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Допомога
в інтеграції
у Польщі.

Поради з питань
ринку праці
в Польщі.

Курси
польської
мови.

Культурні заходи 
(концерти, 
виставки, дискусії, 
майстер-класи).

Клуб
українських
жінок.

Українська 
суботня школа
та Дитячий клуб 
«Рукавичка».

Тренінги
та семінари.

Безкоштовні 
консультації
з легалізації праці
та перебування.



В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Минув важкий 2020 рік. Він був безпрецедентним у сучасній історії. Поява 
вірусу COVID-19 змусила нас змінити майже всі сфери нашого життя, почина-
ючи від щоденних справ і закінчуючи професійним життям. Цього року ми на 
практиці дізналися, що таке соціальна дистанція. Для багатьох із нас епідемія 
коронавірусу означала довгу розлуку з близькими, страх перед втратою ро-
боти, переживання за здоров’я своє та рідних, святкування зимових свят на-
одинці. Дуже сподіваємося, що 2021 рік буде кращим, а винайдення вакцини 
та щеплення від COVID-19 припинить поширення вірусу й дозволить нам усім 
повернутися до звичного життя. Нагадую, що в Польщі вакцина буде доступна 
безкоштовно також іноземцям. Заохочую скористатися з нагоди й вакцинува-
тися.

Оскільки грудень і січень – це традиційні святкові місяці в обох країнах, тому 
цей номер присвячений зимовим святам. Ми пропонуємо вам прочитати про 
те, як українці (мігранти й меншина) та інші іноземці будуть святкувати в Поль-
щі. Запрошуємо випробувати рецепти на святковий різдвяний стіл від Юрія Герасимчука. 

У цьому номері ви також дізнаєтеся, на яку допомогу від польського уряду можуть розраховувати підприємці, 
а також як іноземці можуть адоптувати домашніх тварин у Польщі. Пропонуємо вам розмову з Радославом Раком, 
переможцем літературної нагороди «Ніке» за роман «Казка про зміїне серце, або Друге слово про Якуба Шелю», 
події якого відбуваються на його малій батьківщині – на територіях колишньої західної Галичини. Ми не забули 
й про спорт і розповідаємо про українських футболістів у польських футбольних клубах.

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 пор-

тал. 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 раху-

нок 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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Цьогорічні зимові свята є беззаперечно особливими. 2020-й рік забрав так багато звичного, давши щось інше 
взамін. Ще ніколи символічна тарілка для «заблукалого мандрівника» не набувала такого буквального сенсу, 
навіть якщо цей стіл є віртуальним. Чимало людей цьогоріч пропонують посвяткувати разом онлайн. У групі 
варшавських експатів були й запрошення для самотніх незнайомців завітати в гості. Обіцяли не перевищува-
ти ліміт у п’ять гостей.

Дельфіна із сонячної Каліфорнії розповідає, що цього року 
вперше в житті придбала живу ялинку, вже тиждень переглядає 
вдома кінострічки й потішила себе різдвяними суші, бо любить 
їх. Білоруська співачка Поліна сумує, що не зможе традиційно 
привітати з днем народження подругу дитинства, котра наро-
дилася 1 січня. Дівчина каже, що в її родині не було особливих 
різдвяних традицій, але старалися дарувати один одному увагу, 
тепло та сувеніри на свята. З цього року Поліна не вірить у по-
вір'я, що як новий рік зустрінеш – так його і проведеш, адже 
2020-й її, як і багато кого, неприємно здивував, хоча вона все 
ж вірить, що якщо щиро та впевнено загадати бажання, то той, 
в кого ти віриш (можливі варіанти: від Діда Мороза до Бога), 
обов'язково допоможе їх здійснити. 

Поляки Бартек та Кароль про родинні звичаї розповідають 
так: «Віґілія (Святвечір) у нашому домі виглядає доволі тради-
ційно. Маємо оплатек, сіно під скатертиною та додаткову таріл-
ку. Страв менше 12-ти, але й так завжди їх багато. Традиційні 
борщ, вареники, капуста з горохом, карп тощо. Стараємося за-
співати кілька колядок». Кажуть, що цього року не було співу, 

вечеря була коротшою, проте потім вийшли на спільну прогулянку. 
У цих родинах переживають за здоров'я один одного. Кузин Кароля 
заїхав до бабусі та дідуся тільки привітатися, не сідаючи за спільний 
стіл, сам Кароль був півгодини, використовуючи захисну маску. На 
запитання: «Що відчуваєш у цьому році, чи вплинула пандемія на 
святкування?» Бартек відповідає: «Відчуваю втому. Коронавірус об-
межив та ускладнив святкування. Але все ж намагаємося бути радіс-
ними й дивитися з надією в майбутнє». 

Багато хто з українців має відчуття, що прийшов час принаймні 
для Української греко-католицької церкви перейти на григоріанський 
календар, і поки церковні очільники пояснюють складність перехо-
ду, дехто з вірян потрохи починає трактувати 25 грудня не просто як 
вихідний день і дату святкування римо-католиків. Особливо за кор-
доном, де січень є вже робочим місяцем, і часто немає можливості по-
їхати в цей час на батьківщину. Зрештою, 2020 рік загалом виявився 
несприятливим для поїздок за кордон. Культурологиня Дана із Запо-
ріжжя, котра зараз працює в Зеленій Гурі, ділиться спогадами: «Коли 
була дитиною, святковий марафон виглядав приблизно так. Миколая 
(19.12). Подарунки під подушкою. Пів дня тішимося подарунками 

КОРОНОВАНЕ РІЗДВО

тема номерa

Анастасія КАНАРСЬКА

Новорічна ялинка на Замковій площі у Варшаві.
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та снігом і їмо мандарини. Після обіду йдемо до дідуся привіта-
ти з іменинами, бо він – Микола. Новий Рік (31.12). З самого ран-
ку готуємо сто тисяч різних салатів та відро вареної картоплі на 
вечерю, аби вистачило на всю сім'ю і гостей. Ввечері збираємося 
разом, починаємо дивитися святкові мюзикли й опівночі зустрі-
чаємо Новий Рік. Святвечір. Різдво (7.01). На Святвечір робимо 
кутю та пиріжки. Разом із цим святковим набором заходимо по 
черзі до сусідів, ділимося кутею та обговорюємо, як пройшов рік. 
Але найчастіше обговорюємо сільські плітки. Ідемо до бабусі й ді-
дуся в гості. Іншу частину вечора зустрічаємо вдома колядників. 
Як були з братом малі, то весь вечір ходили по сусідах і родичах 
колядувати. Цього року все зовсім інакше.

