




В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

У жовтні відбувся другий офіційний візит президента Польщі Анджея Дуди в Україну після пе-
реобрання на другий термін. З ним було пов'язано багато очікувань. Яких же результатів досяг-
нуто – читайте на шпальтах цього номера.

22 жовтня Конституційний трибунал Польщі ухвалив рішення, згідно з яким аборти з медич-
них причин є неконституційними. Воно викликало хвилю протестів по всій Польщі, бо поруши-
ло аборційний компроміс, який існував у країні з 1993 року. Протестувальники вважають це 
рішення політичним та нелегітимним, оскільки деякі члени Трибуналу не були вибрані згідно з 
процедурою. Польські жінки впевнені, що повна заборона абортів – це порушення прав люди-
ни, змушування жінок до тортур у випадку, коли плід буде невиліковно хворим, нежиттєздатним 
і помре після народження, або коли вони будуть змушені займатися дітьми-інвалідами до кінця 
життя при мінімальній допомозі з боку держави. У протестах беруть участь як жінки, так і чоловіки. Протестують не тільки ті, хто 
виступає за дозвіл абортів, але й особи, які проти абортів, але вважають, що жінки повинні мати вибір самостійно вирішувати, 
що робити із своїм тілом. Детальніше про страйк жінок читайте на сторінках газети. 

Цього року 25-ліття святкує українська телепередача в Польщі – «Теленовини». Про історію програми та виклики, які до-
водиться долати, розмовляємо з редактором Андрієм Вархілом та ведучою Яною Стемпнєвич. До вашої уваги також новини 
української громади в Польщі та історичний нарис протистоянь футбольних збірних Польщі та України, які в листопаді зіграють 
черговий матч. Заохочуємо вас також покуховарити разом із Юрієм Герасимчуком. 

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 
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Відколи новим президентом України став Володимир Зеленський, коментатори та експерти польсько-укра-
їнських відносин почали говорити про можливий перелом у двосторонніх відносинах. Він мав відбутись у 
гуманітарній сфері, а конкретніше – в історичних дискусіях. Саме тут у двосторонніх відносинах найбільше 
обопільних претензій та домінує монолог замість діалогу. Триденний жовтневий візит Анджея Дуди став дру-
гим його офіційним візитом за кордон після повторного обрання президентом у липні поточного року. З цим 
візитом деякі з експертів якраз і пов’язували можливі зміни чи навіть «перелом» у двосторонніх польсько- 
українських відносинах, а саме в історичному діалозі. 

Українсько-польські відносини загалом 
варто оцінювати позитивно. Польща є на-
дійним союзником нашої держави на між-
народній арені. Це проявляється в послі-
довній підтримці прагнення України стати 
повноцінним членом НАТО і ЄС, а також 
у засудженні російської агресії. У сфері 
економічної співпраці бачимо щорічне 
нарощування потенціалу та появу нових 
спільних проектів. Нема на що нарікати 
і в оборонній та військовій співпраці – тут 

теж налагоджений механізм взаємодопо-
моги й підтримки. Але є сфера відносин, 
де вже фактично п’ятий рік домінує не-
гативний відголосок – це польсько-укра-
їнські історичні дискусії. 

У Польщі, після перемоги в 2015 році 
на президентських та парламентських 
виборах правих консерваторів «Права 
і справедливості» (ПіС), історія стала од-
ним із ключових питань політики нової 
влади. В Україні ж історична політика 

є важливим елементом у протистоянні 
російській агресії. Відкриття архівів КГБ, 
нові законодавчі акти щодо вшанування 
борців за незалежність України та поси-
лення ролі Українського інституту на-
ціональної пам’яті – це все складові цієї 
політики. Польсько-українське історичне 
минуле не було простим, воно наповнене 
обопільними звинуваченнями та траге-
діями. У Польщі фактично існує суспіль-
ний і політичний консенсус щодо подій 
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ексгумаційні та пошукові роботи поль-
ських поховань в Україні для польських 
інституцій була впроваджена в 2017 році 
українською стороною як відповідь на ни-
щення українських місць пам’яті в Поль-
щі.

Як і передбачалося, з перемогою Воло-
димира Зеленського дійшло і до зміни ке-
рівника УІНП. У грудні 2019 року ним став 
Антон Дробович. У Польщі цю зміну дуже 
радо вітали й стримано говорили про чер-
говий «крок України до перелому» в поль-
сько-українському історичному діалозі. 
Такі вітання були пов’язані також із тим, 
що Антон Дробович одразу заявив про 
свою готовність розпочати конструктив-
ний діалог на історичну тематику з Поль-
щею. І цю заяву польська сторона одразу 
сприйняла як можливість диктувати свій 
порядок денний під час такого діалогу.

У січні поточного року відбувся ще один 
візит українського президента до Польщі 
на заходи з нагоди 75-ї річниці визволен-
ня в’язнів із нацистського концтабору 
Аушвіц-Біркенау. Під час свого візиту Во-
лодимир Зеленський запевняв: «Нам вда-
лося знизити градус емоцій навколо спіль-
ного трагічного минулого, і сьогодні наші 
країни з відкритим серцем рухаються 
вперед, у майбутнє». Однак це радше було 
схоже на звичайну паузу, адже Польща го-
тувалася до нових президентських вибо-
рів і історичний діалог з Україною на той 
час не був у пріоритеті польської влади.

Після переобрання на другий термін 
Анджея Дуди було зрозуміло, що скоро 
варто чекати на візит польського прези-
дента в Україну. Запрошення від Володи-
мира Зеленського він отримав ще перед 
переобранням. В анонсі було вказано, що 
в Україні польський президент проведе 
три дні й матиме насичену програму. Візит 
і справді став плідним на спільні угоди та 
декларації. 

Окрім надзвичайно важливих та пріори-
тетних для двосторонніх відносин еконо-
мічної, оборонної та міжнародної тем, під 
час візиту обговорювалися також питання 
історичного діалогу. Оскільки українська 
сторона виконала свою обіцянку й роз-
морозила ексгумації польських поховань 
в Україні, то польська сторона мала зроби-
ти свій крок щодо відновлення оскверне-
них українських місць пам’яті. Схоже, про 
цю обіцянку в Польщі згадали лише напе-
редодні візиту Анджея Дуди в Україну. За 
день до нього ЗМІ повідомили про віднов-
лення таблиці на могилі загиблих вояків 
УПА на горі Монастир біля села Верхрата. 
Це було зроблено без узгоджень з україн-
ською стороною. Напис змінено, а імена 
вояків УПА, загиблих у сутичці з НКВС 
у березні 1945 року, не подано. 

Можна припустити, що в Польщі радше 
не сподівалися на прискіпливість у цьо-
му питанні Володимира Зеленського. Та 

й в Україні висловлювалися побоювання, 
що для президента питання напису на 
відновленій могилі не буде аж настільки 
важливим. Однак у своїй промові, після 
підписаної з Анджеєм Дудою спільної за-
яви, Володимир Зеленський про це згадав. 
Він досить чітко заявив, що очікує повно-
го виконання Польщею взятого зобов’я-
зання – повернення початкового напису 
з переліком імен загиблих повстанців. 

Після зустрічі в Києві з головою ІНП 
Польщі очільник УІНП Антон Дробович 
також не оминув теми напису на моги-
лі біля села Верхрата. Він повідомив, що 
Україна та Польща тоді обміняються доз-
волами на ексгумації, коли Польща повні-
стю відновить напис з іменами загиблих 
повстанців на горі Монастир. Україна на 
такий крок Польщі і досі очікує.  

Як бачимо, незважаючи на те що для 
Володимира Зеленського історична тема-
тика ніколи не була і не є пріоритетною, 
в Україні вже сформований, починаючи 
з 2014 року, певний зразок історичної по-
літики в міжнародних відносинах, і укра-
їнський президент просто йому слідує. 
Схоже, що цього ніяк не хочуть помічати 
у Варшаві. Є одна важлива річ, від якої 
залежать перспективи подальшого поль-
сько-українського історичного діалогу: 
наскільки в Польщі зможуть усвідоми-
ти, що, навіть визнаючи злочини ОУН та 
УПА проти поляків, для України ці струк-
тури назавжди будуть такими, що свого 
часу виборювали її незалежність. 

Важко оцінювати візит Анджея Дуди як 
переломний для польсько-українського 
історичного діалогу. Переломний момент 
може розпочатися не тоді, коли змінить-
ся влада в Україні (хоча це було б мож-
ливо лише у випадку перемоги в Україні 
проросійських сил), а тоді, коли в самій 
Польщі зможуть усвідомити, які ж зміни 
відбулися в Україні і чому вони прямують 
до незворотності. І не вдасться, застосо-
вуючи історичну амнезію чи формуючи 
лише «позитивний порядок», виштовхну-
ти спірні питання з історичного діалогу, 
бо вони як фантом повертатимуться. Для 
того щоб діалог приносив свої позитивні 
результати, краще спочатку діагностува-
ти проблему, яка йому заважає. Україні 
теж не варто лише очікувати на зміну вла-
ди в Польщі, а спробувати глибше вивчи-
ти домінуючий польський наратив щодо 
подій на Волині 1943 року.

А поза тим двосторонні польсько- 
українські відносини продовжують роз-
виватись у правильному напрямку, про 
що і засвідчив візит Анджея Дуди в Укра-
їну. Це дає надію на майбутній конструк-
тивний польсько-український історич-
ний діалог, який чекає ще свого слушного 
часу. І не зміна влади його скерує, а зміна 
ментальна та світоглядна – як влади, так 
і суспільства. 

на Волині 1943 року, згідно з яким УПА 
та ОУН несуть повну відповідальність за 
винищення польського мирного населен-
ня в роки ІІ Світової війни. В Україні ж 
процес визнання вояків УПА як борців 
за незалежність України закріплено на 
законодавчому рівні. Суттєво теж зміни-
лось і ставлення українського населення 
до УПА: з 2014 року зростає рівень під-
тримки такого визнання. І саме ця части-
на історії є каменем спотикання в нала-
годженні повноцінного діалогу, адже для 
одних УПА – це лише злочинці, для ін-
ших – це лише герої. Обидві країни у сво-
їй історичній політиці приймають тезу, 
що «герой не може бути злочинцем». 

