Аґнєшка Ліх-
нерович.

20 листопада відбудеться дискусія «Жінки пояснюють мені світ. 
Жіночі наративи в сучасній літературі».

27 листопада розмовлятимуть на тему: «Королеви-матері. Якби 
жінки керували світом».

Усі зустрічі будуть транслюватись онлайн на сторінці «Феміна-
тиви»: facebook.com/feminatywa та сторінках медіа-партнерів: TOK 
FM, Wroclove, Feminotekа.

Зустріч «Чи війна хвилює 
жінок? Збройні конфлікти 
в найновішій польській 
і українській літературі». 
Фото Єжи Випиха
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Новини української громади в Польщі
Наукова конференція «Українці та їхні сусіди
протягом віків» у Перемишлі 
В українському Народному домі в Перемишлі відбулася 

ІІ Міжнародна наукова конференція «Українці та їхні сусіди 
протягом віків: політика, економіка, релігія, культура і що-
денне життя», організована Українським історичним товари-
ством у Польщі. Як повідомляє газета «Наше слово», в заході, 
який відбувся 11–12 вересня, взяли участь дослідники укра-
їнської тематики. «Такі події дуже потрібні, про що свідчить 
кількість заявок, які отримали організатори. Попри пандемію, 
їх було близько 60», – підкреслив голова організаційного комі-
тету професор Роман Дрозд.

У Варшаві з'явилася меморіальна дошка Героям Небес-
ної Сотні та жертвам російської агресії 
Посольство України в Польщі 24 серпня урочисто відкрило на 

фасаді своєї резиденції меморіальну дошку, присвячену Героям 
Небесної Сотні, загиблим військовим, добровольцям і волон-
терам та усім жертвам російської агресії. «Ця таблиця присвя-
чується всім, хто боровся й боротиметься за європейське май-
бутнє України», – підкреслив посол України в Польщі Андрій 
Дещиця.

У свою чергу присутній на урочистості заступник директора 
Східного департаменту МЗС Польщі Томаш Орловський заявив, 
що жертва Небесної Сотні не була марною. «Завдяки їй зараз ми 
можемо спільно боротися за наближення України до європей-
ських та євроатлантичних структур», – наголосив дипломат.

Успіхи українських митців у Польщі
Український співак Сергій Лазановський став лауреатом 

конкурсу молодих виконавців «Carpathia Festival 2020», який 
24 серпня завершився в польському місті Жешув. Митець 
з Івано-Франківська здобув третє місце за пісню «У небі», яку 
він написав спільно зі своєю викладачкою Іриною Батюк. Сергій 
Лазановський отримав диплом і ваучер на зйомки професійно-
го кліпу в Польщі та його ротацію на телеканалах.

Гран-прі найбільшого польського фестивалю документаль-
них фільмів «Millennium Docs Against Gravity» отримала стріч-
ка української режисерки Ірини Цілик «The Earth is Blue as an 
Orange» («Земля блакитна, як апельсин»). Фільм, який розпові-
дає про життя родини в зоні бойових дій на Донбасі в 2014–2015 
роках, переміг дванадцятьох інших конкурсантів. Окрім того, 
українська стрічка отримала нагороду за найкращу оператор-
ську роботу. Перша частина фестивалю завершилася 18 вересня 
в шести містах Польщі.

Відкриття меморіальної дошки Героям Небесної Сотні у Варшаві. Фото Посольства України у Польщі

Вручення медалі Українського історичного товариства в Польщі «Сторож 
пам’яті» каменяреві Шимону Моджеєвському – голові товариства 
«Маґурич». Фото Катерини Комар-Мацинської
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Валерій Бутевич. Фото Юрія Друга / Нова Польща

Український письменник 
отримав престижну 
нагороду від Інституту 
літератури

Український літературознавець, перекладач та письменник, 
який проживає у Варшаві, – Валерій Бутевич отримав головну наго-
роду в рамках конкурсу «Пандемічний щоденник», який організу-
вав польський Інститут літератури. Твір «Пандемічний щоденник» 
Бутевича визнали найкращим серед 260 робіт, написаних поль-
ською мовою. 

У пролозі до твору автор написав: «Цей "Щоденник" я присвячую всім тим, 
хто збожеволів під час карантину. Зрештою, я писав його, аби самому не збо-
жеволіти, та все ж збожеволів, що зі щирою нещирістю на його сторінках за-
писав». 

Журі у своєму рішенні зазначило, що Бутевич «вносить у польську літе-
ратуру те, що колись вніс Джозеф Конрад в англійську поетику чи Владімір 
Набоков у французьку та американську – власне звучання, власний мовний 
жарт, нові слова, певні реконструкції або відновлені фрази». 

Валерій Бутевич походить із Черкас. У 2018 році він захистив наукову 
дисертацію про Збігнєва Герберта у Варшавському університеті. Письменник 
працює в Музеї літератури ім. Адама Міцкевича у Варшаві та викладає у Вар-
шавському університеті. У 2016 році став переможцем конкурсу «Метафора», 
а з 2017 року є членом журі цього конкурсу. Він переклав на українську збірку 
Збігнєва Герберта «Пан Когіто» (видавництво «Крок», Тернопіль 2019), яку 
український ПЕН Клуб включив у список найкращих книжок 2019 року. 

Фрагменти щоденника Валерія Бутевича в перекладі на українську Андрія 
Бондара можна прочитати на сторінці:
novapolshcha.pl/article/pandemichnii-shodennik. 

Під час конференції були вручені спеціальні 
відзнаки видатним історикам і мешканцям Пере-
мишля: професору Степану Заброварному та док-
тору Олександру Колянчуку. Окрім того, медаль 
Українського історичного товариства в Польщі 
«Сторож пам’яті» отримав каменяр Шимон Мо-
джеєвський – голова товариства «Маґурич», яке 
рятує від знищення та забуття старі кладовища.

Найчастіше від національної нетерпимості 
в Польщі потерпають українці
Найбільше злочинів на ґрунті національної та 

етнічної ненависті в Польщі стосується україн-
ців. Протягом 2019 року Міністерство внутріш-
ніх справ та адміністрації Польщі зафіксувало 
144 такі випадки, що на 26 менше, ніж у 2018 році. 
Проти євреїв у 2019 році було зафіксовано 128 та-
ких злочинів, що на 53 менше, ніж у 2018 році.