Через пандемію й відсутність потрібних документів не маю 
можливості поїхати на свята додому. Тому святкуємо в Польщі. 
Хоча це надто гучно сказано. Миколай не прийшов в гості ні за 
польським календарем, ні за нашим. Напевно, нечемні були весь 
рік. Дідуся теж не стало цього року.

Різдво святкували в грудні за дивним для мене сценарієм: свят-
кова вечеря, обмін оплатками, розпаковування подарунків та ве-
чір настільних ігор. Але гарно було відчути себе частиною родини 
та інших традицій. Цього року все зовсім інакше. Щодо святкуван-
ня Нового Року, то чесно кажучи, навіть уже не маю сподівань на 
щось грандіозне. Бо попереду локдаун, і я вже трохи розчарувалась 
у цьому році. Найбільше люблю, коли на свята всі збираються ра-
зом. Відчуття, що всі вдома й усе добре, – дуже цінне. На мої свята 
пандемія точно впливає. Принаймні неможливістю бути вдома. 
Але загалом це – корисне нагадування про важливі речі».

Вчитель із Чілі Рудольфо розповідає, що для нього Різдво є ро-
динним святом, яке збирає близьких за святковим столом за ку-
штуванням запеченого індика. Така традиційна різдвяна страва 
поляків та українців, як вареники, є незвичною для нього. «Але 
найцінніше для мене – бути з тими людьми, яких можна назвати 
своїми. Тому цьогорічне Різдво, на щастя, не є винятком», – ді-
литься Рудольфо. Польська бізнесвумен Зузанна, мати чотирьох 
дітей, порівнює в Instagram Різдво–2020 із тим, як святкували її 
батьки під час воєнного стану 1981–1983 років.

Про схожість українських та польських різдвяних кулінарних 
традицій і звичаю колядування в обох народів, здається, відомо 
кожному. Про зимові святкові традиції яких релігійних та націо-
нальних спільнот ми знаємо менше? Наприклад, В'єтнамський но-
вий рік, або Тет, який відзначають у перший день нового року за 
місячно-сонячним календарем, паралельно з Китайським новим 
роком. Традиційно святкування триває до трьох днів, упродовж 
яких в'єтнамці святкують у родинному колі, ходять у гості та хра-
ми. Також важливим є перший вихід із дому в перший день нового 
року, згадування предків, новорічні привітання та ярмарки. 

Єврейське 8-денне зимове свято Ханука символізує перемогу 
святості. 

Протягом 8 днів вірні запалюють свічки, щодня додаючи по од-
ній. Їх розташовують на свічнику, починаючи з правого боку, а за-
палюють навпаки – з лівого. Запалені на початку вечора, незадовго 
до заходу сонця, свічки повинні горіти не менше 30 хвилин після 
настання темряви. У п'ятницю їх запалюють раніше, ніж у суботу. 
Світильник розташовують навпроти мезузи, при вході в кімна-
ту, де зазвичай збираються всі члени родини. Вважається, що не 
можна використовувати світло ханукальних свічок для роботи, 
читання тощо. У Хануку заведено давати дітям трохи грошей «Ха-
нуке-ґелт», щоб привчити їх до цдаки – збору грошей для бідних. 
Частину суми діти можуть витратити на солодощі.

2020-й рік відредагував святкові зимові плани всіх спільнот, 
вперто навчаючи цінувати те, що маємо, прививаючи цінність від-
чуття, що «у жолобі мойого серця сьогодні народився Бог» (Прим. 
ред. – Цитата з вірша Б.-І. Антонича). Де б ти не був: на самоті по-
серед мегаполісу, чи з друзями, в ізоляції, чи за онлайн-столом…

Світлини авторки

тема номерa
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В олодимир Зеленський став для 42% українців «Розчаруван-
ням 2020 року», проте при цьому зберіг титул «Політика 

року» (20%). Про це свідчить опитування Центру Разумкова. 
10% громадян розчаруванням року вважають Петра Порошенка, 
по 2% – Віктора Медведчука, Дениса Шмигаля, Юлію Тимошенко, 
Олега Ляшка та Олексія Гончарука, а 1% – Святослава Вакарчука.

Натомість друге місце в рейтингу «Політик року» здобув також 
Петро Порошенко (10%), а за ним розташувалися: 5% – Юрій 
Бойко, 4% – Віктор Медведчук, 3% – Дмитро Разумков, 3% – Юлія 
Тимошенко, 2% – Віталій Кличко, 2% – Володимир Гройсман, 
1% – Ігор Смешко, 1% – Анатолій Шарій.

Президент України – одночасно і «політик 
року», і «розчарування року»

Вісті з України

У неділю 22 листопада в Україні відбувся другий тур вибо-
рів міських голів у деяких великих містах, який охаракте-

ризувався перемогою чинних мерів. У Львові Андрій Садовий 
опинився попереду представника  «Європейської солідарності» 
Олега Синютки та вчетверте став мером міста. У Дніпрі вже 
вдруге поспіль переміг чинний міський голова Борис Філатов, 
який у другому турі подолав лідера місцевої політичної сили 
«Сила громад» Загіда Краснова.

Мером Ужгорода також удруге став чинний голова міста, самови-
суванець Богдан Андріїв, який у другому турі переміг кандидата 
від партії «Слуга народу» Віктора Щадея. У Черкасах чинний мер 
Анатолій Бондаренко від партії «За майбутнє» зберіг свою посаду, 
перемагаючи Віктора Євпака від партії «Голос». А в Кривому Розі – 
рідному місті президента Володимира Зеленського – виграв ви-
суванець партії «Опозиційна платформа – За життя» Костян-
тин Павлов, який переміг представника партії «Слуга народу» 
Дмитра Шевчика.

Нові вибори чекають однак мешканців Харкова, оскільки чин-
ний міський голова Геннадій Кернес помер 17 грудня під час лі-
кування від коронавірусу в Німеччині. Нагадаємо, що 25 жовтня 
він утретє впевнено виграв місцеві вибори в цьому місті.