Дуже часто польські, як правило, про-
владно налаштовані експерти в усіх не-
гараздах на ниві польсько-українського 
історичного діалогу звинувачували по-
передню українську владу. До них з кри-
тикою приєднувались і деякі українські 
експерти, здебільшого (хоч не завжди) 
ті, яким ближчою є ліва ідеологія чи ро-
сійська нарація. Найбільше піддавалася 
критиці політика колишнього президента 
Петра Порошенка й тодішнього очільни-
ка УІНП Володимира В’ятровича. Кри-
тика ж ними польської влади була більш 
стриманою та часто представлялася з де-
тальними поясненнями логіки поведінки 
офіційної Варшави щодо України. Напри-
клад, Польща довго йшла на поступки 
сусідові, але в Україні зовсім не зважають 
на польську вразливість до деяких тем 
історії. Підкреслювалося, що для Украї-
ни мають бути в пріоритеті добрі відно-
сини з Польщею, тож у деяких питаннях 
щодо історичного діалогу не варто йти на 
загострення. Тому цілком логічно, що ці 
експерти почали покладати надії на зміну 
тону в польсько-українському історично-
му діалозі після зміни влади в Україні.  

Новим президентом України у квітні 
2019 року було обрано Володимира Зелен-
ського. А вже в червні 2019 року він упер-
ше зустрівся з Анджеєм Дудою в Брюссе-
лі. Польський президент запросив свого 
українського колегу приїхати до Варшави 
на заходи з нагоди 80-ї річниці початку 
ІІ Світової війни. Володимир Зеленський 
заявляв, що «…налаштований на сприй-
няття процесу примирення й недопу-
щення домінування тематики складних 
моментів історії українсько-польських 
взаємин на порядку денному стратегіч-
ного партнерства України та Польщі». 
Приїхавши до Варшави у вересні, укра-
їнський президент домовився з Андже-
єм Дудою про впорядкування знищених 
українських місць пам'яті в Польщі (зни-
щення відбувалися з 2014 року зусиллями 
Кремля та місцевих польських діячів), на 
що українська сторона зобов'язувала-
ся розблокувати дозволи на ексгумацію 
загиблих поляків в Україні. Заборона на 

тема номерa
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8 вересня Майже 400 шах-
тарів Криворізького залізо-
рудного комбінату оголосили 
підземний протест.

П'ять країн світу відкрили 
кордони для українців.

9 вересня Держстат: інфляція 
в Україні зросла до 2,5% у 
річному вимірі.

10 вересня США запровадили 
санкції проти народного депу-
тата України Андрія Деркача.

11 вересня У Берліні пройшли 
переговори політичних рад-
ників лідерів країн «норманд-
ської четвірки».

15 вересня Президент 
України розпочав дводенний 
офіційний візит до Австрії.

18 вересня Держстат: падіння 
ВВП України в другому кварта-
лі 2020 року становило 11,4%.

21 вересня Українсько-аме-
риканська ракета «Alpha» 
успішно пройшла випробу-
вання.

22 вересня В Україні почав 
діяти єдиний електронний 
квиток «SmartTicket» для 
потягів далекого сполучення й 
міського транспорту в Києві.

23 вересня Україна не визна-
ла Олександра Лукашенка 
легітимним президентом 
Білорусі.

25 вересня У катастрофі 
українського військового 
літака «Ан-26» на Харківщині 
загинули 26 осіб.

Держстат: рівень безробіття 
в Україні в другому кварталі 
2020 року зріс до 9,9%.

28 вересня Втратила чинність 
заборона на в’їзд іноземців до 
України. 

30 вересня Вітольда Фокіна 
звільнено з посади першого 
заступника глави української 
делегації у Тристоронній 
контактній групі після його 
слів про те, що він «не бачить 
жодного підтвердження 
війни між Україною 
та Росією» на Донбасі.

2 жовтня Віктор Янукович 
програв апеляцію у справі 
про державну зраду.

Україна оголосила про початок 
співпраці з «Microsoft» у сфері 
цифрової трансформації.

6 жовтня У Брюсселі відбувся 
саміт Україна – ЄС. Євросоюз 
погодився оновити Угоду про 
асоціацію з Україною.

7 жовтня Україна та Велика 
Британія підписали меморан-
дум про розбудову Військо-
во-Морських сил ЗСУ.

8 жовтня Під час дводенного 
візиту президента України 
до Великої Британії Київ та 
Лондон підписали Угоду про 
політичне співробітництво, 
вільну торгівлю та стратегічне 
партнерство.

Новим президентом Націо-
нальної академії наук України 
обрано Анатолія Загороднього.

9 жовтня Світовий банк: ВВП 
України в 2020 році впаде на 
5,5%, а в 2021-му – зросте на 
1,5%.

11 жовтня Президент Польщі 
прибув в Україну із триденним 
офіційним візитом.

12 жовтня Польща та Україна 
підписали угоду про розвідку 
та видобуток газу в Україні.

Кількість померлих від коро-
навірусу в Україні перетнула 
позначку 5 тис. осіб.

13 жовтня Володимир Зелен-
ський: «Питання історичної 
пам’яті між Україною та Поль-
щею зняте».

Збірна України з футболу пере-
могла екс-чемпіонів світу – 
іспанців у рамках Ліги Націй із 
рахунком 1:0.

19 жовтня Суд за позовом 
Віктора Медведчука заборонив 
розповсюдження книги Вах-
танга Кіпіані «Справа Василя 
Стуса», у якій згадується кум 
Путіна.

Кількість випадків зараження 
коронавірусом в Україні пере-
тнула позначку в 300 тис. осіб.

24 жовтня Православна цер-
ква Кіпру визнала автокефалію 
Православної церкви України.

25 жовтня В Україні пройшли 
місцеві вибори. Явка становила 
37%.

Вересень/жовтень 2020 О сінь принесла Україні стрімке зростання кількості випадків 
зараження коронавірусною інфекцією та смертей від неї. 

Якщо станом на 1 вересня в країні загалом нараховувалося близь-
ко 123 тис. осіб, які хворіли на Covid-19, то під кінець жовтня ця 
цифра потроїлася (стан на 26 жовтня – близько 349 тис.). Нато-
мість число померлих від коронавірусу протягом 2 місяців зрос-
ло у 2,5 рази – з 2605 (станом на 1 вересня) до 6464 (станом на 
26 жовтня). Кількість осіб, які одужали, також збільшилась 
у 2,5 рази – з 58 до 142 тис. Протягом тривалого часу Україна пе-
ребувала серед світових лідерів з поширення Covid-19, а 2 вересня 
потрапила на друге місце в Європі за добовою смертністю.

Н а саміті Україна – ЄС, який відбувся у Брюсселі 6 жовтня, 
Київ та Євросоюз домовилися про оновлення Угоди про 

асоціацію. Сторони також визначили напрямки оновлення угоди: 
цифровий ринок, захист довкілля, боротьба зі змінами клімату та 
фінансова співпраця. Крім того, запис про глибшу економічну ін-
теграцію, як і наполягала Україна, увійшов до підсумкової заяви 
саміту, на якому Україну представляв Володимир Зеленський. Зі 
свого боку Євросоюз закликав Київ прискорити проведення су-
дової реформи та боротьбу з корупцією, а також підкреслив, що 
безвізовому режиму ніщо не загрожує.

«Т ой рідкісний випадок, коли і польська, і українська сторони 
виявилися загалом задоволеними очікуваним приїздом», – 

так прокоментувала триденний візит польського очільника в 
Україні директорка Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук. 
За її словами, успіх полягав у тому, що головними темами розмов 
були не спільна трагічна історія чи питання безпеки, а економічна 
співпраця Києва та Варшави. Так, 12 жовтня в рамках візиту Поль-
ська нафтогазова компанія (PGNiG) підписала інвестиційну угоду 
з Групою компаній «Енергетичні ресурси України» про спільний 
проєкт розвідки й видобутку природного газу в Україні, а порти в 
Ґданську та Одесі домовилися про співпрацю. Окрім того, під час 
спільного з Анджеєм Дудою інтерв'ю Володимир Зеленський за-
явив, що питання історичної пам’яті між Україною та Польщею 
зняте, і суперечок між країнами бути не повинно. Зі свого боку, 
президент Польщі пообіцяв уже на найближчому саміті ініціативи 
«Тримор’я» представити проєкт співпраці цієї організації з Укра-
їною.

У всіх регіонах України, крім окупованих Криму та частини 
Донбасу, 25 жовтня відбулися місцеві вибори. Громадяни 

обирали депутатів сільських, селищних і міських рад та сільських, 
селищних і міських голів. Явка виборців становила 36,88%, що 
майже на 10 відсоткових пунктів менше, ніж у 2015 році. Пред-
ставники ОБСЄ заявили, що місцеві вибори в Україні пройшли 
прозоро, спокійно, були добре організовані.

У найбільших містах країни свої посади зберегли мер Харкова 
Геннадій Кернес, мер Ужгорода Богдан Андріїв та мер Вінниці 
Сергій Моргунов.

Другий тур виборів (15 або 22 листопада) відбудеться, зокрема, 
у Києві, Дніпрі, Одесі, Львові та Чернівцях.

Окрім того, цього ж дня біля виборчих дільниць проводилося 
«всеукраїнське опитування громадської думки», організоване 
президентом Володимиром Зеленським.

Коронавірус в Україні – нові рекорди

Успіх Києва на саміті Україна – ЄС

Візит президента Польщі в Україну

Місцеві вибори в Україні

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі  інформації порталів «Українська правда», 
«Укрінформ», «Ліга», «Дзеркало тижня» та «Радіо Свобода». 
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варто знати – Польща

«Це війна!»  
В Польщі тривають масові протести

«ПОЛЬЩА СЬОГОДНІ – МИНУЛЕ В СТИЛІ ДИКТАТУ-
РИ ЧАУШЕСКУ»

«78% польських жінок i чоловіків вва-
жають, що у випадку найважчих вродже-
них вад розвитку, що полягають у від-
сутності внутрішніх органів, хребта чи 
мозку, коли дитина не має шансів на жит-
тя або приречена лише на біль, жінок не 
слід примушувати народжувати. Це по-
винен бути вибір. Рішення сім’ї, яка має 
сили та засоби для подолання такого ви-
клику», – звертається до читачів та чита-
чок уповноважена мера міста Вроцлава 

у справах мешканців українського похо-
дження Ольга Хребор. І продовжує: «Тим 
не менше, на прохання певних депутатів 
Сейму, без дебатів, у розпал пандемії, 
хочуть приректи батьків у Польщі на не-
мислимі страждання. Судді, відомі з пу-
блічних виступів проти абортів, намага-
ються вирішити справу, сподіваючись, 
що ми не помітимо цього серед безлічі 
інших подій. Вони тихо хочуть засудити 
жінок на фізичні та психічні тортури».