За інформацією міністерства, яка була опри-
люднена 15 вересня, кількість зафіксованих зло-
чинів, скоєних на ґрунті національної та етнічної 
ненависті в Польщі у 2019 році скоротилася в по-
рівнянні з 2018 роком. Якщо в 2018-му було пору-
шено 1124 такі справи, то у 2019 році – лише 934.

Варто зазначати, що у більшості випадків, жер-
тви злочинів не зголошують їх до поліції, або ці 
зголошення не кваліфікують як злочини з нена-
висті. Згідно з дослідженням омбудсмена Польщі 
Адама Боднара, лише 5 відсотків злочинів зголо-
шуються, а аж 18 відсотків українців стали жер-
твами таких злочинів. 

Громадяни України порушили режим 
карантину в Кракові
У Польщі затримали двох громадян України, 

які порушили режим карантину. Як повідоми-
ла поліція Малопольського воєводства, обидва 
інциденти сталися в Кракові 15 серпня. Спочат-
ку 23-річний українець вирішив відвідати своїх 
колег, котрі після перетину кордону перебували 
в готелі на обов’язковій обсервації. Поліцей-
ський, який знаходився поруч, затримав молодо-
го чоловіка, коли той спустився з вікна першого 
поверху на мотузці, стрибнув у кущі та почав ті-
кати.

Того ж самого дня чоловік, який проходив ка-
рантин у тій самій кімнаті, намагався спуститися 
на мотузці через вікно, але також був затриманий 
поліцейським. Цього разу «відзначився» 28-річ-
ний громадянин України, який повинен був 
проходити в готелі обов'язкову обсервацію. Він 
заявив, що хоче піти на прогулянку, бо йому на-
бридло перебувати на одному місці. Утікача по-
вернули в готель, але поселили вже не на першо-
му поверсі, а на четвертому. Обох чоловіків чекає 
адміністративне покарання та штраф.

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі інфор-
мації порталу «Наш вибір», газети «Наше сло-
во», агентства «Укрінформ», порталів «Еспресо 
TV», «Я в Польщі», «inPoland» і «Gazeta Prawna», 
Посольства України в Польщі, Міністерства вну-
трішніх справ та адміністрації Польщі, Мініс-
терства родини, праці та соціальної політики 
Польщі і поліції Малопольського воєводства.
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«Пласт» – це Велика та цікава гра
У Польщі вже тридцять років існує українська скаутська організація «Пласт», яка закликає поповнювати свої ряди. 
Про те, чому варто це зробити і що чекає майбутніх пластунів, говорить голова організації Олена Боднар.

Хто віднайде себе в «Пласті»?
Олена Боднар: «Пласт» – це середови-

ще для дітей, молоді та дорослих. У ньому 
не пливуть за течією, а формують дійсність 
навколо себе. Це місце для тих, хто шукає 
українського й кому близькі українська 
мова та культура. Добре тут буде людині 
активній, котра хоче щось довкола себе 
організувати й шукає цікавих пригод. 
«Пласт» – це група, а не індивідуальна пра-
ця. Тут більшість активностей відбувається 
в команді, у якій можна знайти друзів на 
все життя. Це також самовдосконалення – 
з віком і пластовим досвідом збільшується 
відповідальність, яку людина бере на себе 
в різних завданнях. Під час наших таборів 
і мандрівок бувають моменти збільшеного 
навантаження, звісно, адекватно до віку та 
можливостей, і людина мусить діяти в не-
стандартних для себе умовах.  Для когось 
викликом буде ніч у наметі й самостійне 
приготування їжі, для когось – виїзд без 
мами й тата. У нас виклики сприймаються 
як можливість випробовувати й формувати 
себе. Немає такого, що у «Пласт» приходять 
виключно патріоти та спеціалісти з вижи-
вання на природі. 

А чим саме в основному керуються  по-
тенційні члени організації?

Хтось хоче випробувати себе на природі, 
а комусь подобається пластовий однострій 
чи пізнавальні ігри та майстерки. Але це все 
відбувається в комплексі й не можна вибра-

ти щось одне.  Це стосується й українства. 
Часто до нас потрапляють люди не дуже 
національно свідомі, і потім усе змінюєть-
ся. Інакше не може бути, бо серед головних 
пластових обов'язків першими є вірність 
Богові та Україні. Якщо хтось не визнає тих 
цінностей, то раніше чи пізніше не буде 
себе добре почувати в «Пласті».  

Буває, що люди відмовляються?
Одні йдуть, інші навпаки – перекону-

ються, що це для них. «Пласт» – це цінності 
й певна конкретна методологія: модель 
праці, де через гру, цікаві завдання та ви-
клики людина здобуває знання. Але іде-
альних методів не існує, тому комусь щось 
може не підійти. Коли набирається гурток 
чи рій, то його склад із часом міняється 
й стабілізується. Це, власне, стандартний 
процес. З іншого боку, наш метод вико-
ристовується вже понад сто років, і весь 
час, попри історичні невигоди й заборони, 
«Пласт» існує, розвивається та збільшує 
кількість членів. Отже, наш метод, як видно, 
під захистом. 

Як пройшло святкування 30-ліття орга-
нізації у Польщі?

З огляду на пандемію, воно дещо роз-
тягнулося в часі. Деякі урочистості відбу-
ваються онлайн. Плануємо провести ще 
«віртуальну ватру». Однак сподіваємося, 
що в серпні наступного року зможемо ор-
ганізувати більшу зустріч із представника-

ми різних поколінь пластунів. Тож питання 
30-ліття не закривається до наступного літа.

Як виглядає структура «Пласту» в Поль-
щі?