Місцеві вибори в Україні завершилися 
перемогою локальних еліт

У 2019 році перші посвідки на проживання в країнах ЄС 
отримали 757 тисяч українців, що робить їх найбільшою 

групою серед усіх одержувачів. Про це 27 листопада повідомила 
«Європейська правда», посилаючись на дані «Євростату». Май-
же чотири з п'яти дозволів громадянам України видала Польща, 
а основною підставою для цього було працевлаштування (87%).

Варто зазначити, що у 2018 році українцям видали 527 тисяч 
посвідок на проживання в країнах ЄС, з яких майже 78,5% – 
Польща, 5,1% – Чехія, 4,1% – Угорщина. У 2017 та 2016 роках 
громадяни України теж лідирували за кількістю нових дозволів 
на проживання у ЄС.

Українці четвертий рік поспіль отримують 
найбільше посвідок на проживання в ЄС

У Києві в листопаді та грудні відбулися протести підприєм-
ців, які виступали за відтермінування обов’язкового вико-

ристання касових апаратів для фізичних осіб – підприємців 
(ФОП). Акції проходили в центральній частині Києва, зокре-
ма біля Верховної Ради та на Майдані Незалежності. Як наслі-
док, Верховна Рада підтримала президентський законопроект 
щодо відтермінування впровадження касових апаратів до 1 січня 
2022 року, а Володимир Зеленський підписав цей закон.

Однак 15 грудня представники руху «SaveФОП» намагали-
ся встановити в центрі Києва військові намети, протестуючи 
проти заборони підприємницької діяльності під час січневого 
загострення карантинних обмежень, на що поліція відповіла 
силою. У штовханині постраждали близько 40 правоохоронців 
та підприємці. А 22 грудня протестувальники прийшли до пала-
цу «Україна», де відбувався концерт «95 Кварталу», проте будів-
лю оточили декілька сотень воїнів Національної гвардії.

Протести підприємців у Києві

В ерховна Рада 17–21 грудня призначила Сергія Шкарлета 
міністром освіти й науки України. Голосування відбулося 

попри протести опозиції, яка закидає новопризначенцю плагі-
ат у його наукових роботах та співпрацю з «Партією регіонів». 
Міністром аграрної політики та продовольства України парла-
мент призначив Романа Лещенка, міністром у справах ветеранів – 
Юлію Лапутіну, а першим заступником міністра енергетики 
(тимчасово виконує обов'язки міністра) – Юрія Вітренка.

Нові міністри в уряді

М іністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив, що 
карантин вихідного дня, який діяв в Україні в другій по-

ловині листопада, дав результат. Незважаючи на це, уряд запро-
ваджує посилений карантин з 8 по 24 січня 2021 року. За слова-
ми прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, медична система України 
наразі витримує навантаження, а посилення обмежень у січні 
2021 року необхідне, аби «розірвати ланцюг захворюваності, 
який може виникнути після свят». Під час січневого «локдауна» 
будуть заборонені: відвідування навчальних закладів, робота 
кав'ярень, барів та ресторанів (крім доставки й замовлень на-
винос), робота торговельно-розважальних центрів, розважаль-
них закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів, 
а також торгівля непродовольчими товарами.

Станом на 30 грудня 2020 року в Україні коронавірусом зарази- 
лися 1 045 348 осіб, з яких 698 190 людей уже вилікувались, а 18 324 – 
померли. Міністр охорони здоров’я заявив, що Україна отримає 
вакцину від коронавірусу в кінці першого – на початку другого 
кварталу 2021 року.

Карантин вихідного дня «спрацював», 
але буде новий «локдаун»

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі 
матеріалів «Української правди», «Дзеркала 
тижня», BBC та «Укрінформу».
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Підсумки місцевих виборів в Україні

об уникнути підкупу виборців та 
дати шанс обирати «свого» кан-
дидата зі списку партії, одразу ж 

після Революції Гідності неурядові орга-
нізації, експерти та деякі політики почали 
активно говорити про необхідність змін 
виборчого законодавства. Вони мали сто-
суватися запровадження пропорційної 
системи та відкритих списків на виборах. 

У липні Верховна Рада нового скли-
кання після року своєї роботи нарешті 
прийняла нові законодавчі норми щодо 
виборів,  щоправда вони не зовсім від-
повідали очікуванням активної частини 
суспільства. Нове виборче законодавство 
хоч і впровадило вибори на пропорцій-
ній основі та з відкритими списками, але 
в ньому норми прописані так, що кан-
дидати з так званої непрохідної частини 
списку мали мінімальні шанси отримати 
мандати. І відкриті списки на практиці 
знову стали «закритими».

Україна завершує процес реформи де-
централізації, а місцеві вибори жовтня – 
листопада стали першими для новоство-
рених громад на основі нового виборчого 
законодавства. У місцевостях, де кіль-
кість виборців перевищувала 10 тисяч, 
вибори пройшли за пропорційною систе-
мою з умовно відкритими списками. Кан-
дидатів висували лише політичні партії 
чи їхні осередки. У місцевостях з меншою 
ніж 10 тисяч кількістю депутатів вибира-
ли за мажоритарною системою відносної 
більшості, тому там були як самовисуван-
ці, так і кандидати від політичних партій. 
Серед кандидатів на посаду сільських, 
селищних та міських голів були і самови-
суванці, і представники від політичних 
партій, якщо це округ з понад 75 тися-
чами виборців. У деяких містах вибори 
пройшли у два тури, оскільки в першому 
жоден із кандидатів не набрав більше 50% 
голосів. А от у тих округах, де нараховува-
лося менше 75 тисяч виборців, голів гро-
мад обирали в один тур, і переможцями 
стали ті кандидати, які набрали більшість 
голосів. 