 Мова йде про засідання Конституцій-
ного суду 22 жовтня у справі визнання 

неконституційним положення закону від 
1993 року про допустимість проведення 
аборту у випадках, якщо перинатальні 
обстеження покажуть високу ймовір-
ність важкого й невідворотного дефекту 
плода або невиліковної хвороби, яка за-
грожує його життю. З відповідним про-
ханням звернулися 119 депутатів сейму, 
які представляють праві й консервативні 
партії («Закон і справедливість», «Конфе-
дерація» i «Польська селянська партія/
Кукіз’15»). Вони стверджують, що це по-
ложення порушує право ненародженої 

Жінки в Польщі вкотре активно боронять свої права. Попри посилені епідеміологічні 
заходи, тисячі людей виходять на вулиці міст. 22 жовтня Конституційний суд ухвалив 
рішення заборонити проводити аборти у випадках невиліковної хвороби плода. 

Оксана КУЗЬМЕНКО

У знак підтримки польок українки протестують під Посольством Польщі в Києві. Фото авторки статті
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дитини на життя й гідність особи, а саму 
процедуру розглядають у контексті євге-
ніки.

«Я скажу українським жінкам. Те, що 
відбувається сьогодні в Польщі, – це 
повернення до минулого в стилі дикта-
тури Чаушеску, а також кошмар із футу-
ристичних сторінок "Оповідi служниці" 
Маргарет Етвуд. Розкажіть світові про те, 
що вони намагаються зробити в Польщі, 
ми живемо тут разом – те, що сьогодні 
відбувається в Конституційному суді, 
означає повну заборону абортів у Поль-
щі!» – такий емоційний допис на сторін-
ці Facebook Ольги Хребор з’явився за 
кілька годин до оголошення офіційного 
рішення суду.

ПО ДВІ СТОРОНИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО КОРДОНУ
Уповноважена мера міста Вроцлава 

у справах мешканців українського похо-
дження не єдина, хто намагається надати 
цьому питанню розголос. Активісти та 
активістки б’ють на сполох. Стурбовані 
тим, що таке важливе питання розгля-
дають поспіхом, і в контексті пандемії 
ця тема може не отримати належної сус-
пільної уваги, вони збираються під стіна-
ми суду.

Біля суду з іншого боку поліцейського 
кордону – прихильники заборони абор-
тів. Вони тримають у руках вервички та 
транспаранти: «Судді, забороніть абор-
ти» й «Так життю». Видно людей із гомо-
фобськими плакатами: «Зона вільна від 
ЛГБТ+».

У другий половині дня, ближче до ве-
чора виголошено рішення: 11 з 13 суд-
дів Конституційного суду Польщі ви-
знали неконституційними положення, 
які дозволяли переривати вагітність 
у випадках наявності вад плода. Тобто 
аборти з цієї причини в Польщі будуть 
заборонені. Рішення має вступити в дію 
одразу після його публікації у «Віснику 
законів», тобто найближчими днями.

Частина присутніх під судом скандує: 
«Дякуємо» та «Перемогли!», інша – про-
тестуватиме до глибокої ночі. Їх розга-
нятимуть сльозогінним газом. Частину 
пікетувальників та пікетувальниць за-
тримають.

ПОЛЬЩА ТА АБОРТИ
Ще до рішення суду 22 жовтня поль-

ське законодавство щодо абортів вва-

жалось одним із найсуворіших у Європі. 
У законі 1993 року передбачені лише 
три умови легальності аборту: якщо ва-
гітність виникла в результаті криміналь-
них дій (зґвалтування); якщо вагітність 
загрожує життю або здоров’ю матері; 
якщо медичний огляд покаже наявність 
важкого й незворотного дефекту або 
невиліковної хвороби плода, яка загро-
жує його життю.

Згідно зі статистикою, у 2019 році зі 
1100 легальних абортів, проведених 
у Польщі, аж 1074 (це майже 98% усіх 
процедур) – саме з причин вад плода. 
Тобто ухвалене рішення означає фак-
тично повну заборону абортів у Польщі.

«АБОРТНЕ ПІДПІЛЛЯ»
В опублікованій у 1949 році праці, 

присвяченій проблемам жіночих прав 
та гендерної нерівності «Друга стать», 
авторка, філософиня та феміністка Сімо-
на де Бовуар розглядає питання абортів 
як фундаментальне право жінки: «…За-
конодавство вперто представляє його 
(аборт) як злочин: воно спричиняє, аби 
ця делікатна операція проводилася під-
пільно. <…> Навпаки, саме у відсутно-
сті легалізації абортів є великий ризик. 
Недостатня компетентність жінок, що 
незаконно роблять аборти, та умови, 
у яких проводиться операція, – це все 
породжує масу нещасних випадків, іно-
ді зі смертельним фіналом».

Як і в середини минулого століття, ак-
тивісти й правозахисники наголошують 
на тих самих аргументах – наслідком 
такого рішення суду стане подальше на-
ростання в Польщі так званого «аборт-
ного підпілля», жертвами нелегальних 
абортів можуть стати тисячі польських 
жінок.

«Юридична заборона абортів не при-
пинить аборти, не зменшить їх кількість. 
Вона лише стане причиною нанесення 
шкоди здоров’ю жінок через витіснення 
абортів у підпілля або змушуватиме їх 
виїжджати в інші країни з метою отри-
мання доступу до медичної опіки, якої 
потребують і на яку мають право», – 
висловилася з приводу ухвалених змін 
правозахисна організація «Amnesty 
International Polska».

Тим часом у Польщі посилюються епі-
деміологічні заходи. Із 24 жовтня вся 
країна входить у «червону» зону, що 

фактично повинно було б унеможливи-
ти проведення масових протестів, які 
досі були чи не єдиною зброєю жінок 
у відстоюванні своїх прав.

«ЦЕ ВІЙНА»
Рішення суддів від 22 жовтня може 

стати остаточною крапкою в багатора-
зових спробах уряду делегалізувати 
аборти в Польщі. Досі такі намагання не 
були успішними.

Ще в 2016 році польський сейм у пер-
шому читанні ухвалив проєкт змін до 
закону «Про планування родини, охо-
рону плода і умови допустимості пере-
ривання вагітності» та Кримінального 
кодексу Польщі, який передбачав повну 
заборону абортів у країні. У відповідь 
у цілій Польщі вибухнули багатотисячні 
«чорні протести». Учасниці одягалась 
у чорне та висловлювати спротив втру-
чанню політиків у їхнє особисте життя. 
Тоді жінки змусили уряд відступити від 
розгляду цього питання.

Подібний проєкт було подано на роз-
гляд уже наступного року, однак за це 
питання уряд взявся з новим завзяттям 
лиш у квітні 2020 року, вже під час пан-
демії. Незважаючи на ізоляцію, спри-
чинену коронавірусом, польські жінки 
і тоді знайшли способи виступити проти 
потенційних змін під гаслом «Пекло для 
жінок».

Теперішні акції незгоди «Це війна!» 
розпочалися в день оголошення рішен-
ня під стінами Конституційного суду 
22 жовтня. Натовп перейшов під садибу 
партії «Закон і справедливість», згодом – 
під будинок Ярослава Качинського, де 
зустрівся із поліцейським кордоном. 
Поліція заявила, що протестувальни-
ки жбурляли в них каміння. У відповідь 
вони застосували сльозогінний газ. 
Кільканадцять осіб було затримано.

Та протести не будуть згортатися.
Коли матеріал ішов у друк, акції спро-

тиву охопили цілу Польщу. Інструмента-
ми боротьби стали мітинги, блокування 
транспортного руху, масове надсилання 
листів депутатам і суддям Конституцій-
ного суду, бойкот роботи у визначені 
дні.

Акції солідарності з жінками Польщі 
проходять також і за кордоном. В Украї-
ні, зокрема, 26 жовтня відбулися мітин-
ги в Києві, Харкові та Львові.

Згідно зі статистикою, у 2019 році зі 1100 легальних 
абортів, проведених у Польщі, аж 1074 (це майже 98% 
усіх процедур) – саме з причин вад плода. Тобто ухвалене 
рішення означає фактично повну заборону абортів 
у Польщі.

варто знати – Польща
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Отже, кількість претендентів на статус ре-
зидента тепер щомісяця зростає вже не на 
десятки й сотні, а навіть тисячі осіб.

Останній «звичайний» мовний іспит 
пройшов на початку березня, за кілька 
днів перед оголошенням стану епідемії. 
Червневу сесію було скасовано (всі сер-
тифікаційні центри тестують того самого 
дня). Нова сесія для всіх бажаючих мала 
відбутися 17 та 18 жовтня.

Проблеми в іноземців з’явилися ще на 
етапі запису на іспит. Кількість місць була 
значно меншою за кількість бажаючих. 
Так, у деяких осередках вільні місця закін-
чувалися через 3 хвилини після початку 
реєстрації. У результаті мігранти запи-
сувалися до комісій далеко поза місцем 
проживання – вроцлав’яни до Жешува, 
ґданьчани до Катовиць.

Натомість за два дні до початку іспиту 
вийшло нове розпорядження польського 
уряду у справі посилення карантинних 
заходів, переведення всієї країни у «жовту 
зону», а деяких міст, зокрема Варшави – 
в «червону».

Чи іспит є громадським заходом, які 
заборонили проводити для більше ніж 10 
осіб? Мабуть, не зовсім. Конференцією? 
Теж ні. Але чи відкриєте ви екзаменацій-
ний центр під свою відповідальність, зна-
ючи про перспективи багатотисячного 
штрафу від санепіду?

Міністерство науки та вищої освіти мог-
ло пояснити ці спірні моменти, але перед 
початком сесії так і не видало «комуні-

Натомість кілька років тому до списку 
вищезазначених вимог Польща додала ще 
одну – аплікант на статус резидента му-
сить мати державний сертифікат знання 
польської мови як іноземної на рівні В1. 
Не всі країни ЄС вимагають мовний сер-
тифікат на цьому етапі легалізації, частина 
просить підтвердити рівень знання дер-
жавної мови лише на етапі подання доку-
ментів на громадянство. Сама директива 
ЄС про резидента говорить, що країнам, 
які хочуть зробити сертифікат обов’язко-
вою вимогою, варто забезпечити мігрантів 
можливістю вивчення місцевої мови.

У Польщі ж, поза межами воєводських 
міст,  курсів польської як іноземної мови 
бракує, далеко не в кожному місті є освітні 
заклади, які приймають іспит, – вони му-
сять мати акредитацію Міністерства науки 
та вищої освіти. Тобто до 750 злотих опла-
ти за іспит та сертифікат часто додаються 
витрати на проїзд і проживання поза до-
мом. Така поїздка на іспит для пари спо-
кійно обійдеться в польську мінімальну 
зарплату.