Після тридцяти років функціонування 
в рамках Об'єднання українців у Польщі 
з червня ми юридично оформились як 
окреме товариство. Це означає, що наново 
будемо реєструвати членів і тоді точно зна-
тимемо, скільки нас є. Зараз можна вважа-
ти, що «Пласт» у Польщі – це як мінімум сто 
осіб. Місто Вроцлав є нашою найбільшою 
станицею, активні ще осередки в Любліні 
та Варшаві. Тут регулярно відбуваються 
новацькі або юнацькі сходини. Ми постій-
но шукаємо волонтерів в інших містах. 
Особливо нам важливі дорослі члени, які 
становлять основу розвитку організації. 
Вони можуть бути постійними виховника-
ми або інструкторами. Тому ми залучаємо 
людей, які мають знання, наприклад, із ме-
дицини, інформатики чи рукоділля. А та-
кож тих, хто міг би організувати події для 
дорослих, бо хочемо розвивати дорослий 
волонтерський пластовий рух у Польщі. 
Радо приймемо також адміністративну під-
тримку організації, якщо йдеться про ме-
неджмент, фінанси, комп'ютерні системи, 
графіку тощо. Цікавим і дуже позитивним 
явищем є те, що багато батьків залучаються 
до «Пласту», бо хочуть, щоб їхні діти мали 
організацію у своєму місті. Це позитивне 
явище, бо такі батьки організовують укра-

українці в Польщі
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українці в Польщі

їнське середовище не тільки своїм дітям. 
Там, де створюється пластовий осередок, 
дуже часто активнішою стає вся україн-
ська громада. 

Отже, що може зробити людина, яка 
хоче створити «Пласт» у своїй місцево-
сті?

Вона просто повинна до нас написати 
в мережі Facebook. На даний момент це 
найкращий спосіб зв'язку, оскільки наша 
інтернет-сторінка знаходиться на ремонті. 
Доступна буде з листопада за адресою – 
plast.org.pl. Волонтерам, які схочуть орга-
нізувати «Пласт» у себе, ми надаємо під-
тримку менторів, матеріали та організуємо 
тренінги, зокрема і в Україні. Новий осере-
док має також постійну підтримку від нас, 
тобто Крайової пластової старшини. 

Розповідаючи про організацію, ти вжи-
ваєш окреслення «велика гра». Чому?

Бо «Пласт» є великою грою, у якій ідеть-
ся про отримання задоволення, проведен-
ня часу з друзями та досягнення чергових 
ступенів розвитку. Саме за допомогою гри 
ми передаємо знання. Наші заняття не ви-
глядають так, що хтось стоїть біля дошки, 
а всі інші записують у зошит. Це завжди 
буде завдання, де треба пошукати розв'я-
зання, підготувати презентацію тощо. 
У «Пласті» люди мають дуже добре себе 
почувати й розвивати здібності в нетради-
ційний спосіб. 

На чому зосереджується ваша діяль-
ність?

Тут важливий наш основний поділ член-
ства на такі категорії, як новацтво (діти 
6–11 років), юнацтво (12–17 років), старші 
пластуни і сеньйори (дорослі). Зараз ще 
створюємо категорію пташатка – маленькі 
діти від 2 до 5 років. Це єдина категорія, де 
заняття відбуваються разом із батьками. 
У програмі новацтва є багато ігор, майстер-
ки, співи, мандрівки та міні-мистецькі ви-
стави. Новацтво має також свій однострій 
і відзначки. В юнацтві все доповнюється 
завданнями, які вимагають організаційної 
активності та відповідальності. Тут, напри-
клад, пластунові доручається організувати 
для всіх одноденну мандрівку. Взагалі тут 
є вже більше елементів функціонування на 
природі в таборах, із проживанням у ша-
трах і самостійним готуванням їжі. Старші 
можуть у нас розвивати виховницькі здіб-
ності. Виховник має допомагати в розвит-
ку молодої людини, але не може їй нічого 
нав'язувати. Тут треба пам'ятати, що малі 
діти і молодь, з одного боку, дуже відкриті, 
а з другого – вразливі на фальш. Разом із 
тим наш виховник – не няня, а людина, яка, 
працюючи з дітьми, постійно працює над 
собою. Дорослі в нас мають можливість 
розвивати організаторський хист. Оскіль-
ки в новацтві та юнацтві є складена стеж-

ка розвитку, тож дорослі просто можуть 
іти в таку ділянку праці організації, яка їм 
найбільш цікава. 

Як ти сама потрапила в «Пласт»?
У 2000 році я поїхала в новацький табір. 

Мене там захопило все, включно з одно-
строєм виховників. Це був час, коли я сама 
вперше випрала свої шкарпетки. Потім 
були юнацькі табори з романтикою пе-
ребування на природі, нічними ватрами 
тощо. Згодом у «Пласті» я відкрила для 
себе лідерські можливості, які тут можна 
добре розвивати. Організувала «Пласт» 
в українській школі в Білому Борі, і так моя 
велика гра триває до сьогодні. Дуже її ре-
комендую. 

Що здобуте у «Пласті» потім може при-
датися в щоденному чи професійному 
житті? 

Безумовно, зарадність і самооргані-
зованість. Пластун проявлятиме ці риси 
у всіх сферах життя. Він завжди буде таким 
працівником, який проблеми вирішувати-
ме без паніки і зуміє організувати собі ба-
гато простору для праці.

Пластуни разом із польськими гарце-
рами вже другий рік поспіль беруть 
участь в акції «Полум'я братерства». 
В її рамках у Польщі та Україні вшано-
вують пам'ять воїнів Української на-
родної республіки. Яке значення має 
ця акція?

Вона будує позитивний настрій наших 
відносин. Сторінку акції у Facebook впо-
добало кілька тисяч осіб, а з коментарів 
бачимо, що багато поляків не усвідомлю-
вали того, що українці доклали зусиль до 
перемоги над більшовиками у 1920 році. 
А також що після перемоги українські со-
юзники були не надто добре потрактовані. 

З українського боку, у свою чергу, ми зу-
стрілися зі словами подяки за пам'ять про 
тих воїнів. Основне завдання цієї акції – 
показати, що добрі польсько-українські 
відносини можливі і що ми разом може-
мо перемагати. Демонструємо також, що 
спільний союз проти імперіалізму Росії на-
далі залишається актуальним. Крім цього, 
укріпилася наша співпраця з польськими 
гарцерами, і в майбутньому можливі інші 
цікаві проєкти. Варто зазначити, що цього 
року акція відбувалася в понад 30 містах і, 
що важливо, подекуди, де не знайшовся 
український партнер, проводили її самі 
поляки. Українці в Польщі ще усвідомлю-
ють, що в їхньому місті колись жила люди-
на, яка була в рядах армії УНР! Це символ 
зв'язку нашої нацменшинної і централь-
но-української спадщини. 