Система відкритих списків на практи-
ці дала збій, про що говорили експерти 
виборчого законодавства ще перед ви-
борами. Політичні партії могли залучати 
до передвиборчої кампанії впливових 
у своїх громадах активістів, але не на-
давали їм «прохідного місця», прикри-
ваючись відкритими списками. Виборці 
під час голосувань до місцевих рад от-
римували виокремлені списки: список 
партій та список кандидатів від партій. 
Якщо виборець проголосував за партію, 
але не вибрав кандидата зі списку партії, 
то голос виборця автоматично йшов на 
користь тих кандидатів, які опинились 
у першій частині списку. Отже, отримав-
ши ці списки, виборець мав обов’язково 
залишити позначку на списку партій, але 
при цьому не було вже такого обов’язку 
щодо списку кандидатів. Як наслідок, 
депутатами різних рівнів місцевих рад 
стали 67 кандидатів, які отримали нуль 
голосів виборців – більшість таких де-
путатів пройшли за списками проросій-
ської партії «Опозиційна платформа – За 
життя» («ОПЗЖ») в частині Донецької 
та Луганської областей.

Найбільшу кількість голосів до різ-
них рівнів рад набрала політична пар-
тія «Слуга Народу» (15,04%), далі йдуть 
«Батьківщина» (10,49%), проросійська 
«ОПЗЖ» (9,87%), «За майбутнє» (пов’я-
зана з Ігорем Коломойським, 9,58%), 
«Європейська Солідарність» (9,18%) та 
інші. Депутати-самовисуванці стано-
вили 15,61% від усіх обраних депутатів. 
У підсумку представники 110 політич-
них партій стали депутатами різних 
рівнів рад. Щоправда варто зазначити, 
що фактично жодна з рад (за деякими 
винятками) не отримала однопартій-
ної більшості, а політичні партії почали 
формувати коаліції. До винятків нале-
жить Івано-Франківська міська рада, де 
більшість отримала партія «Свобода», 
також Вінницька міська рада – більшість 
за «Українською стратегією Гройсмана», 
хоч і вони створили політичні союзи 

Щ
в раді. Тож явного переможця місцевих 
виборів серед партій немає. 

Майже половина всіх обраних сіль-
ських, селищних та міських голів (661) 
були самовисуванцями: 226 – висуванці 
від «Слуги Народу», 92 – «За майбутнє», 
53 – від «Батьківщини», 53 – «ОПЗЖ», 
44 – «Нашого краю», 41 – «Європейської 
Солідарності». Вибори міських голів 
у деяких обласних містах за масштабом 
та емоціями нагадували президентські. 
Так, у Львові до другого туру вийшли 
кандидат від партії «Європейська Солі-
дарність» Олег Синютка та самовисува-
нець, чинний мер і член партії «Об’єд-
нання „Самопоміч”» Андрій Садовий. 
Напередодні голосування в другому турі 
на суспільному телебаченні в регіональ-
ній студії відбулися дебати кандидатів. 
А інтрига щодо результатів виборів збе-
рігалася до самого закриття дільниць та 
оголошення перших екзит-полів. Хоч 
кінцевий результат Андрія Садового 
(62,25% голосів від львів’ян) значно пе-
ревищив результат його конкурента  
Олега Синютки (37,75%), та ці вибори та 
виборчу кампанію аж ніяк не можна наз-
вати легкими для чинного мера.

Епідемія коронавірусу безперечно 
вплинула на явку виборців, яка стано-
вила по країні 36,88% для першого туру, 
а там, де відбувся другий тур виборів, – 
29,3%. Найвищою явка була в Терно-
пільській області – 44,68%, найнижчою – 
у Донецькій 31,67%. Для порівняння – 
під час виборів до місцевих органів вла-
ди в 2015 році явка становила 46,61%.

У частині місцевих рад після виборів 
відбулися суттєві зміни, депутатами ста-
ли представники нових політичних сил, 
а депутатський корпус оновився навіть 
на 50–70%. На жаль, нове виборче зако-
нодавство не принесло бажаних резуль-
татів, оскільки і на ділі лідери політичних 
партій зберегли вплив на формування 
списків, а ті, хто не потрапив у так зва-
ну прохідну частину списків політичних 
партій, так і залишилися на маргінесі.

Особливістю цьогорічних місцевих виборів в Україні стала не лише епідемія коронавірусу, 
а також те, що вони відбулися за новим виборчим законодавством – пропорційна система, 
відкриті списки та нова територіальна основа. Ще одним важливим елементом цьогорічних 
виборів стали гендерні квоти: відповідно до вимог, формуючи партійні списки, політичні 
партії мали обов’язок серед кожних п’яти кандидатів віддати щонайменше два місця кожній 
зі статі. Такі вимоги були впроваджені вперше ще в 2015 році, однак тоді не було санкцій 
за недотримання вимог. Сама виборча кампанія та результати виборів у частині регіонів за 
емоційністю й напруженістю мало чим поступалися парламентським чи президентським 
перегонам.

Ольга ПОПОВИЧ
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ємства (у якому працює до 9 осіб) та діяти 
станом на 30 вересня 2020 року.

Фінансова підтримка виплат 
зарплат працівникам 

Передбачено співфінансування виплат 
зарплат у розмірі 2000 злотих на кожно-
го працівника, який є працевлаштованим 
у повному робочому часі на підставі тру-
дового договору або договору доручення. 
Доплати здійснюються протягом трьох мі-
сяців, наступних від дня складення заяви на 
отримання цієї допомоги. 

Щоб скористатися цією допомогою, необ - 
хідно, аби фірма вела бізнес станом на 
30 вересня 2020 року;  мала відповідний но-
мер коду ПКД, який передбачений законом;  
дохід, отриманий протягом одного з трьох 
місяців, що передують місяцю подання за-
яви, нижчий через COVID-19 щонайменше 
на 40%, порівняно з доходом, отриманим 
у попередньому місяці або в тому ж місяці 
2019 року. Також фірма повинна довести, 
що вона не є на межі банкрутства та не пе-
ребуває в процедурі реструктуризації чи 
ліквідації.

Допомога не для всіх
«Антикризовий щит» 6.0 не задовольняє 

потреб більшості підприємців. Допомога 
узалежнена від коду Польської класифікації 
діяльності даної фірми. Таким чином, закон 
включає лише фірми із обшару 41 коду 
ПКД. Додатково для отримання більшості 
видів допомоги потрібно засвідчити, що 
дохід є нижчим, порівняно з доходом за той 
самий період часу в 2019 році. Це означає, 
що фірми, створені після грудня 2019 року, 
не можуть розраховувати на допомогу, що 
є проявом виключення й поштовхом до 
банкрутства. Окрім того, згідно з законом, 
на допомогу не можуть розраховувати фір-
ми з галузі косметичної індустрії, тобто 
перукарі, косметологи, стилісти чи віза-
жисти, які теж зазнали значних втрат через 
введені обмеження з огляду на пандемію 
COVID-19.