Ця не надто зручна для мігрантів, але 
«приручена» ними система з початком 
пандемії просто розвалилася.

Іспити з польської мови цього року 
є особливо популярними, адже можли-
вість подаватися на статус резидента якраз 
отримали мігранти з України, які приїха-
ли до країни у 2014–2015 роках. Саме тоді 
Польща зафіксувала рекордне в сучасній 
історії зростання імміграційних потоків. 

Усі, хто хоча б раз стояв у черзі до воє-
водського управління, знають це відчут-
тя: як добре було б отримати дозвіл на 
проживання на все життя й не перейма-
тися щороку питанням заявок, додатків, 
перекладів і донесення документів! Вийти 
з життєвого циклу безкінечних очікувань 
на рішення інспектора. Для тих мігран-
тів, хто не має польського походження 
або подружнього партнера – громадя-
нина Польщі, існує лише один варіант 
довготермінової легалізації перебування 
в Польщі – статус довготермінового ре-
зидента ЄС (rezydent długoterminowy UE).

Статус резидента з’явився в польсько-
му праві завдяки директиві Ради ЄС 2003 
року, умови його отримання прописані 
в Законі про іноземців 2013 року. Довго-
терміновими резидентами можуть стати 
ті іноземці, які проживали в Польщі про-
тягом принаймні 5 років (протягом ос-
танніх 5 років провели за межами Польщі 
не більше 10 місяців), працюють, мають 
документовану історію сплати податків та 
внесків до Фонду соціального страхуван-
ня (ZUS). Згадана вимога тривалого без-
перервного перебування плюс необхід-
ність мати стабільну трудову зайнятість 
уже позбавляють більшість економічних 
мігрантів  можливості отримати статус 
резидента.

Отже, з-понад 440 тис. іноземців, яким 
у жовтні 2020 року дозволено проживати 
в Польщі, статус резидента мають лише 
менше 15 тисяч осіб.

Це ж «просто» екзамен
Через обмеження, запроваджені урядом у зв’язку із пандемією COVID-19, тисячі мігрантів 
мають проблеми зі складанням державного іспиту зі знання польської мови. А це означає, 
що вони не можуть отримати статус довготермінового резидента та громадянство. 
Для багатьох українців це питання не тільки бюрократичних процедур, але й життєвої 
стабільності.

Олена БАБАКОВА
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Трудові мігранти не жалкують про рішення залишитися 
або приїхати до Польщі під час пандемії

Пів мільйона громадян України сплачують податки в Польщі

У Горайці на Підкарпатті після 75 років знову залунали 
дзвони старовинної дзвіниці

кату». У результаті екзаменаційні центри 
в п’ятницю, 16 жовтня, почали масово ска-
совувати сесію. Скасовували і менші при-
ватні освітні осередки, і більші – наприклад, 
Polonicum Варшавського університету.

На всю Варшаву іспит цього разу склада-
ли менше 400 осіб, тоді як зареєстрованих 
було кілька тисяч.

Пандемія, більш страшні речі відбува-
ються. А це ж «просто» іспит.

У групах мігрантів у соцмережах є сотні 
записів приголомшених людей, які їхали до 
Варшави зі Щецина чи Криниці та о 20:00 
чи навіть о 22:30 отримували повідомлення, 
що іспиту, який мав розпочатися 17 жовт-
ня о 8:00, не буде. Один мейл, і всі життєві 
плани на наступний рік – на смітник. Деякі 
центри принаймні повідомляли, що повер-
нуть гроші чи перенесуть резервацію на 
наступну сесію. Інші «забули» навіть згада-
ти про це, залишаючи іноземців ще більш 
спантеличеними.

Теоретично наступна сесія запланована 
на січень. Але чи вона відбудеться? Цьо-
го сьогодні ніхто не може сказати. Діста-
тися на січневу сесію спробують усі, хто 
не потрапив на червневу та пролетів повз 
жовтневу, отже мова може йти навіть про 
кільканадцять тисяч осіб. Про проблеми 
іноземців із доступом до іспитів ще в липні 
писав до Міністерства науки та вищої осві-
ти омбудсмен Адам Боднар. Міністерство 
обіцяло розглянути ситуацію, але наразі – 
без дієвих кроків.

Немає сертифіката знання мови – немає 
статусу резидента. Отже, треба отримува-
ти новий дозвіл на проживання (близько 
500 злотих на кожного члена родини плюс 
час, витрачений на стояння в чергах). За-
лишається подальша неможливість вільно 
змінювати роботу, отримати допомогу по 
безробіттю та більшість форм соціальної 
допомоги.

Описана ситуація завдає проблем не 
тільки іноземцям, але й польській адміні-
страції. Замість того щоб один раз видати 
постійний дозвіл на проживання, інспекто-
ри воєводських управлінь будуть змушені 
обслужити тисячі «додаткових» клієнтів із 
тимчасовими дозволами. А отже – ще біль-
ше черг, скарг і судових процесів.

До того ж відсутність можливості от-
римати сертифікат є проблемою і для тих, 
хто планує отримувати польське грома-
дянство. Сертифікат мусять мати навіть 
етнічні поляки та власники Карти поляка, 
які подаються на польське громадянство до 
воєводи. Відсутність іспитів та їхня хаотич-
на організація – це не тільки «українська», 
а набагато ширша проблема, яка позбавляє 
можливості планувати своє життя широ-
кому колу мешканців Польщі, змушуючи 
їх почуватися ще менш безпечно в цей і так 
дуже неспокійний рік.

Новини громади

Понад 79% іноземних працівників 
у Польщі, переважно громадян України, 
порекомендували б працевлаштуван-
ня у цій країні своїм друзям і близьким. 
Лише 2,5% респондентів не радили б цьо-
го. Про це свідчать оприлюднені 5 жовтня 
результати соціологічного дослідження 
«Іноземний працівник у Польщі в період 
пандемії», проведеного польською гру-
пою EWL та Центром Східноєвропей-
ських студій Варшавського університету.

Опитування показало, що дев’ятеро із 
десяти працевлаштованих у Польщі іно-

Президент України анонсував відкрит-
тя українського консульства у Вроцлаві. 
Про це Володимир Зеленський повідо-
мив 12 жовтня на спільній пресконфе-
ренції з президентом Польщі в Києві. 
Очікується, що консульство у Вроцлаві 
запрацює вже наступного року.

«Президент України оголосив рішення 
про відкриття українського консульства 
у Вроцлаві. Ми прагнемо надалі оптимі-
зувати та зміцнювати свою дипломатич-
ну присутність за кордоном в інтересах 

У вересні кількість громадян України, 
які сплачують податки у рамах соціально-
го страхування, зросла протягом місяця 
з 481 до 507 тис. Про це 21 жовтня пові-
домило польське Управління соціального 
страхування (ZUS). Українці становлять 
75% від загального числа платників по-
датків серед іноземців у Польщі.

Крім того, загальне число іноземців, які 

У підкарпатському Горайці на цер-
ковній дзвіниці, що є історичною архі-
тектурною пам’яткою, 27 вересня після 
75 років перерви знову відізвалися три 
дзвони: святий Михайло, святий Іван 
і святий Петро. Як повідомляє «Наше 
слово», повернення їх – це історичний 
момент для села. Святиня Різдва Пре-
святої Діви Марії повстала в далекому 
1586 році. Вона є однією з найцінніших 

земців не жалкують про своє рішення 
залишитися або приїхати до країни під 
час пандемії. Однак ситуація з корона-
вірусом зменшила зацікавлення мігран-
тів вакансіями в інших країнах, крім 
Польщі. Якщо до епідемії такі пропо-
зиції шукали понад 31% респондентів, 
то зараз кількість знизилася до близько 
19%. Серед країн, куди хотіли б поїхати 
на заробітки іноземні економічні мі-
гранти з Польщі, лідером є Німеччина 
(58,5%), тоді як Польща посідає друге 
місце (57%).

українських громадян та українського 
бізнесу», – прокоментував заяву укра-
їнського очільника міністр закордонних 
справ України Дмитро Кулеба.

Додамо, що нині консульства України 
діють у чотирьох містах Польщі: у Вар-
шаві (консульський відділ посольства), 
Кракові, Ґданську та Любліні. Натомість 
Польща має в Україні шість консульств: 
у Києві (консульський відділ посоль-
ства), Львові, Луцьку, Харкові, Одесі та 
Вінниці.

платять податки в Польщі, порівняно із 
серпнем, зросло на 31 тис. (до 689 тис.), 
а це, за словами голови ZUS Ґертруди 
Усцінської, є «унікальним показником 
в історії установи». До того ж кількість 
зареєстрованих платників податків се-
ред іноземців на сьогодні вже на 19 тис. 
більша, ніж до початку пандемії корона-
вірусу.

пам’яток дерев’яної архітектури в Поль-
щі. Колись була православною, потім 
греко-католицькою, а тепер служить ри-
мо-католикам.

Дзвони були виготовлені й придбані зав-
дяки людям доброї волі, а в церемонії освя-
чення взяли участь священники двох обря-
дів – римо- і греко-католицького: єпископ 
Мар’ян Бучек, кс. канонік д-р Станіслав 
Соліляк та о. Iван Taрапацький.

Наступного року Україна відкриє п’яте консульство в Польщі
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На братській могилі українців на горі 
Монастир відновили знищену вандалами 
меморіальну плиту, але...

Успіх української композиторки в Польщі

Відеоролики про Україну можна буде побачити 
в громадському транспорті Варшави

Українська молодь у Польщі декламувала 
вірші улюблених поетів

«Пригоди» українських розбишак у Польщі

Замість знищеної меморіальної плити на могилі вояків УПА на 
горі Монастир неподалік Перемишля встановлено нову, але з ін-
шими написами. Як повідомив 11 жовтня «Укрінформ», ймовір-
но, плиту встановлено за декілька днів перед офіційним візитом 
президента Польщі Анджея Дуди в Україну.

На новій гранітній плиті викарбувано напис польською та 
українською мовами: «Братська могила українців, які загинули 
в битві з радянським НКВС у монастирських лісах в ніч з 2 на 
3 березня 1945 р.». На попередній, яку вандали розбили в 2015 
році, а повністю знищили в січні цього року, був напис: «Вони 
полягли за вільну Україну», і вказано імена, прізвища та рік на-
родження всіх 62-х загиблих.

Із закликом до польської влади відновити напис з іменами та 
прізвищами всіх загиблих українців на братській могилі УПА 
звернулися, зокрема, польські громадські діячі й активісти, 
Український інститут національної пам’яті, а також президент 
України Володимир Зеленський.