Чи сучасні мігранти долучаються до 
праці організації?

Тридцять років тому «Пласт» у Польщі 
відновлювали перш за все місцеві україн-
ці – нацменшина. Проте з 2014–2015 років 
тут щораз більше людей з України, яких ми 
долучаємо до організації. Наша позиція 
полягає в тому, що потрібно єднати мігран-
тів та нацменшину. «Пласт» має бути про-
стором, у якому ці дві групи зустрічаються, 
пізнають одна одну й разом діють – грають 
у велику гру. Взагалі тема, хто звідки похо-
дить – з Польщі чи України, якось у нас не 
виникає надто часто. Ми стараємося залу-
чати всіх. У Крайовій пластовій старшині 
є люди, які приїхали з України, і вони також 
створюють наші осередки, особливо ак-
тивно у Вроцлаві та Любліні. 

Дякую за розмову!

Розмовляв Григорій СПОДАРЕК
Фото надані Оленою Боднар

Олена Боднар на урочистості «Полум'я братерства» на Православному 
цвинтарі на Волі, м. Варшава. Фото надане Оленою Боднар
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освіта

Польща щороку пропонує громадянам України низку сти-
пендіальних програм на навчання, проведення досліджень 
чи реалізацію мистецьких проєктів. Найпопулярнішими є ака-
демічні програми для гуманітарних спеціальностей (історія, 
політологія, культурологія, філологія), але існують можливо-
сті й для вузьких технічних чи природничих спеціальностей. 
Багато з цих програм є циклічними, а це означає, що навіть 
якщо не встигаєте подати заявку цього року, то така можли-
вість з'явиться в наступному. Однак не варто чекати дедлай-
нів, радимо почати підготовку документів уже сьогодні. Ниж-
че ми підготували базові поради та перелік найпопулярніших 
стипендіальних програм. Але варто пам'ятати, що численні 
факультети й організації часто пропонують власні стипендії 
та гранти, які потрібно шукати на їхніх сторінках. Тому шансів 
насправді багато.

З чого почати?
Зазвичай основу конкурсної заявки становить авторський 

проєкт, який плануєте реалізувати на території Польщі. Він 
має бути оригінальним та актуальним, із чітко прописаною 
метою та методологією. Крім того –  цікавим польській сторо-
ні, тобто якось прив'язаним до польського контексту. Майже 
завжди до комплекту документів просять долучити апостиль 

українського диплома, а тому варто завчасно потурбуватися 
про переклад і зробити його в кількох копіях. Інший документ, 
який вимагає часу на його підготовку, – це рекомендаційний 
лист, що повинен бути написаний авторитетним науковцем, 
роботодавцем чи експертом в обраній сфері, який знає вас 
особисто чи знайомий із вашою діяльністю. Наступним кро-
ком є підготовка особистого резюме (або ж портфоліо), де 
потрібно вписати релевантні обраній спеціалізації в Польщі 
освіту, досвід роботи,  волонтерську роботу, вибрані публіка-
ції, дослідницькі проєкти, знання та інше. До конкурсної за-
явки можуть попросити долучити також мотиваційний лист, 
підтвердження активної наукової, мистецької чи соціальної 
діяльності (дипломи, сертифікати та інше).

Але складання конкурсної заявки – це тільки перший крок. 
Більшість програм передбачають співбесіди, що зазвичай 
відбуваються в консульських відділах Польщі в Україні або ж 
онлайн. Аби успішно пройти співбесіду та отримати омріяну 
стипендію, варто добре підготуватися. Типовими на такого 
типу співбесідах є питання щодо цілей та шляхів реалізації 
запропонованого проєкту, особистих досягнень, мотивації 
і планів на майбутнє. Якщо обов'язковою вимогою є знання 
польської (у деяких випадках англійської) мови, то співбесіда 
буде проводитися цією мовою. 

Стипендії у Польщі? Легко! Юлія ЛАЩУК
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Список вибраних стипендій та грантів
Національна агенція академічних обмінів (NAWA) пропо-

нує кілька стипендій для українців.
Програма ім. В. Андерса скерована до аплікантів польського 

походження (власників карти поляка) для навчання на медич-
них і мистецьких спеціальностях. Перед початком програми 
є можливість участі в річному підготовчому курсі, що передба-
чає курс польської мови й поглиблене вивчення профільних 
предметів. 

Вибір навчального закладу та вступ здійснюються
аплікантом самостійно.
Термін подання документів: 16 січня.
Більше інформації тут: nawa.gov.pl.

Програма ім. С. Банаха скерована до аплікантів, що бажають 
навчатися на наступних спеціальностях: інженерно-технічні, 
сільськогосподарські, а також точні та природничі науки. 

Вибір навчального закладу та вступ здійснюються
аплікантом самостійно.
Термін подання документів: 16 березня.
Більше інформації тут: nawa.gov.pl.

Програма «Полоніст» скерована до студентів, які навчають-
ся на полоністиці, та науковців, предметом дослідження яких 
є польська мова, література, культура та історія. Студенти 
можуть навчатися в польських вишах протягом одного чи двох 
семестрів, натомість науковці мають можливість реалізовувати 
власні дослідницькі проєкти в Польщі тривалістю від 3 до 12 
місяців. 

Термін подання документів: 15 травня.
Більше інформації тут: nawa.gov.pl.

Центр східноєвропейських студій Варшавського універ-
ситету (Studium Europy Wschodniej) уже багато років запрошує 
українців на навчання до Польщі й надає наступні стипендії.

Програма «Східні стипендії» скерована до аплікантів, які 
бажають навчатися на магістерській програмі Східних студій 
за шістьма спеціалізаціями: Східна Європа, Росія, Кавказ, Цен-
тральна Азія, Центральна Європа та Балкани. 

• Від аплікантів вимагається:
• вік до 30 років;
• ступінь магістра чи спеціаліста гуманітарних наук в Україні;
• хороша загальна орієнтація в питаннях Східної Європи, 

Центральної Європи, Росії, Центральної Азії та Кавказу, 
зокрема ХІХ–ХХ століть, та сучасних проблемах, особливо 
у 1980-х та після 1991 року;

• знання польської та англійської мов.
Термін подання документів: 15 березня.
Більше інформації тут: https://studium.uw.edu.pl.