кошти будуть повернені. Для цього потріб-
но подати відповідну заяву. У разі її відсут-
ності кошти будуть включені до наступного 
розрахункового періоду. Документи для от-
римання такої допомоги можна скласти до 
кінця січня 2021 року.

Підприємці з номером ПКД із галузей 
туризму, кіноіндустрії, культури та спорту 
могли додатково подати заяву на звільнення 
від внесків ZUS за липень–вересень у разі 
зменшення доходу на 75% у зазначеному 
місяці порівняно з доходом, отриманим від 
діяльності в тому ж місяці 2019 року. Таку 
заяву треба було скласти до кінця грудня 
2020 року. 

Фінансова допомога за простій
Закон передбачає можливість отримання 

для підприємців одноразової додаткової фі-
нансової допомоги за простій у розмірі 2080 
злотих. З цієї допомоги можуть скориста-
тися ті, хто вів підприємницьку діяльність 
станом на 30 вересня 2020 року та має відпо-
відний номер коду ПКД із окресленого в за-
коні списку. Додатковою умовою такої до-
помоги є отримання в жовтні чи листопаді 
2020 року доходу, нижчого щонайменше на 
40%, ніж у жовтні або листопаді 2019 року.

Додаткову допомогу за простій до трьох 
разів можуть отримати підприємці з но-
мером ПКД із галузей туризму, готельного 
бізнесу та спорту. Для отримання додатко-
вої допомоги за час простою дохід від діяль-
ності за місяць, що передує місяцю подання 
заяви, повинен бути щонайменше на 75% 
нижчим від доходу, заробленого в тому ж 
місяці 2019 року.

Субсидія до 5000 злотих для мікрофірм
Субсидію можуть отримати лише фірми 

із вибраними номерами ПКД, дохід яких 
отриманий у жовтні або листопаді 2020 
року, був щонайменше на 40% нижчим від 
доходу, отриманого відповідно в жовтні чи 
листопаді 2019 року. Окрім того, щоб скори-
статися цією підтримкою, потрібно відпові-
дати критеріям мікро- та малого підпри-

Головною метою державної підтримки 
є захист робочих місць: щоб підприємці не 
згортали свій бізнес та утримували праців-
ників, щоб було до чого повернутися після 
закінчення стану епідемії, надія на скасу-
вання якого з’явилася з появою в Польщі 
вакцини. 

Передбачена допомога включає звіль-
нення від сплати внесків на соціальне 
страхування, фінансову допомогу за про-
стій та співфінансування заробітних плат 
працівників у розмірі 2000 злотих, а також 
одноразову субсидію в розмірі 5000 злотих 
для мікро- й малих фірм. Допомогою змо-
же скористатися лише група підприємців, 
діяль ність яких означена одним із 41-го ви-
браного коду Польської класифікації діяль-
ності (ПКД). 

В основному це фірми з наступних галу-
зей: гастрономія, культура та розваги (ес-
трада, ярмарок, фотографія, кіно, музей), 
спорт (фітнес, тренажерні зали, басейни, ак-
вапарки), роздрібна торгівля (ринки, база-
ри), туризм (туроператори, готелі та подібні 
заклади заселення, гірські гіди, екскурсо-
води та туристичні провідники, бронюван-
ня квитків), транспорт (перевізники, так-
систи), освіта, кайтеринг, пральні послуги.

Крім умови посідання відповідного номе-
ра ПКД, потрібно засвідчити падіння обо-
роту фірми.

Звільнення від сплати внесків до Управління соці-
ального страхування (ZUS)

Антикризовий документ запроваджує 
можливість звільнення від обов’язку сплати 
внесків за період з 1 по 30 листопада 2020 
року за наступних умов:  ведення одного із 
зазначених у законі видів діяльності станом 
на 30 вересня 2020 року, реєстрація фірми 
як платника внесків до 30 червня. Також не-
обхідно продемонструвати, що дохід, отри-
маний у листопаді 2020 року, був нижчим 
щонайменше на 40% порівняно з доходом, 
отриманим у листопаді 2019 року. У ситуа-
ції, коли підприємець сплатив внески за ли-
стопад до позитивного розгляду його заяви, 

«Антикризовий щит» 6.0. 
Вибіркова підтримка 
підприємців
15 грудня 2020 року президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до антикризового закону. Були прийняті 
нові правила підтримки підприємців, які найбільше постраждали від епідемії COVID-19. Однак заявлена   допомога 
має обмеження. Закон не гарантує допомоги новим фірмам, і лише деякі підприємці з вибраних галузей зможуть 
скористатися запропонованою допомогою.

Іванна КИЛЮШИК
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Новини української громади в Польщі
у 2018 році. Частка українських працівників, які хотіли б осе-
литися в Польщі на постійне проживання, стабільно збільшу-
ється з 2018 року.

Більше того, порівняно з минулорічним дослідженням, у 2020 
році зросла кількість українців, які хотіли б пожити в Польщі 
кілька років, – до 24,1% у порівнянні з 22,3% у 2019 році.

У Вроцлаві відкрили Інститут прав мігрантів
Фундація «Україна» спільно з Почесним консульством Украї-

ни у Вроцлаві (Нижньосілезьке воєводство) створила інститут, 
який комплексно займатиметься потребами мігрантів. Про це 
повідомляє портал Yavp.pl.

Інститут прав мігрантів планує проводити консультації, 
публікувати аналітичні матеріали та готувати проекти змін 
у польському законодавстві, які стосуватимуться міграції. 
У цій царині інститут буде співпрацювати з речником прав 
людини в Польщі, палатами юрисконсультів, інспекцією пра-
ці, профспілками, консульствами та підприємцями, які праце-
влаштовують мігрантів, тощо.

Керівник інституту Бартломєй Потоцький заявляє, що нова 
установа стане «кузнею міграційної політики».