Молода співачка й композиторка з України Ганна Тєкучева хоче 
вдихнути нове життя в історичні та релігійні мотиви, які звучать 
у костелах Ґданська. Як повідомив наприкінці вересня портал  
Yavp.pl, українка, яка останні кілька років мешкає в Польщі, підго-
тувала й подала на конкурс проєкт під назвою «Нове життя ґдан-
ських мелодій: там, де середньовіччя зустрічається із сучасністю». 
Він полягає в тому, аби до мотивів, які лунають із ґданських косте-
лів і міської ратуші (карильйони або орган), написати сучасне аран-
жування в різних стилях, в тому числі тріп-хоп, інді й навіть рок.

Конкурсна комісія підтримала проект Ганни Тєкучевої. На його 
реалізацію з бюджету міста Ґданськ буде виділено майже 8 тисяч 
злотих. Презентація готових творів відбудеться вже наприкінці 
цього року.

У громадському транспорті столиці Польщі з 19 жовтня демон-
струють короткі відеоролики про різноманітні цікаві місця Укра-
їни. Про це повідомив «Укрінформ» з посиланням на Наталію 
Панченко, продюсерку медіапроєкту «Ukraїner», який є вироб-
ником відеороликів. За її словами, відповідну угоду підписано 
між «Ukraїner» та польською компанією AMS S.A., яка cтворює 
та надає відеоконтент для трансляції у громадському транспорті.

«Це будуть фільми про Україну, цікаві місця, цікавих людей, 
географічні цікавинки. Для нас це – виконання місії публічної 
дипломатії та презентація полякам туристичної привабливості 
України», – наголосила Наталія Панченко. Спочатку в транспор-
ті транслюватимуть п’ять роликів про Україну, які оновлювати-
муться щоквартально.

Відділення Об’єднання українців у Польщі в Щецині 12 верес-
ня оголосило імена переможців ХІI декламаторського конкурсу 
українською мовою «Поети України – онлайн» для учнів шкіл 
з українською мовою навчання та пунктів навчання української 
мови в Польщі.

У різних вікових категоріях лауреатами стали 15 учасників: 
Олександр Войцєховський, Ганна Студзінська, Олександр Мель-
ничок, Михайло Харидчак, Ева Коцур, Максим Стец, Дмитро 
Рудик, Анна Ковалів, Софія Береза, Юліан Маєвський, Микола 
Ковалів, Ольга Стиранчак, Маргарита Салань, Наталія Кіх та Пе-
тро Кіх. Як повідомляє «Укрінформ», цього року через пандемію 
коронавірусу конкурс проводився в онлайн-форматі.

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі інформації порталу «Наш вибір», 
газети «Наше слово», агентства «Укрінформ», Польського радіо, порталу 
Yavp.pl, Об’єднання українців у Польщі та Посольства України в Польщі.

До двох років ув’язнення загрожує громадянам України, 
які напідпитку намагалися керувати транспортним засобом 
у польському місті Кєльце. Як повідомляє Польське радіо, 
інцидент трапився 21 вересня, коли на Площі Незалежнос-
ті у Кєльцах поліція затримала двох нетверезих чоловіків, 
котрі приїхали на місце автівкою. Дослідження виявило 

в організмі 18-річного чоловіка приблизно один проміле 
алкоголю, а в у 39-річного – аж чотири проміле.

Польська поліція затримала 38-річного громадянина 
України, який інсценував власну смерть та намагався та-
ким чином отримати відшкодування за десятком страхових 
полісів на загальну суму 26 мільйонів злотих. Як повідомив 
21 вересня портал «Uainkrakow.pl», зловмисника затримали 
під кінець серпня на пішому пункті перетину кордону в До-
рогуську, йому загрожує 10 років позбавлення волі.

Пам'ятна таблиця у Монастирі, яку поставила польська влада. 
Фото «Наше слово»
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«Теленовини» – 25 років української 
присутності на польських екранах
У Польщі вже 25 років виходить україномовна програма «Теленовини». Про її початки та сьогодення, успіхи та проблеми 
розмовляємо з редактором Андрієм Вархілом – представником української нацменшини в Польщі, та ведучою Яною 
Стемпнєвич, яка репрезентує сучасну українську міграцію. 

ПЕРЕДІСТОРІЯ
Історія україномовних радіо- і телепро-

грам у Польщі – довга. Перші ефіри укра-
їнською мовою тут з'явилися в березні 
1958 року на радіо в Кошаліні, Ольшти-
ні, Ряшеві та Щецині, тобто на новозасе-
лених після акції «Вісла» територіях, і їх 
поява мала виключно політичний кон-
текст. Це детально описує у своїй статті 
Петро Тима, голова Об’єднання україн-
ців у Польщі. Він пояснює, що польська 
влада, аби втримати українців на новому 
місці, дозволила, крім україномовних 
радіопрограм (які, до слова, мали дуже 
обмежену тематику – в них уникалися по-
літичні та соціальні теми), ще й відкрит-
тя україномовної газети «Наше слово», 
об'єднання, навчання української мови 
та культурну діяльність. «Якщо ж ідеться 
про доступ до телебачення, – пише Петро 
Тима, – то до 90-х років не існувало жод-
ної можливості реалізації емісії телеефі-
рів іншою мовою, ніж польська. Тематика 
меншини дуже рідко мала шанс з'явитися 
в ефірі, на що впливали цензура та кон-
цепція, згідно з якою в Польщі живуть 

тільки поляки». Зрушення почалися лише 
завдяки зміні політичної ситуації після 
1989 року. У Польщі почали з'являтися 
україномовні телевізійні програми, се-
ред яких були «Теленовини», що вийшли 
в ефір у 1995 році.

Юлія Лащук: Розкажіть про появу «Те-
леновин» і контекст, у якому вихід 
програми про українців та ще й укра-
їнською мовою став можливим. 

Андрій Вархіл: Про це детально на-
писав Петро Тима, який стояв біля почат-
ків «Теленовин». Це був 1995 рік. Силою 
обставин так склалося, що помінялося 
керівництво польського телебачення, 
прийшли молоді люди, які були відкриті 
для нацменшин. Незважаючи на те що 
це була група людей правого спрямуван-
ня, вони прийняли той факт, що є щось 
таке, як національні меншини, бо раніше 
в медійному просторі про це майже не 
говорилося. Лише якісь згадки. Усе по-
чалося з німців, які отримали гроші від 
своєї «великої батьківщини» на початку 
90-х. А вже пізніше долучилися всі інші 

нацменшини, зокрема й українська. Тоді, 
в 95-му році, коли все починалося, вини-
кло питання про те, де має транслювати-
ся програма: німці більш-менш компак-
тно жили на Сілезії, то там мала лунати 
їхня передача, білоруси – на Підляшші, 
литовці – також на Підляшші, а українці 
де? І тоді було прийнято рішення: якщо 
українці розпорошені по всій країні, то це 
має бути виняткова ситуація, і програма 
повинна створюватися у Варшаві, а тран-
слюватися на всю Польщу. Було складно 
на початках, але на сьогодні ми єдині, хто 
лунає на цілу Польщу, а програми інших 
нацменшин залишаються регіональними. 

Тобто «Теленовини» починалися як 
програма виключно для меншини?

А.В.: Тоді українських мігрантів у Польщі 
нараховувалася фактично жменька. Ос-
новна кількість українців – це були пред-
ставники нацменшини. Лише за останні 
років десять ситуація змінилася. 

Яких змін зазнав тематичний діапазон 
«Теленовин» із розширенням аудито-

На фото редактор «Теленовин» Андрій Вархіл та ведуча Яна Стемпнєвич

українці в Польщі
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рії на українських мігрантів? Хто сьо-
годні є основними адресатами програ-
ми?

Яна Стемпнєвич: Збільшився відсоток 
мігрантських тем. Насправді він збільшу-
ється з кожним роком, і це частково пов'я-
зано з моїм приходом до цієї програми. 
Почали з'являтися сюжети про українців, 
які приїхали з України з різних причин. 
У певний момент  також  зауважили, що нас 
із зацікавленням дивляться поляки. «Теле-
новини» почали транслювати на «TVP Info» 
(програма виходила на цьому каналі до 
2013 року, згодом – в ефірі «TVP 3». – Прим. 
Ю.Л.), і це була, можна сказати, золота ера 
«Теленовин», тому що ми мали дуже вели-
ку глядацьку аудиторію. Для поляків ми 
порушуємо українські культурні теми, не 
обов'язково пов'язані з нацменшинною ді-
яльністю, а відколи почався Майдан і пізні-
ше війна – у «Теленовинах» присутня тема 
України та ситуації там. Правда, Андрію?

А.В.: На мою думку, поляки завжди нас 
дивилися. Я б сказав, що більшість гляда-
чів цієї програми – поляки, які цікавляться 
Україною чи мають якісь сентиментальні 
почуття, бо на сьогодні є ще багато людей 
у Польщі, які народилися на території Укра-
їни, або є їхніми нащадками. Наше усві-
домлення того, хто нас дивиться, дійсно 
поглибилося, власне, з приходом Яни, яка 
почала робити конкурси для глядачів. 
Ми отримували електронні листи з під-
писаними іменем і місцем проживання, 
так можна було приблизно здогадатися – 
це поляк, нацменшинний українець чи 
український мігрант. А про те, що поляки 
нас дивилися, ми знали, бо кілька разів 
отримували позови до прокуратури (ос-
танній був у 2005 році. – Прим. Ю.Л.), якщо 
порушували якісь непрості історичні теми. 
Тоді треба було давати прокуророві запи-
си програми. На щастя, це ніколи не за-
кінчувалося якоюсь великою проблемою, 
але це був доказ того, що нас дивляться не 
тільки українці, але й багато поляків. 

А в Україні вас дивляться?
Я.С.: Звісно, ті, хто має доступ до TVP3, 

можуть дивитися. Якщо ж ідеться про 
перегляди в Інтернеті, то одного разу 
у нас був сюжет із Чернівців про Міжна-
родний поетичний фестиваль «Meridian 
Czernowirtz», і пізніше я надсилала своїм 
співрозмовникам посилання до програми. 
Що цікаво  – одні з них могли переглянути, 
а інші – ні. 

«Теленовини» є досить нішевою програ-
мою. Як у реаліях постійної конкуренції 
та битви за рейтинги вдається вижити? 

А.В.: Тут не йдеться про конкуренцію, бо 
програми суспільного телебачення мають 
свою місію. «Теленовини» є однією з таких 
програм. Яна згадувала про «TVP Info», де 
ми мали неочікувано високий рейтинг – 

десь близько 200 тисяч глядачів. Це було 
неймовірно. 