Програма польського уряду для молодих науковців скеро-
вана до аплікантів, які бажають пройти наукові стажування 
в польських вишах протягом одного академічного року. 

Кандидати повинні мати закінчену вищу освіту (4- або 5-річ-
ну) у наступних галузях гуманітарних наук: історія, міжнарод-
ні відносини, політологія, журналістика, соціологія, етно-

логія, культурологія, соціальна психологія, менеджмент 
та право.

Термін подання документів: 1 березня.
Більше інформації тут: studium.uw.edu.pl.

Фонд «Лідери змін» запрошує до участі в Програмі ім. Лей-
на Кіркланда, що скерована до аплікантів, які практично або 
теоретично займаються питаннями трансформації, зокрема 
економічної, посткомуністичних держав та суспільств: викла-
дачі, експерти, політики, працівники органів державної 
влади та місцевого самоврядування, підприємці, мене-
джери, керівники неурядових організацій, аніматори 
культури та громадської діяльності, журналісти. 

Тривалість програми – 9 місяців.
Вимога – наявність професійного досвіду мінімум 2 роки.
Термін подання документів: 1 березня.
Більше інформації тут: kirkland.edu.pl.

Програма «Кіркланд Research» – це додаткова можливість 
для досвідчених науковців реалізувати дослідження та на-
писати наукову статтю під керівництвом досвідчених науко-
вих працівників одного з п'яти академічних центрів Польщі 
(Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, Люблін). 

Тривалість програми – 4 місяці (вересень–січень).
Термін подання документів: 1 березня.
Більше інформації тут: kirkland.edu.pl.

Стипендіальна програма від GFPS-Польща скерована до 
студентів українських вишів, небайдужих до проблем 
громадянського суспільства. Особливо бажані апліканти, 
задіяні в суспільному секторі (участь у громадських ініціати-
вах і діяльність у недержавних установах) та з високими ака-
демічними досягненнями (участь у конференціях і наукових 
колах).

Ця стипендіальна програма пропонує:
• місячну стипендію в розмірі 1600 злотих;
• можливість навчатися протягом семестру в одному з уні-

верситетів Польщі на вибір та підтримку під час вступної 
кампанії;

• постійну допомогу від активної місцевої групи GFPS;
• безкоштовну участь у двох наукових і культурних семіна-

рах (на початку та в кінці семестру).
Під час подання заявок на отримання стипендії кандидати 

мають зазначати 3 університетські міста, у яких вони хотіли б 
навчатися. Важливо: аплікант повинен мати сертифікат, який 
засвідчує рівень знання польської мови. 

Термін подання документів: 31 жовтня. 
Більше інформації тут: www.gfps.pl/info-ua-1.

Програма міністра культури «Гауде Полонія» скерована 
до представників творчих спеціальностей. Заявку на отри-
мання шестимісячної стипендії в Польщі можуть подавати 
творці культури з наступних галузей: кіно, фотографія, збере-
ження пам’яток, література/переклад, музика, образотворче 
мистецтво, театр, мистецтво, театральна та кінокритика.

Термін подання документів: 15 жовтня. 
Більше інформації тут: www.nck.pl.

освіта

Стипендії у Польщі? легко!
Шансів насправді багато.
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Як я можу підтвердити наявність право- 
вої підстави для заняття житлового при-
міщення під час провадження справи 
щодо надання мені дозволу на перебу-
вання довготермінового резидента ЄС?

Документ, який засвідчує наявність пра-
вової підстави на заняття житлового примі-
щення, у якому буде перебувати іноземець, 
є необхідною умовою для надання дозволу 
на перебування довготермінового резиден-
та ЄС. Відсутність його під час складання за-
яви або недонесення на запит Воєводського 
управління в зазначений термін призведе до 
того, що воєвода не надасть бажаного дозво-
лу.

Підтвердити наявність правової підстави 
на заняття житлового приміщення можна, 
пред’явивши документ, який засвідчує право 
розпоряджатися житловим приміщенням. 
Одного підтвердження реєстрації місця про-
живання або заяви власника приміщення про 
те, що ви зможете в ньому проживати, недо-
статньо.

Іноземець може підтвердити, що має пра-
вову підставу на заняття житлового примі-
щення, якщо пред’явить: нотаріальний акт, 
який підтверджує право власності, або дого-
вір оренди житлового приміщення, у якому 
будуть зазначені умови та строк оренди, або 
ж договір позики. Однак у випадку договору 
позики, такий документ приймається лише 
тоді, коли він укладений з членом сім’ї чи 
близьким родичем (чоловік/дружина, батьки, 
брат/сестра).

Що означає вимога безперервного пе-
ребування на території Польщі протягом 
останніх 5 років перед складанням заяви 
на отримання дозволу на перебування 

довготермінового резидента ЄС? Чи ко-
ротка поїздка, наприклад, під час відпуст-
ки або свят, позбавить мене можливості 
отримати цей дозвіл?

Ні, мова йде не про абсолютно безперерв-
не перебування (під час якого забороняється 
будь-який виїзд), а таке, яке підтверджує від-
носну безперервність. Закон допускає мож-
ливість виїзду з Польщі з будь-якою метою 
максимум на 6 місяців одноразово. Загальний 
час перебування за межами держави протя-
гом 5 років сумарно не може перевищувати 
10 місяців.

Власники блакитної карти, які, використо-
вуючи мобільність, переїхали до Польщі та 
отримали тут дозвіл на тимчасове перебуван-
ня з метою праці за професією, що вимагає 
високих кваліфікацій, можуть перебувати за 
межами Польщі протягом цього п’ятирічного 
періоду одноразово до 12 місяців і в цілому 
не довше 18 місяців.