«Теленовини» святкують 25-річчя
Головній телевізійній передачі української громади Польщі – 

«Теленовинам» – виповнилося 25 років. Як розповідає редак-
тор цієї програми Андрій Вархіл в інтерв’ю «Нашому вибору», 
в 1995 році, коли тривала робота над «Теленовинами», було 
прийнято рішення, що програма повинна створюватися у Вар-
шаві, а транслюватися на всю Польщу, оскільки українці роз-
порошені по всій країні. «Тоді українських мігрантів у Польщі 
нараховувалася фактично жменька. Основна кількість укра-
їнців – це були представники нацменшини», – згадує Андрій 
Вархіл. Додає, що за останні років десять ситуація змінилася.

Після того, як «Теленовини» почала вести Яна Стемпнєвич – 
представниця сучасної української міграції, в передачі збіль-
шився відсоток мігрантських тем. «Почали з’являтися сюжети 
про українців, які приїхали до Польщі з різних причин. У пев-
ний момент також зауважили, що нас із зацікавленням див-
ляться поляки», – говорить журналістка.

Сьогодні «Теленовини» транслюються на каналі «TVP3» що-
місяця, а також в Інтернеті.

Сквер імені генерала Марка Безручка 
з'явиться також у Ґданську
Невдовзі у місті Ґданськ (Поморське воєводство) з’явиться 

сквер імені генерала української армії Марка Безручка. Про це 
наприкінці листопада повідомив посол України в Польщі Ан-
дрій Дещиця.

«Сквери ім. генерала Армії УНР Марка Безручка вже є у Вар-
шаві та Кошаліні, перехрестя є у Вроцлаві, а сьогодні маємо 
також рішення міської влади Ґданська про створення одно-
йменного скверу в цьому місті. Дякую меру Ґданська, голові та 
депутатам міської ради за підтримку цієї ініціативи!» – напи-
сав дипломат.

Нова Ольштинсько-Ґданська єпархія УГКЦ
25 листопада папа римський Франциск оголосив про ство-

рення нової Ольштинсько-Ґданської єпархії Української гре-
ко-католицької церкви в Польщі, повідомило «Наше сло-
во». Першим єпископом новоствореної єпархії проголошено 
Аркадія Трохановського, дотеперішнього пароха парафії Возд-
виження Чесного Хреста у Валчі та протопресвітера Кошалін-
ського деканату.

Центром нової єпархії буде Ольштин (Вармінсько-Мазур-
ське воєводство), а включатиме вона території католицьких 
митрополій: Вармінської, Ґданської, Білостоцької та Плоцької 
дієцезії з Варшавської митрополії.

Зростає кількість українських трудових мігрантів, 
які хочуть оселитися в Польщі
Кожен третій мігрант з України, працевлаштований у Поль-

щі, хотів би переселитися до цієї країни на постійне прожи-
вання, а кожен четвертий волів би переїхати на кілька років. 
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, про-
веденого EWL S.A. та Центром східноєвропейських студій Вар-
шавського університету в грудні 2020 року.

Опитування показало, що загалом 57,3% громадян України 
хочуть переїхати до Польщі на довший період. Це – найвищий 
показник за останні три роки: на 2,3 відсоткових пунктів ви-
щий, ніж у 2019 році, та на 8,9 відсоткових пунктів вищий, ніж 

Церква Покрови Пресвятої Богородиці в Ольштині. Джерело: Вікіпедія

На фото – редактор «Теленовин» Андрій Вархіл 
та ведуча Яна Стемпнєвич.
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Українські будівельники врятували життя дитині
У Великопольському воєводстві працівники з України вря-

тували життя дитини та стали місцевими героями, повідом-
ляє локальний портал Szamotuly.naszemiasto.pl.

Українські будівельники Іван Ковальський, Руслан Голуб та 
Іван Кузьмич 3 грудня, під час виконання робіт у селищі Нова 
Вєсь неподалік міста Вронкі, помітили жінку, яка з малечею на 
руках благала про допомогу. Як виявилося, дитина захлину-
лась і не дихала. Українці знали правила надання першої ме-
дичної допомоги, й саме завдяки їхній швидкій реакції дитина 
знову почала дихати.

Про вчинок повідомили локальні ЗМІ та місцева влада. 
Віце мер міста Вронкі Роберт Дорна офіційно висловив подяку 
українцям, назвавши їх героями. А українські будівельники 
говорять, що «на їхньому місці так вчинив би кожен».

Українка стала призеркою польського 
міжнародного мистецького конкурсу
Українська художниця Марта Романків стала лауреаткою 

міжнародного мистецького конкурсу для митців візуальних 
мистецтв «Allegro Prize 2020».

Українка здобула третю премію та приз у розмірі 5 ти-
сяч злотих. 25-річна львів’янка Марта Романків навчалась 
у Щецинській мистецькій академії. У сфері її мистецьких інте-
ресів – тема національних меншин і пов’язана з цим суспільна 
напруга.

До участі в конкурсі було закваліфіковано 1651 портфоліо 
з 79 країн.

Фото зі сторінки заступника бургомістра міста і ґміни Вронки Роберта Дорна

Марта Романків. Фото з особистого архіву мисткині

18 грудня, в Міжнародний день мігрантів, фонд «Наш ви-
бір» у співпраці з Фондом імені Гайнріха Бьолля у Варшаві 
організував в онлайн-режимі круглий стіл, темою якого 
стала ситуація українських мігранток у Польщі в часи 
пандемії. Під час події було запрезентовано результати 
дослідження перспективи українських мігранток у кон-
тексті пандемії COVID-19, обговорено дії і політику, які 
могли б допомогти жінкам-емігранткам упоратися з її 
наслідками.

Пандемія COVID-19 і реакція урядів на поширення вірусу 
призвели до глибоких змін у різних сферах життя, зокрема, 
на ринку праці, в секторі охорони здоров’я, освіти й відпо-
чинку. Ці зміни беззаперечно стосуються всіх, незважаючи 
на походження, суспільний статус і стать. Також дослідники 
інформують про посилення проблеми гендерного рівноправ’я. 
Численні рапорти сигналізують, що жінки найбільше відчули 
наслідки пандемії і навіть попереджають, що ця криза може 
звести нанівець 50 років отриманих досягнень у боротьбі за 
права жінок. Припускається, що цей нерівномірний вплив кри-
зи особливо торкається жінок-мігранток.