Я.С.: Так, бо середній рейтинг для 
«TVPInfo», власне, і був приблизно 200–300 
тисяч. 

А.В.: Але все ж нашим завданням 
є якісно донести інформацію. Взагалі най-
більшою проблемою цієї програми є не 
рейтинги, а її адресат. Перший і головний – 
це польський глядач, незалежно від на-
ціональності, другий – це нацменшинні 
українці, а третій – українці-мігранти. Як 
робити програму, яка буде цікава для всіх 
цих груп? Простіше було, коли нас слухали 
перші дві групи, бо вони в чомусь подіб-
ні між собою, але тепер ми маємо за мету 
звернутися і до мігрантського глядача, 
а одночасно пояснити польському гляда-
чеві, про що тут йдеться. Мігранти найчас-
тіше не в курсі, що в Польщі є нацменшин-
ні українці і що у них щось відбувається; 
для польського ж глядача є якісь два види 
українців. Як це поєднати? Як зробити 
програму зрозумілою для цих трьох груп, 
але одночасно вийти на трохи вищий рі-
вень, не пояснюючи від Адама і Єви про 
що йдеться. Якщо ти маєш конкретного 
глядача, то говориш до нього зрозумілою 
мовою, а тут їх три різних, і виходить якась 
квадратність кола. Це – проблема програ-
ми. 

Як обираєте сюжети для випуску? Чи іс-
нують якісь квоти на мігрантські й мен-
шинні теми?

Я.С.: Жодних квот немає. Але я, звісно, 
наполягаю, щоб мігрантська тема з'являла-
ся. (Сміється.) І ще для мене важливо, щоб 
були якісь позитивні мігрантські історії. 
Бо якщо на початку (2011–2012 роки) ми 
розповідали в основному про проблеми, 
трагедії мігрантів – нам здавалося, що по-
рушуючи ці теми, ми допомагали людині 
вийти з цієї складної ситуації, то зараз, на 
мою радість, почали з'являтися історії успі-
ху мігрантів.

А.В.: Те, що транслюється, залежить та-
кож від наших фінансових можливостей. 
Ми маємо дуже малий бюджет на зйомки. 
Часто бувають важливі події, які просто не-
має можливості знімати. 

Я.С.: Але ми завжди намагаємося йти 
назустріч глядачам. Одна глядачка на 
Facebook запропонувала, щоб ми пору-
шили тему довгого очікування на карту 
перебування, тому про це поговоримо 
в наступному випуску.

А.В.: Ми намагаємося віддзеркалювати 
те, що відбувається. Колись, коли я тільки 
почав робити цю програму, я міг легко за-
повнити ефір виключно меншинними по-
діями. Зараз їх стає все менше.

Я.С.: Ой, Андрію, що за чорний опти-
мізм? (Сміється.) На щастя, сьогодні актив-
но відбувається співпраця мігрантського 
й нацменшинного  середовищ. Я маю на 

увазі хоча б Молодіжний ярмарок у Ґдан-
ську, коли українські мігранти – чи то сту-
денти, чи працівники – долучаються до 
організації легендарного фестивалю. Або 
Варшава, де дуже добре видно цю спів-
працю. 

Які випуски чи теми є вашими улюбле-
ними або якимись особливими?  

Я.С.: Для мене особливим (але не в кон-
тексті «цікавий чи нецікавий», а власне, 
дуже особливим як для журналістки 
і як для людини) став сюжет, присвяче-
ний зустрічі зі Світланою – це була одна 
з трагічних історій мігрантів. Світлана була 
в Польщі без документів, її покинув чер-
говий партнер, вона мала чотирьох дітей 
і четверту стадію раку. Ми приїхали до жін-
ки додому, де були всі її діти. Це була, на-
певно, найважча розмова в моєму житті – 
з людиною, яка говорить тобі прямо, що 
вона не вірить у своє одужання. І їй стра-
шенно було важливо, щоб після її смерті 
хтось усиновив її дітей. Усіх разом. Щоб їх 
не розділили між сім'ями. Пізніше Світлана 
померла. Потім ми дізналися, що, на щастя, 
всі діти потрапили до однієї сім'ї. 

А з позитивних сюжетів – похвалюся, 
що ми були першими, хто зробив сюжет із 
Земовітом Щереком після того, як вийшла 
його книга про Україну «Прийде Мордор 
і нас з'їсть. Або таємна історія слов'ян». 

А.В.: Мені важко сказати, який сюжет – 
особливий, але кожен із них був склад-
ним. Жартую, звичайно, але для мене це 
дуже важливо, бо завжди є якась пробле-
ма – технічна чи фінансова, яку потрібно 
долати. За цілу мою історію роботи жодна 
програма не забирала стільки мого життя, 
як ця. 

Маєте якісь плани на майбутнє і стра-
тегії, як зробити програму цікавою, зо-
крема, для молоді?

А.В.: Питання зрозуміле й логічне, але 
головне ось що: як робити загальнополь-
ську програму з бюджетом регіональної? 
Як можна зробити програму привабливою 
для молоді, якщо маєш такі ресурси, які 
маєш?

Я.С.: Проблема в тому, що телебачення 
суттєво програє Інтернету, соцмережам. 
Є багато проєктів в мережі, які реалізують 
мігранти, і вони збирають свою аудиторію. 
Я маю таке враження, що молодь сидить 
деінде, але не перед екраном. Ми отримує-
мо запитання від молодих людей на нашій 
сторінці у Facebook, коли вийде наступний 
випуск, але це не про те, коли буде ефір 
на телебаченні, – їх цікавить посилання на 
перегляд в Інтернеті. Мені здається, що це 
питання має набагато ширший контекст: 
як у принципі зробити телебачення ціка-
вим для молоді.

Розмовляла Юлія ЛАЩУК
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легалізація

У зв’язку з новою хвилею епідемії зов-
нішні кордони Європейського Союзу зали-
шаються закритими. Тож до Польщі можуть 
в’їхати лише особи певних категорій: поль-
ські громадяни; чоловіки та дружини гро-
мадян Польщі, а також їхні діти, або діти, які 
залишаються під їхньою постійною опікою; 
власники Карти поляка; особи з диплома-
тичними посвідченнями та члени їхніх сімей; 
особи з правом постійного або тимчасового 
перебування в Польщі; власники будь-яко-
го дозволу на роботу; особи, звільнені від 
обов'язку мати дозвіл на роботу i працюють 
у Польщі; іноземці, які керують транспорт-
ним засобом, що служить для перевезення 
осіб або товарів, а їхня поїздка відбувається 
з професійної ціллю перевезення осіб або 
товарів; громадяни ЄС і члени їхніх сімей 
та іноземці, котрі мають дозвіл на постійне 
перебування чи дозвіл на перебування дов-
готермінового резидента ЄС іншої країни – 
члена Європейського Союзу, які перетина-
ють польський кордон із метою транзиту 
через територію Польщі до країни прожи-
вання; учні, студенти, науковці та ще кілька 
інших категорій.

Загалом список досить довгий і включає 
майже всіх іноземців, окрім туристів та осіб, 
які їдуть до Польщі провідати родичів. 

Додатково, в окремих обґрунтованих ви-
падках, не передбачених вище, комендант 
Прикордонної служби, після отримання зго-
ди головного коменданта, може дозволити 
іноземцеві в’їхати до Польщі. Однак, як по-
казує практика, найчастіше це відбувається 
з гуманітарних міркувань. 

При в’їзді потрібно показати документи, 
які дозволяють перетин кордону та засвідчу-
ють ціль в'їзду. Це можуть бути: карта пере-
бування, національна віза чи біометричний 
паспорт. Якщо особа їде до Польщі працюва-
ти, має пред'явити дозвіл на роботу. Якщо ж 
вона звільнена від обов’язку мати дозвіл на 
роботу, то доведеться показати документи, 
які підтверджують цей факт, і трудовий до-
говір. 

Варто пам’ятати, що польський уряд за-
конодавчо продовжив терміни дії націо-
нальних віз та всіх видів дозволів на пере-
бування, виданих у Польщі (це відбувається 
автоматично, і для цього не потрібно отри-
мувати жодних додаткових документів: но-
вих візових наліпок чи карт перебування). 
Документи вважаються дійсними, попри 
закінчення зазначеного в них терміну дії. Це 
означає, що за власниками польських націо-
нальних віз і дозволів на перебування на те-
риторії Польщі зберігається право перетину 
польського кордону на час тривання стану 
епідемії та додатково 30 днів після його ска-
сування.

Частим питанням, яке виникає в україн-
ців, є можливість в’їзду до Польщі в рам-
ках безвізового режиму. До Польщі можна 
в’їхати з біометричним паспортом, однак 
додатково потрібно мати документи, які 
підтверджують вище перераховані допусти-
мі цілі в’їзду. Якщо іноземець їде до Польщі 
працювати, то таким документом буде доз-
віл на роботу. Однак, якщо особа в’їхала по 
безвізу після 14 березня (дня, коли в Польщі 
був оголошений стан епідемічної загрози), 
то після закінчення днів по безвізу для про-
довження легального перебування потріб-
но обов’язково скласти документи на дозвіл 
на перебування.

Із 13 червня відкрито кордони Польщі, які 
є внутрішніми кордонами ЄС, що означає 
скасування обов’язку проходження каран-
тину. Кордони можна перетинати в довіль-
ному місці, як на в’їзді, так і на виїзді з Польщі.

Обмеження щодо карантину зберігають-
ся при перетині польського кордону, який 
є зовнішнім кордоном ЄС, наприклад з Укра-
їною.

До групи осіб, звільнених від карантину 
після в’їзду до Польщі, належать: громадя-
ни Польщі; чоловіки та дружини громадян 
Польщі, а також їхні діти, або діти, які зали-
шаються під їхньою постійною опікою; учні, 
які навчаються в Польщі, та їхні опікуни, сту-
денти, аспіранти та учні спеціалізованої осві-

ти, а також докторанти, котрі навчаються 
в Польщі, та особи, які займаються науковою 
діяльністю на польській території; члени ди-
пломатичних місій, консульських установ 
і представники міжнародних організацій та 
члени їхніх сімей, а також інші особи, які пе-
ретинають кордон на підставі дипломатич-
ного паспорта; громадяни ЄС, ЄЕП та Швей-
царії, а також їхні чоловіки/дружини та діти; 
іноземці з дозволом на постійне перебу-
вання або дозволом на перебування довго - 
термінового резидента ЄС з метою подо -
рожі територією Польщі до інших держав – 
членів Європейського Союзу; члени екі-
пажів повітряних суден; моряки, рибалки, 
а також інші члени екіпажів морського та 
річкового транспорту; екіпаж поїзда; водії, 
що здійснюють транспортні перевезення, 
та ще деякі інші категорії. 