Якщо іноземець знаходився протягом 5 ро-
ків за межами Польщі у зв’язку з тим, що: він 
виконував службові обов’язки або працював 
за договором, укладеним із роботодавцем, 
підприємство якого знаходиться в Польщі, 
або ж супроводжував (як дружина/чоловік 
чи неповнолітня дитина) такого іноземця; 
особиста ситуація іноземця вимагала від 
нього цього (наприклад, лікування, яке не-
можливо отримати в Польщі), а перерва не 
тривала довше 6 місяців; іноземець проходив 
стажування або брав участь у заняттях, запла-
нованих під час навчання в польському уні-
верситеті, – тоді така перерва в перебуванні 
іноземця не буде врахована при підрахунку 
легального перебування в Польщі (перебу-
вання за межами країни з таких причин буде 
розглядатися так, ніби іноземець перебував 
на той час у Польщі).

Як довго я повинен знаходитися в Польщі, 
щоб отримати дозвіл на перебування дов-
готермінового резидента ЄС? Який період 
перебування входить до періоду, необхід-
ного для отримання цього дозволу?

Щоб отримати дозвіл на перебування дов-
готермінового резидента ЄС, іноземець по-
винен безперервно перебувати в Польщі не 

менше ніж останні 5 років перед складанням 
заяви. Спосіб обчислення строків регулюєть-
ся ст. 212 Закону про іноземців.

П’ятирічний період перебування в Польщі 
включає: весь період перебування в рамках 
безвізового режиму; весь період перебуван-
ня на підставі візи (крім шенгенської візи, 
отриманої з гуманітарних причин, внаслідок 
інтересу держави або міжнародних зобов’я-
зань); весь період перебування на території 
Польщі на підставі дозволу на тимчасове 
перебування й працю;  половина періоду 
перебування на території Польщі на підставі 
навчальної візи, дозволу на тимчасове пере-
бування з метою навчання або професійного 
навчання; весь період перебування на підста-
ві блакитної карти ЄС, виданої як у Польщі, 
так і в іншій державі – члені ЄС (останні 2 роки 
перед поданням заяви на отримання дозволу 
на перебування довготермінового резидента 
ЄС іноземець повинен перебувати в Польщі 
на підставі блакитної карти); весь період пе-
ребування на території Польщі під час про-
цедури надання міжнародного захисту, якщо 
вона перевищує 18 місяців, або половина пе-
ріоду, якщо процедура коротша.

До необхідного періоду не включається: 
термін перебування іноземця в Польщі, якого 
зобов’язали до повернення; період перебу-
вання іноземця в Польщі, який зобов’язаний 
залишити територію Польщі; термін перебу-
вання в Польщі на підставі дозволу на місце-
вий прикордонний рух.

П’ятирічний термін безперервного пе-
ребування, необхідний для надання до-
зволу на перебування довготермінового 
резидента ЄС, рахується до дати подання 
заяви чи до дати винесення рішення про 
надання цього дозволу?

Згідно з першим абзацом ст. 211 Закону про 
іноземців, термін п’ятирічного перебування 
підраховується до дати складання заяви іно-
земцем.

Якими документами я можу підтвердити 
знання польської мови для отримання до-
зволу на перебування довготермінового 
резидента ЄС?

Іноземці, які отримали дозвіл на пере-
бування довготермінового резидента 
Європейського Союзу (ЄС), мають мож-
ливість постійного проживання, вільно-
го доступу до ринку праці та навчання 
в Польщі. Представляємо вашій увазі 
7 найчастіших питань, присвячених цій 
темі.

Іванна КИЛЮШИК

Дозвіл на 
перебування 
довготермінового 
резидента ЄС: 
часті питання
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культураДокументом, який підтверджує знання польської 
мови для надання дозволу на перебування довго-
термінового резидента ЄС, може бути: свідоцтво про 
знання польської мови, видане Державною комісією 
з підтвердження знань польської мови як іноземної 
на рівні не нижче B1; свідоцтво про закінчення шко-
ли в Польщі або за кордоном (де мовою навчання 
була польська), або диплом випускника польського 
університету (бакалавра, інженера, магістра, після-
дипломної освіти, аспірантури з польською мовою 
навчання).

Вимога про підтвердження знання польської мови 
не поширюється на неповнолітніх, які на момент 
складання заяви не досягли 16-річного віку.

Я закінчив поліцеальну школу в Польщі. Чи свідо-
цтво про закінчення школи підтверджує знання 
польської мови для отримання дозволу на пере-
бування довготермінового резидента ЄС?

Так, свідоцтво про закінчення поліцеальної школи 
в Польщі з польською мовою навчання підтверджує, 
що іноземець виконав вимогу щодо знання поль-
ської мови. Відповідно до Закону про освіту, полі-
цеальна школа вважається середньою і закінчення 
такої школи в Польщі підтверджує, що іноземець во-
лодіє належним рівнем знання польської мови.

У Польщі для здобуття повної середньої освіти по-
трібно закінчити ліцей, відповідно поліцеальна шко-
ла (після ліцею) є школою, яка надає можливість здо-
бути додаткову професійну освіту на базі середньої. 
Вступити до такої школи можна у будь-який час та 
будь-якому віці, головною умовою є наявність атеста-
ту про закінчення повної середньої освіти.

Що означає, що джерело доходу є «стабільним 
і регулярним»? Як оцінюється дохід у процедурі 
надання дозволу на перебування довготерміно-
вого резидента ЄС?

Для отримання дозволу на перебування довго-
термінового резидента ЄС, потрібно документаль-
но засвідчити свій дохід, який має бути отриманий 
законним шляхом та вказувати на певну тривалість 
і безперервність його отримання (наприклад отри-
мання заробітної плати). Дохід має бути достатнім для 
покриття витрат на життя іноземця та членів сім’ї, які 
перебувають на його утриманні.

Отже, мова йде про відносну стабільність доходу, 
яка перевіряється протягом останніх кількох років 
перед складанням заяви: двох – у випадку висококва-
ліфікованих працівників або трьох – у випадку інших 
іноземців. Такий аналіз доходів дозволяє припускати, 
що іноземець буде отримувати дохід і в майбутньому.

Регулярність та стабільність доходу можна підтвер-
дити, склавши податкові декларації (PIT), відповідно, 
за останні два чи три роки.

легалізація

5-й кінофестиваль «Україна!» розпочнеться вже 
21 жовтня у варшавському кінотеатрі «Ілюзіон». 
Цього року в програму заходу, який також буде 
транслюватись онлайн, ввійшли найновіші українські 
кінострічки та супровідні розважальні заходи.