Мирослава Керик, голова фонду «Наш вибір», зазначила: 
«Метою цього круглого столу є презентація початкових ре-
зультатів досліджень, які провели я, Бенджамін Коуп та Іванна 
Килюшик, але також хотілося б почути зауваження, коментарі 
й рекомендації наших гостей. Ми вважаємо, що проведена ро-
бота не повинна залишитися лише на папері, у вигляді рапор-
ту, а має слугувати для випрацювання певних розв’язань, ре-
комендацій та дій, які пізніше ми могли б реалізувати з метою 
покращення ситуації мігранток у Польщі».

У рамках дослідження авторами було проведено 12 інтерв’ю 
з жінками-мігрантками різних професій, з різними родинними 
і суспільними ситуаціями, а також 8 інтерв’ю з експертами з ор-
ганізацій, які між іншим допомагають мігрантам. 

Результати досліджень було поділено й запрезентовано в на-
ступних категоріях: легалізація перебування і праці; ситуація 
жінок, які працюють у нестабільних секторах ринку праці (та-
ких як гастрономія, опіка над дітьми та старшими особами, 
готельний бізнес, сектор послуг тощо); проблеми жінок, котрі 
мають у Польщі власний бізнес або планують його розпоча-
ти; сектор опіки над старшими людьми; проблеми, пов’язанні 
з поєднанням дистанційного навчання дітей удома й інших до-
машніх обов’язків, а також роботи; суспільна інтеграція та ви-
вчення польської мови; охорона здоров’я; ключові працівники 
й мігранти-працівники; домашнє насильство.

Загалом результати дослідження показали, що мігрантки пе-
ребувають у складній ситуації під час пандемії у Польщі та сти-
каються з масою проблем. Буде опубліковано рапорт, який за-
документує цей досвід українських жінок у Польщі, отриманий 

Іванна КИЛЮШИК

Круглий стіл 
«Ситуація українських 
мігранток у Польщі 
в часи пандемії»

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі: порталу «Наш Вибір», газети 
«Наше слово», агентства «Укрінформ»,  порталів Yavp.pl та Inpoland.net.pl.
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у період пандемії COVID-19, і запропонує механізми підтримки 
мігранток у цей складний період.  

Цінним доповненням до рапорту стала дискусія, яка відбу-
лася після презентації результатів дослідження. У ній взяли 
участь: уповноважена помічниця президента міста Варшава 
з питань жінок Катажина Вільколаска-Журомська, журналістка 
й історикиня Олена Бабакова, засновниця та президентка фон-
ду «Польський міграційний форум» Агнєшка Косовіч. Модера-
торкою дискусії була публіцистка й редакторка Кая Путо, яка 
займається тематикою Східної Європи та міграції. 

За словами Агнєшки Косовіч, дослідження є вичерпним та 
цінним, описує масу проблем, з якими стикаються мігрантки. 
Агнєшка додала кілька коментарів, які виникають з  власного 
досвіду роботи у фонді «Польський міграційний форум». Вона 
звернула увагу на те, що філософія прийняття змін, постійна 
несправність багатьох речей, трактування мігранток державни-
ми органами є проблемою, яку Косовіч назвала «малою довірою 
до діяльності держави». Агнєшка також зазначила, що поява на 
ринку праці тимчасової роботи становить загрозу легальності 
перебування мігрантів, бо що півроку доводиться змінювати 
документи та перебувати в процесі безперервної легалізації. 
Іншою проблемою, на яку звернула увагу Косовіч, є надання 
мігрантам психологічної допомоги онлайн: вони мають складні 
умови проживання й не можуть усамітнитися, стають залежні, 
а партнери чи працедавці використовують їхню ситуацію на 
свою користь.

Олена Бабакова зазначила: «COVID-19 не те що створив для 
нас нові проблеми, він показав їх в іншому світлі та став краш-
тестом для функціонування польських органів влади й поль-
ської держави: як вони порадять собі із проблемами в ще екс-
тремальніших умовах. Рапорт демонструє, що коронавірус став 
каталізатором багаторічного закривання очей на важливі речі. 
Під час епідемії адміністрації стали більш неприязними до мі-
грантів. Наприклад, відділ у справах іноземців Мазовецької воє-
водської адміністрації почав вимагати додаткові документи для 
карти тимчасового перебування, а саме довідку з Управління со-
ціального страхування (ZUS) про те, чи твій працедавець не має 
заборгованості у виплатах внесків. Тобто індивідуальне перебу-
вання особи стало залежним від загальної спроможності фірми 

її працедавця під час локдауну. Якщо це не є дискримінацією 
у квадраті, то я не знаю, як це назвати. Багато представлених 
проблем є загально розповсюдженими для всіх жінок у Польщі. 
Ця держава надалі залишається патріархальним суспільством, 
у якому жінки почуваються некомфортно. Це стало особливо 
явним після рішення Конституційного трибуналу у справі забо-
рони абортів та спричинених ним протестів».

Також Бабакова звернула увагу на те, що не лише Польща 
винна у складній ситуації мігранток, але й Україна, яка ганебно 
повелась у стосунку до своїх громадян на початку епідемії. По-
чинаючи від березневої і квітневої паніки на кордоні, яка стала 
наслідком дуже поганої комунікації Офісу Президента України, 
Міністерства закордонних справ та посольств. Люди не були 
впевнені, чи можуть в’їхати/виїхати до/з України. Це все спри-
чинило великі черги на кордоні, багато стресу, люди мусили ро-
зірвати контракти та швидко повертатися додому. Те, як повела 
себе рідна країна по відношенню до мігрантів, ще більше позба-
вило їх почуття безпеки. 

Катажина Вільколаска-Журомська звернула увагу на інші 
проблеми: «З огляду на те, який ми маємо зараз уряд, місцеві 
самоуправління переймають функції реагування на потреби мі-
гранток і мігрантів. Багато представлених проблем стосуються 
всіх жінок у Польщі, але мігранток – найбільше. З досліджень, 
які ми провели, випливає, що мігрантки не знайомі з послуга-
ми, які пропонують самоуправління, міські адміністрації. Вони 
також не ідентифікують себе з варшавянками, не вважають себе 
рівноправними мешканками міста, хоча проживають у Варша-
ві вже кілька років. Мабуть, через погану комунікацію до них 
не доходить інформація, що ці послуги також скеровані до них, 
хоча б тому, що комунікати не перекладаються їхньою мовою. 
Я планую зайнятися цією проблемою».