Часте питання – чи звільнені від каран-
тину українці, які їдуть транзитом через 
Польщу до Німеччини. Громадяни України 
не підпадають під карантин, якщо працюють 
у польській фірмі та їдуть після перетину 
польського кордону безпосередньо до Ні-
меччини, куди вони відряджені на роботу. 
Інші громадяни України, які подорожують за 
маршрутом Україна – Польща – Німеччина, 
зобов’язані пройти карантин.

Із 2 вересня карантин триває 10 днів, якщо 
в особи не проявилися симптоми коронаві-
русу. Якщо ж вони з’явилися, карантин може 
бути продовжений і не може  закінчитися 
раніше, ніж на 13-й день після дня появи 
симптомів.

23 жовтня Міністерство охорони здо-
ров’я України внесло Польщу до списку 
країн зі значним поширенням COVID-19. 
Унаслідок чого всі, хто приїжджає з Польщі, 
зобов’язані відбути 14-денний карантин 
або здати ПЛР-тест. Іноземці при в’їзді до 
України повинні мати медичне страхування. 
У цьому контексті, перед поїздкою в Україну, 
варто перевіряти на сторінці Міністерства 
охорони здоров’я, у якій категорії знахо-
диться Польща.

Через пандемію коронавірусу низка країн ввела обмеження в перетині їхніх кордонів. 
Польща – не виняток. Введені обмеження стосуються виділення групи осіб, які мають 
право в’їзду, та накладення обов’язкового карантину. 

Іванна КИЛЮШИК

В’їзд до Польщі в часи коронавірусу: про що потрібно знати?
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Документи
Для реєстрації дитини в управлінні цивільного стану (USC) 

потрібно: документ з лікарні (в лікарні зазвичай зазначають, 
до якого управління надіслали копію документів), свідоцтво 
про шлюб батьків (якщо батьки перебувають у шлюбі) разом 
із завіреним перекладом. Це обов’язкові документи. Управ-
ління вимагає також свідоцтво про народження 
обох батьків із завіреним перекладом (може 
бути ксерокопія документа з перекла-
дом), і звідти вписується прізвище 
при народженні матері й батька. 
І хоча урядовці наполягають на 
тому, щоб такий документ був, 
без свідоцтва про народжен-
ня батьків дитину теж зареє-
струють, просто в графі про 
прізвище при народженні 
батьків записи будуть від-
сутні.

Хто реєструє дитину  
Мати або батько, за умо-

ви, що вони в шлюбі. Слід 
мати свідоцтво про шлюб 
із перекладом, якщо рані-
ше воно не було внесене до 
польської бази даних. У випад-
ку, коли батьки не перебувають 
у шлюбі, вони обоє повинні бути 
присутні, бо під час реєстрації дити-
ни встановлюється батьківство. 

Питання батьківства
Це відбувається у формі усної заяви – керівник управлін-

ня реєстрації актів цивільного стану запрошує до себе обох 
батьків, роз’яснює, хто такі батьки, що таке батьківство і які 
виникають з цього обов’язки, та питає батька, чи він визнає 
себе батьком дитини, а матір – чи підтверджує батьківство. 
Після усних заяв батьків вносяться дані й видається копія 
свідоцтва про народження.

Заяву про батьківство можна подати і до народження ди-
тини (це роблять самі батьки в управлінні реєстрації актів 
цивільного стану), якщо, наприклад, батька не буде при ре-
єстрації з певних об’єктивних причин. Від іноземців не при-
ймають заяву про визнання батьківства в формі нотаріаль-
ного акта – тільки усна заява до USC! Якщо один із батьків не 
володіє польською мовою на достатньому рівні – керівник 
управління вимагає присутності присяжного перекладача 
під час подання такої усної заяви, щоб бути впевненим, що 
батьки зрозуміли роз’яснення, а керівник точно зрозумів 
відповіді батьків.

Якщо батька немає
У польському свідоцтві завжди заповнений запис про бать-

ка. Але коли його немає, жінка не перебуває в шлюбі і ніхто не 
підтверджує свого батьківства, то, згідно із законом, у графі 
про батька вписується прізвище матері, і жінка може подати 
будь-яке фіктивне ім’я батька. 

Якщо батьком є хтось інший, а не чоловік
Згідно із законодавством, найскладні-
шою є ситуація, коли дитина народ-

жується від когось іншого, хто не 
є чоловіком. Вона вважається 

народженою у шлюбі ще 300 
днів після розлучення або 

смерті чоловіка. Наприклад, 
жінка розлучилася, будучи 
вагітною. Або розлучилась 
і одразу завагітніла. Від дня 
розлучення не пройшло ще 
300 днів, народжується ди-
тина. Вона буде записана як 
народжена від подружжя. 
Так говорить закон, і вста-

новити батьківство можна 
тільки в судовому порядку. 

Після того як мине 300 днів від 
дня розлучення, слід подати за-

яву до суду з сімейних справ про 
встановлення батьківства та вияс-

нити, що батько – це інша людина, ніж 
та, що вписана у свідоцтво про народ-

ження. Суд у своєму рішенні зобов’яже управ-
ління змінити запис, і тоді новий батько зобов’яза-

ний підтвердити батьківство усною заявою в управлінні USC.

Термін подання заяви про реєстрацію дитини 
Зареєструвати дитину слід протягом 21 дня після народ-

ження, інакше управління реєстрації актів цивільного стану 
зробить це без присутності батьків на основі документа з лі-
карні. Керівник у такому разі сам надає малюкові ім’я. Під час 
карантину стало популярним реєструвати дитину через Ін-
тернет – через Profil Zaufany. Якщо батьки в шлюбі, то, звичай-
но, це значно легше. Але може виникнути потреба донесення 
певних документів. 

Види копій свідоцтва про народження
Управління автоматично видає скорочену копію свідоцтва, 

але для Консульства України, а також для реєстрації дитини 
в Україні потрібна тільки повна копія свідоцтва про народ-
ження (вона додатково коштує 33 злотих, хіба що батьки ма-
ють постійну прописку).

Народження дитини – це завжди велика радість. Але щоб оформлення формальностей не зіпсу-
вало її й не затягнулося надовго, варто приготуватися наперед. Спершу дитину слід зареєстру-
вати в місцевому управлінні реєстрації актів цивільного стану, а з польським свідоцтвом про 
народження можна йти в консульство України, щоб далі продовжити виготовлення паспорта 
для дитини. В цьому номері ми детально розглянемо процес реєстрації і видачі в польському 
управлінні свідоцтва про народження.

Як у Польщі зареєструвати 
дитину після народження

Юлія ГОГОЛЬ
присяжна перекладачка 
української мови

легалізація
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Перший матч між збірними Польщі та України відбувся 
влітку 1998 року, в рамках підготовки до старту відбірко-
вого раунду до «Євро-2000». Обидві збірні перебували не 
в найкращому стані, не зумівши закваліфікуватися на Чем-
піонат Світу 1998 року. І якщо Польща об'єктивно не мала 
шансів, потрапивши в одну відбіркову групу з Англією та 
Італією, то українці поступилися в плей-офф збірній Хор-
ватії, не без допомоги судді Педерсена, який у київському 
поєдинку в листопаді 1997 року не зарахував чистий гол 
Віталія Косовського. Після цього збірна України більше ніж 
півроку не проводила офіційних матчів, тому товариський 
поєдинок з Польщею був нагодою для Йожефа Сабо пере-
вірити найближчий резерв, чим тренер і скористався, за 
90 хвилин ігрового часу змінивши практично два склади 
збірної. Тому результат цього матчу став справою друго-
рядною для обох команд – головним завданням було під-
готуватися до чергового відбіркового турніру.   

Товариський матч. 15.07.1998, 
Київ, НСК «Олімпійський». Україна – Польща 1:2 
(Шевченко, 87 – Тречак, 10, Черешевський, 54) 

За два роки після першої зустрічі збірні Польщі та Украї-
ни змінилися кардинально. За збірну Польщі почали грати 
молоді зірки, яким належало стати обличчям польського 
футболу «нульових». Передусім мова йде про голкіпера 
Єжи Дудека, захисника Міхала Жевлакова та, звісно, нату-
ралізованого нігерійця Емануеля Олісадебе, який лише за 

кілька місяців до матчу в Києві отримав польське грома-
дянство. Поєдинок проти збірної України став лише дру-
гим виступом Олісадебе в складі збірної Польщі, але цей 
матч відкрив молодого форварда всій Європі. 

Україна була однозначним фаворитом протистоян-
ня – збірну очолив легендарний Валерій Лобановський, 
а кістяк команди складали гравці київського «Динамо», ко-
трі зовсім нещодавно громили «Барселону» та обігравали 
«Реал». 

Але протягом перших тридцяти хвилин зустрічі Олісаде-
бе шокував українців, двічі вразивши ворота Кернозенка. 
В другому таймі Радослав Калюжний добив збірну України, 
встановивши остаточний сенсаційний рахунок – 1:3. 

Відбірковий турнір до ЧС-2002. 02.09.2000, 
Київ, НСК «Олімпійський». Україна – Польща 1:3 
(Шевченко, 12 – Олісадебе, 2, 31, Калюжний, 58)

Закономірність київської перемоги поляки довели сво-
їми подальшими успіхами у відбірковому турнірі. Польща 
з самого початку зайняла перше місце в групі і до кінця 
турніру жодного разу не опускалася нижче. Матч-відпо-
відь з Україною відбувався в останньому турі й уже не мав 
значення для поляків – навіть у випадку поразки Поль-
ща все одно залишалася б першою. Україна ж боролася 
за друге місце зі збірною Білорусі. В першому таймі м'яч 
забив Олісадебе, українці змогли відповісти лише в кінці 
матчу – рахунок зрівняв Шевченко. 

Історія протистоянь 
на футбольних полях

11 листопада збірна України з футболу зіграє в Хожуві товариський матч проти національної збірної Польщі. Ця зустріч мала 
відбутися ще в березні, однак через пандемію коронавірусу матч було перенесено більш ніж на пів року. До цього поєдинку 
«Наш вибір» пропонує згадати попередні зустрічі збірних Польщі та України. На сьогодні відбулося вісім таких матчів – тричі ко-
манди зустрічалися в Польщі (в Хожуві, Лодзі та Варшаві), чотири рази – в України (двічі в Києві, у Львові та Харкові) і ще одного 
разу на нейтральному полі – в Марселі. Цікаво, що між командами зберігається повний паритет – тричі перемагали українці, 
двічі була зафіксована нічия і тричі перемогу святкували поляки. Рівною є й кількість забитих-пропущених м'ячів – по дев'ять 
у кожної з команд. 