Осінь з українським 
кінематографом. 
Кінофестиваль 
«Україна!»

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

Українські фільми з кожним роком ви-
кликають усе більше зацікавлення під 
час міжнародних фестивалів, серед кіно-
критиків та глядачів. «Ми хочемо злама-
ти стереотип про прісну Україну, у якій 
найвищий рівень мистецтва на експорт – 
це витинанки та народне вбрання. Су-
часне українське мистецтво має значно 
багатший вибір, а ми передаємо це мо-
вою кіно», – говорять організатори фес-
тивалю. 

Цьогорічну подію відкриє найнові-
ший фільм Олега Сенцова «Номери». 
Це історія групи людей, які живуть у то-
талітарному режимі. Кіногерої не мають 
імен, вони позначені цифрами. Живуть, 
дотримуючись певних правил: напри-
клад, їдять тільки тоді, коли всі бігають 
навколо ігрового столу для тенісу. Жінок 

та чоловіків розділяють на ніч. За дотри-
манням правил слідкує верховний пра-
витель – Нуль. З часом у кіногероїв зро-
стає потреба бунту.

«Створення цього фільму було для 
мене цікавим досвідом, я працював над 
ним дистанційно, за допомогою листів, 
які надсилав з ув’язнення. Це мій мані-
фест», – підкреслив Сенцов. Стрічку, що 
базується на театральній драмі власного 
авторства, режисер творив із-за грат ро-
сійської колонії.

Від першого року проведення фес-
тивалю організатори звертали увагу на 
важку ситуацію кінорежисера, а також 
заохочували до кампанії за його звіль-
нення. У попередні роки було показано 
стрічку Сенцова «Гамер» та документаль-
ний фільм «Російська Федерація vs. Олег 

Сенцов» Аскольда Курова, який виграв 
нагороду глядацьких симпатій у 2017 
році. Сенцова підтримала європейська 
кіноспільнота, яка боролася за його 
звільнення. 7 вересня 2019 року, під час 
обміну полоненими, режисера звільни-
ли та повернули додому.

Програма фестивалю передбачає 
низку розважальних заходів, таких як 
розважальні заняття для дітей, дебати, 
фотовистава українських митців, зустрі-
чі з українськими кінематографістами 
та показ фільму Олександра Довженка 
«Земля» в музичному супроводі гурту 
«Bastarda Trio». З нагоди ювілею будуть 
транслюватися фільми, які в попередні 
роки отримали нагороду глядацьких 
симпатій.

Глядачі побачать, зокрема, фільм «До-
дому» – переможця четвертого фестива-
лю. Стрічка Нарімана Алієва розповідає 
історію кримського татарина Мустафи, 
який втратив старшого сина на війні між 
Росією та Україною. Чоловік вирішує пе-
ревезти тіло з Києва в Крим, щоб похова-
ти його на рідній землі. Разом із молод-
шим сином вони вирушають у подорож, 
яка змінить їхні відносини.

Упродовж останніх років кінофес-
тиваль «Україна!» став подією, знаною 
для жителів Варшави, а з минулого 
року – також і Любліна. «Ми хочемо, 
щоб фестиваль символічно прокладав 
міст між поляками та українцями, був 
можливістю для партнерської розмови 
й спільних розваг», – говорить директор-
ка заходу Беата Бєдронська-Лях.

5-й кінофестиваль «Україна!» трива-
тиме до 25 жовтня. Із 2 до 9 листопада 
стрічки цьогорічного репертуару бу-
дуть доступні онлайн. Завдяки цьому 
глядачі з цілої Польщі зможуть побачити 
найновіші та найкращі здобутки україн-
ського кінематографу, показані в рамках 
цієї події.

Кінофестиваль «Україна!»
Варшава: 21–25 жовтня
(кінотеатр «Ілюзіон»)
Онлайн: 2–9 листопада
Люблін: 4–6 грудня
(Культурний центр у Любліні) 

«Номери». Фото за матеріалами з преси

«Додому». Фото за матеріалами з преси
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28 серпня в галереї Українського дому відкрилася персональна виставка художниці Ганни Шумської 
«Територія конфлікту». Ця експозиція – художній роздум про конфлікт як поняття приватного та 
публічного простору, про розмитість кордонів між віртуальним і реальним, про вплив Інтернету на 
сприйняття реальних подій, про життя онлайн та офлайн одночасно. 

Іванна БЕРЧАК

культура

Матеріалізація візуального. Про виставку 
Ганни Шумської «Територія конфлікту»

«Територія конфлікту» – це не тільки про 
радикальні, збройні сутички, але й про 
конфлікт загалом. 

«Територія конфлікту на карті України 
була відправною точкою мого проєкту – 
я спостерігала за подіями через новини 
в мережі. Кожен художник є спостеріга-
чем, він також хоче показати ситуацію зі 
сторони. Як виглядають суспільні конфлік-
ти між групами, між людьми. Мені було 
цікаво спостерігати, як приватна інфор-
мація змішується з рекламою, політичним 
життям. Як абсурдно виглядає поєднання 
різних повідомлень у світі Інтернету, такий 
собі конфлікт інформації. Мені було цікаво 
віртуальне матеріалізувати в реальному 
житті за допомогою традиційної техніки 
рисунка. Я використовую стару техніку 
по-новому, для мене вікно комп'ютера – 
це нове вікно в зовнішній світ. Вугілля для 
мене – медіум, який можна використати 
в різний спосіб: воно крихке, чорне та 
нагадує попіл. Створення рисунків таким 
матеріалом найбільше підходило до моєї 
теми: попіл – це те, що залишилося після 
конфлікту. У конфлікті в Інтернеті немає 
таких слідів, як попіл, але ж щось залиша-
ється, та ми цього не бачимо. Наприклад, 
сміття, яке залишилося після атаки ботів. 
Ніби немає слідів боротьби, а я її зобра-

жую, перемальовуючи скріншот, колажую-
чи вибрані мною фрази, я їх переношу за 
допомогою техніки рисунка, залишаю ма-
теріальні сліди. Матеріалізую свої пережи-
вання. Я розпочала роботу над проєктом 
під час карантину. Це був цікавий процес: 
ти ніби закритий в одному приміщенні, але 
малюєш якісь світові проблеми, сидячи 
перед віконцем комп'ютера. Мені цікаво, 
як ми можемо сприймати світ лише через 
віртуальні вікна», – розповідає художниця. 

На виставці, окрім робіт у техніці рисун-
ка та відеопроєкцій, на підлозі ми бачимо 
паперову конструкцію, яка лінією розділяє 
простір галереї. Цією інсталяцією худож-
ниця порушує тему кордонів і мап.

«Кордон – відносна межа, яку придумали 
люди. Земля не має кордонів. Лише на кар-
ті, створеній людьми, ми бачимо кордони 
й поділи. Вони завжди асоціюються з чи-
мось політичним, що обмежує чи навпаки 
захоплює територію. Простір, територія 
характеризуються тим, як вони представ-
лені на мапах, а за ними часто приховані 
драматичні історії міграції, депортації чи 
змін державної приналежності. Інтернет 
і нові технології змінюють сприйняття те-
риторії, на якій ми проживаємо, і статус 
карти. Територія стає гібридом реального 
й віртуального простору, і мене цікавить 
те, як ці абсолютно різні світи поєднуються 

на одній площині», – пояснює Ганна.
Ганна Шумська навчалася в Київській 

ДХСШ ім. Т.Г. Шевченка, Академії образо-
творчих мистецтв у Ґданську, Львівській 
національній академії мистецтв і в Худож-
ньому університеті в Познані.

Ганна брала участь у понад 30 групових 
виставках, серед яких: «Тиша» (Львів, 2014), 
«Камера 2015» (Львів, 2015), «Giartino – 
Garden of Art/Приховане» (Торунь, 2016), 
«Автопортрет інтимний» (Ряшів, 2017), 
«Механізм еволюції» (Київ, 2017), «Дім ти-
сячі поверхів» (Клементовіце, 2018), «Вхід/
Вихід» (Познань, 2019). У 2014 році в рам-
ках «Non-stop Iron festival» у Ґдині худож-
ниця презентувала персональний проєкт 
«Самопрезентація».

Авторку цікавлять суспільно-політич-
ні проблеми, легка критика суспільства, 
представлення сучасного суспільства 
й світу в трохи абсурдний, злегка іроніч-
ний спосіб. Мисткиня працює з такими 
темами, як самоідентифікація та вплив 
довкілля на особистість, заміна реального 
світу віртуальним, помноження життів за 
допомогою комп’ютерних ігор, сприйнят-
тя життя як гри. Художниця користується 
живописом, графікою, новими медіа та ін-
сталяцією. 

Фото авторки статті



ти пучок зеленої цибулі та все покласти в миску. 
Додати по 1 ч. л. солі й цукру та розтовкти тов-
качкою. Перенести овочі в каструлю до протер-
тої зелені, додати 1–2 ч. л. гірчиці й добре пере-
мішати. Притрусити дрібно посіченим кропом, 
перемішати та поставити в холодильник. 600 г 
свіжого лосося добре натерти перцем і сіллю. 
Всередину можна покласти пару скибочок ли-
мона та пару гілочок кропу. Змастити ззовні 
олією й запекти в духовці при 200°С протягом 
30 хв. Кому лінь, може взяти 400 г лосося хо-
лодного копчення (łosoś sałatkowy). Рибу охо-
лодити, видалити шкіру й кістки. Змішати овочі 
з бурячковим відваром. Покласти в тарілку 
шматок риби, додати ботвінку. Можна доправи-
ти до смаку ложкою сметани.

Бурячкові кульки – ну як же без солодкого де-
серту, та ще й корисного.

Три запечені або відварені середні бурячки роз-
дрібнити в блендері з 2 ложками меласи (клено-
вого сиропу, або просто цукрового чи якогось 
іншого смакового сиропу), склянкою відвареної 
пшоняної каші або амаранту, 1 ч. л. какао, дріб-
кою солі та ложкою кокосового масла. До цієї 
маси додаємо по пів склянки змелених у каво-
молці грецьких горіхів, лісових горіхів і кокосо-
вої стружки (я маю кокосову муку). Все добре 
змішати та сформувати кульки. Їх можна обто-
чити в мелених горіхах або кокосовій стружці. 
Покласти в пластиковий контейнер та постави-
ти в холодильник принаймні на 2 години.

Смачного!

Овочеві чіпси (prażynki warzywne) – чудова 
закуска до холодного пива й гарна альтернати-
ва чіпсам для дітей.

Овочі (буряк, морква, ріпа) вимити щіткою та 
покласти в духовку на кілька шарів м’ятої фоль-
ги або силіконовий килимок на 180°С на 30 хв. 
Охолодити, почистити та нарізати тонкими 
пластинками (3 мм). Викласти їх на пергаменті 
на деко та поставити в розігріту до 100°С ду-
ховку з відкритими дверцятами. 10 хв. духовка 
включена, потім 1–2 години виключена. Повто-
рити 3–4 рази, але пильнуйте, щоб не пересуши-
ти. Я роблю ще такий злочин: злегка посипаю їх 
грибною приправою «Мівіна» для смаку. 

Ботвінка – про польську версію ми вже розмов-
ляли, а тут наведу такий рецепт, за яким го-
тують її в мене вдома (однак треба зауважити, 
що мої бабця з дідусем 25 років працювали в Но-
рильську та на Сахаліні, звідти й лосось у рецеп-
ті, та й сам рецепт родом із російської кухні).

200 г шпинату та 200 г щавлю промити, залити 
окропом і проварити 1,5 хвилини, вийняти їх 
шумівкою, промити холодною водою і в тій са-
мій воді 5 хв. проварити 200 г бурячкового ба-
дилля, злити й промити. 300 г молодих буряч-
ків порізати на четвертинки, залити окропом, 
підсолити, витиснути цілий лимон і рештки за-
кинути в каструлю та проварити до готовності 
бурячків. Після цього викинути лимонні шкірки, 
а відвар залишити охолоджуватися. 400 г свіжих 
огірків нарізати маленькими кубиками, відваре-
ні бурячки натерти на грубу терку, дрібно посік-
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У цьому номері газети я продовжую розповідати про страви з буряків. 