Олександр ШЕВЧЕНКО

Україна – Польща.
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Відбірковий турнір до ЧС-2002. 06.10.2001, 
Хожув, Сілезький стадіон. Польща – Україна 1:1 
(Олісадебе, 39 – Шевченко, 81)

У 2008 та 2010 роках Україна й Польща провели два това-
риських матчі – у Львові та Лодзі. Цікавинкою другого поє-
динку стало те, що це був перший матч в.о. головного тре-
нера Юрія Калитвинцева на чолі збірної. В цілому ж обидві 
зустрічі не мали турнірного значення, і тренери обох команд 
використали їх для перегляду резерву своїх збірних.

Товариський матч. 20.08.2008, 
Львів, Україна. Україна – Польща 1:0 
(Кравченко, 45)

Товариський матч. 04.09.2010, Лодзь, 
Stadion Widzewa. Польща – Україна 1:1 
(Єлень, 42 – Селезньов, 90)

Березневий матч 2013 року можна назвати дзеркальним 
відображенням поєдинку 2000 року. На цей раз фаворитом 
була Польща, у складі якої грали справжні зірки європей-
ського футболу – Піщек, Блащиковський, Левандовський та 
інші. Україна ж, після несподіваної відставки Олега Блохіна 
восени 2012 року і несподіваної втрати очок в матчах з Мол-
довою і Чорногорією, лише намагалася віднайти свою гру. 
Матч з Польщею став другим матчем Михайла Фоменка на 
чолі збірної і першим його справжнім успіхом. Уже за перші 
сім хвилин зустрічі українці забили двічі, а наприкінці пер-

шого тайму Роман Зозуля забив і третій м'яч у ворота Боруца. 
В другому таймі підопічні Фоменка зуміли грамотно «засуши-
ти» гру й відстояти комфортну перемогу 1:3.  

Відбірковий турнір до ЧС-2014. 22.03.2013, 
Варшава, Stadion Narodowy. Польща – Україна 1:3 
(Піщек, 18 – Ярмоленко, 2, Гусєв, 7, Зозуля, 45)

Перемога в передостанньому турі відбіркового раунду 
стала особливо важливою для України, оскільки гарантува-
ла підопічним Михайла Фоменка вихід у плей-офф на право 
участі у ЧС-2014. Єдиним голом у своєму фірмовому стилі, 
чудовим ударом з лівої, забив Андрій Ярмоленко.

Відбірковий турнір до ЧС-2014, 11.10.2013, 
Харків, ОСК «Металіст», 39 000 глядачів. Україна – Польща 1:0 
(Ярмоленко, 64)

Фінальний турнір «Євро-2016» став справжньою ката-
строфою для збірної України – після поразки від Німеччини 
та Північної Ірландії, підопічні уже не мали шансів на вихід 
з групи. Матч із Польщею був битвою за честь. Однак Поль-
ща продемонструвала прекрасно організовану гру й завдала 
українцям третьої поразки на «Євро-2016» поспіль. Цей матч 
став останнім для Михайла Фоменка на чолі збірної України. 

Євро-2016, 21.06.2016. 
Марсель, Велодром, 58 000 глядачів. Україна – Польща 0:1 
(Блащиковський, 54)
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різних видів) додається 100 г білого хліба, який треба розмочи-
ти в молоці, віджати й пропустити через м’ясорубку. Я цього 
не роблю, можу докинути жменьку панірувальних сухарів або 
манки. Забагато води в котлетах – це зайве.  Додають і яйце, але 
я вважаю це пережитком комуністичного минулого, коли таким 
чином підвищували вміст білка в «столовських» котлетах, які 
майже на 100% були з хліба. Пропустити через м’ясорубку, змо-
лоти в блендері або дрібно посікти (я прихильник останнього) 
величеньку цибулину й пару зубців часнику. Посолити, попер-
чити й добре все разом вимісити. Сформувати котлети, обваля-
ти їх у панірувальних сухарях або манці. Далі можна посмажити 
їх на олії на середньому вогні, перекласти в термостійкий посуд 
із кришкою або загорнути у фольгу й покласти в розігріту до 
180°С духовку на 10–15 хв. (перед цим полити їх соусом), або мі-
німально змастити деко олією чи прокласти папером для запі-
кання, викласти на нього котлети і запікати 30–40 хв. у розігрітій 
до 180°С духовці, або ж у дієтичній версії – викласти на легенько 
змащене олією сито пароварки (мені тато подарував кавказьку 
пароварку для мантів – мантушницю) і готувати під кришкою 
близько години (для свинячих, ягнячих чи телячих котлет). Для 
курячих котлет час готування зменшити вдвічі, для яловичини 
та баранини – збільшити вдвічі. Викласти на тарілку й полити 
мисливським соусом. Гарнір і салати до смаку. Для соусу: завчас-
но замочити на кілька годин в окропі добру жменю (30–50 г) су-
шених лісових грибів, після чого відварити їх у тій самій воді до 
м’якості (я просто варю півгодини в скороварці).  Дрібно посікти 
дві цибулини, 50 г копченої грудинки або сала та гриби, обсма-
жити все на тій сковороді, де смажилися котлети, або просто 
на ложці олії. Додати ложку муки, сіль, перець, по кілька зерен 
духмяного горошку та ялівцю, дрібку гострої паприки, майора-
ну й вимішати. Долити 250 мл відвару з грибів (зливати не до 
кінця, щоб пісок від грибів, якщо він був, залишився на дні) або 
бульйону, ложку гірчиці та 4 ложки томатної пасти. Довести до 
кипіння й зняти з плити.

Тільки тоді, коли мені заборонили їсти смажене, я зрозумів, на-
скільки сильно я люблю котлети і як страшенно мені їх не виста-
чає. Для себе знайшов вихід із ситуації – або запікаю, або готую 
на пару чи на грилі. Але класика – це класика… Хоча для по-
рядку треба зазначити, що саме поняття «котлета» походить від 
французького côtelette – реберце, і означає просто засмажений 
шматок м’яса на кісточці, наявність якої в котлеті для францу-
зів є принциповим моментом (згадайте про те, що до культових 
котлет по-київськи чи de volaille теж встромляють курячу кісточ-
ку). Але ми поговоримо про більш звичні для нас рублені котле-
ти (kotlet mielony lub siekany). Котлетний запах із кухні – це не 
гірший, ніж запах борщу, символ домашнього затишку, спокою 
й порядку. Практично в кожного народу світу є свій варіант кот-
лет у тому чи іншому вигляді, а відрізняються вони лише деталя-
ми. Рублені котлети загалом були вигадані для того, щоб пере-
робляти м'ясні обрізки і більш жорстке м’ясо, а вийшов з цього 
цілий культ. Бургери, англійські рублені стейки, чевапчічі, люля 
і навіть дьонер з усілякими рубленими ковбасами та печеня-
ми – це все представники тої самої родини. Цього разу не буде 
довгого вступу, бо що тут можна багато писати, якщо кожен зна-
йомий з котлетами з дитинства. Переходимо безпосередньо до 
матчастини… Як роблять і їдять котлети в Польщі? Цього разу 
дуже по сезону, бо осінь, холодно, хочеться чогось калорійного, 
а тут ще й свіжі та недорогі капуста, квасоля, рясні цього року 
грибочки тощо.

Січені котлети з мисливським соусом
Загалом я не довіряю магазинному м’ясному фаршу і роблю 

його сам або на м’ясорубці з ситком із великими отворами, або 
січу на дошці китайським широким тесаком (як на англійські ру-
блені стейки). Можна потім покласти фарш у поліетиленовий ку-
льок (щоб не літав по всій кухні) і трошки відбити за допомогою 
молоточка або просто сильно стукаючи ним об стіл. У класичні 
котлети на 0,5–0,6 кг м’яса (будь-якого, а краще  змішати кілька 

Закоханим у котлети... Частина 1
Юрій ГЕРАСИМЧУК
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Котлети з субпродуктів
1 кг субпродуктів (пупки, печінка, серця, легені, 
селезінка) промити, зрізати крупні судини, жир 
та плівки, порізати невеликими шматками. Про-
пустити все через м’ясорубку з дрібними отво-
рами або добре змолоти в комбайні. Так само 
змолоти велику картоплину, цибулину та 100 г 
свіжого сала без шкірки. Додати 3 ст. л. манної 
крупи, яйце (за бажанням), сіль, чорний перець 
та дрібку майорану (можна додати свіжого або 
сушеного часнику, але мені більше смакує без 
нього). Добре вимісити фарш та залишити на 
15 хв. Він виходить досить рідким, тому форму-
вати котлети класичним чином доволі незручно, 
але це компенсується їх ніжною консистенцією. 
Смажити на глибокій олії по 2–3 хв. з кожного 
боку, добре викладати на паперові рушники, 
щоб зійшов зайвий жир, а потім трошки потри-
мати в духовці в закритому посуді або у фользі. 

Рибні котлети (мої улюблені з дієтичних)
Взяти 500 г рибного філе (краще свіже, але 

якщо морожене – розморозити й злити зайву 
воду). З огляду на моє хобі – це частіше лящ, 

плоскирка (густера), краснопірка, часом короп 
чи товстолобик. Плюс котлет із цих риб у тому, 
що нема потреби виймати дрібні бічні кісточки, 
що мене страшно дратує, коли їх смажу. Філе 
(можна зі шкірою) порізати шматочками та за-
кинути в комбайн. Додати порізані четвертин-
ками дві цибулини, дві відварні морквини, одне 
яйце (за бажанням), 3–4 ст. л. панірувальних 
сухарів, сіль, перець, ложку свіжого або суше-
ного кропу. Усе дуже добре змолоти. На дно жа-
ротривкої або керамічної форми викласти по-
різані тоненькими скибочками пару бурячків 
(закрити все дно, можна в два шари). Викласти 
на нього сформовані кругленькі котлети, які за 
бажанням можна обваляти в паніровці, влити 
100 мл бульйону (можна з кубика) та скропи-
ти лимонним соком. Запікати при температурі 
180°С 20–25 хвилин. Подавати зі шматочком 
лимона й запеченою картоплею, або картопля-
ним пюре.

А в наступному випуску поговоримо про 
овочеві котлети з менш дієтичними соусами та 
гарнірами.

Смачного!
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