Під час дискусії слово брали також представники інших гро-
мадських організацій, університетів та дослідницьких осеред-
ків, журналісти, представники Офісу речника громадянських 
прав та інші.

Круглий стіл відбувся в рамках проєкту «Вплив пандемії 
COVID-19 на українських жінок-мігранток у Польщі. Пілотаж-
ний дослідницький проєкт», який фінансований Фондом імені 
Гайнріха Бьолля у Варшаві.
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Підляське Різдво колись і сьогодні
Різдво Христове – це веселе й магічне свято, яке пов’язане з барвистими 
обрядами з участю дітей і молоді. На Підляшші між Бугом і Нарвою досі урочисто, 
згідно з традицією відзначають Святвечір і три святкові дні. 

СВЯТВЕЧІР, ТОБТО КОЛЯДА
Підляське святкування Різдва – Руздва, 

починається Колядою – врочистою вече-
рею напередодні свят із такими атрибута-
ми, як сніп жита під образами, сіно під ска-
тертиною та традиційні страви. 

Сніп жита звуть – залежно від села – ко-
лядою, колєдою, діедком. Традиція прино-
сити його до хати ще збереглася в деяких 
сім’ях на селі, хоча вже щораз менше го-
сподарів її дотримується. 

Сіно, яке стало елементом масової куль-
тури, пов’язаним із Різдвом, досі кладуть 
під скатертинами, причому не тільки на 
сільських, але й міських столах. У кого 
в селі скотина – дають їй це сіно, щоб була 
здоровою.

Святкова вечеря не обходиться без куті, 
хоча не в усіх селах вона була традиційною 
різдвяною стравою. На Підляшші кутя асо-
ціюється передусім із похоронними обря-
дами. Як згадують найстаріші – у деяких 
селах вона була на Святвечір, в інших – ні. 

Що зараз їдять на підляську Коляду? 
Борщ із сушених грибів, вареники з ка-
пустою та грибами, оселедець, рибу, при-
чому це може бути будь-яка риба, не тільки, 
як у польській традиції, – карп. Обов’язко-
вим напоєм підляшан є узвар із сушених 
яблук і груш – так званий щуолок. Колись 
на святковому столі були також вівсяний 
кисіль, оладки з гречаної каші, пампушки, 
пиріг із маком та інші страви, рецепти яких 
знають уже тільки найстаріші підляські го-
сподині. Страви з маком у багатьох сім’ях 
почали зникати зі святкових столів, коли 
введено заборону на його вирощування.

«ГЕЙ, КОЛЯДА, КОЛЯДА…»
Найбільш поширеною різдвяною тради-

цією не лише в підляських селах, а також 

у містах, є колядування. Колядують діти 
й молодь – обов’язково з колядною зір-
кою, а також дорослі. Колись найчастіше 
разом колядували діти та молодь, які ходи-
ли від хати до хати невеличкими групками, 
а наколядовані гроші призначали на спіль-
ну бесіду й музикантів для сільської заба-
ви. Колядування дорослих, які збирають 
гроші на церкви або монастирі, – це нове 
явище. Буває, що в деяких селах до хат із 
різдвяними піснями завітає у період свят 
навіть кільканадцять колядних груп. 

Що співали на Підляшші? Колись най-
поширенішими були колядки з виданого 
вперше у XVIII ст. у Почаєві «Богогласни-
ка». У регіоні між Бугом і Нарвою їх вико-
нували найчастіше з російською вимовою 
(«Нєбо і зємля», «Нова рада стала», «Бог 
Предвєчний»), яку часто змішували з під-
ляською говіркою. З часом такі колядки 
додатково білорусизували. На жаль, нині 
далі функціонує багато таких гібридних 
варіантів із перекрученими словами, коли 
не відомо, якою мовою виконується ко-
лядка.

Якщо в хаті було молоде подружжя або 
мале дитятко, колядники співали колись 
місцевою українською мовою так звані 
припєвки: «Ой, ясна красна в лузі каліна», 
«Ой, рано, рано кури запіли», «А в пана 
Мірка призба золота». На жаль, нині ці ста-
ровинні колядки побажального характеру 
звучать лише на різних майстер-класах, 
а не під час колядування. Можливо, завдя-
ки різним ансамблям, які також колядують 
у різдвяний час, вдасться знову поверну-
ти ці пісні до репертуару колядників.

Зараз на Різдво Христове колядні гру-
пи виконують передусім колядки, яких 
навчилися на уроках української чи бі-
лоруської мови або знайшли в Інтернеті. 

Треба однак підкреслити, що переважну 
більшість становлять українські колядки 
й щедрівки, співані найчастіше україн-
ською літературною мовою.

Підляські колядники й далі ходять від 
хати до хати із зіркою, тобто ґвяздою. 
Це надає обряду врочистого характеру, 
а також допомагає зберегти традицію 
виготовлення колядних зірок. У минулі 
роки, ще до пандемії, популярними були 
різного роду майстер-класи, під час яких 
народні майстри показували, як зробити 
колядну зірку, вчили дітей і молодь готу-
вати традиційні прикраси на неї. 

СВЯТКУВАННЯ В ЧАСИ КОРОНАВІРУСУ
Обов’язковим атрибутом Різдва Христо-

вого є зараз гарно прикрашена ялинка. 
На Підляшші вона з’явилася в хатах після 
Другої світової війни, в деяких багатших 
сім’ях була ще раніше. До того часу хати 
прикрашали різними квітами з паперу, па-
вуками. Зараз дехто відроджує традицію 
виготовлення цих традиційних підляських 
прикрас із паперу (bibułу), які разом із со-
лодощами вішають на ялинку. Завдяки 
ялинкам та мерехтливим електричним 
гірляндам на них, що майже в усіх хатах 
увімкнуті днями і ночами, оживають старі-
ючі підляські села.

Різдво – це сімейні зустрічі різних поко-
лінь підляшан, участь у всенічному бдінні 
(всюнуочні) в церкві, спільне співання 
колядок. Напевно, не всім у час пандемії 
коронавірусу вдасться піти до церкви та 
навіть зустрітися з найближчими. Проте, 
сподіваймося, що в наступні роки знову 
повернемося до традиційного святкуван-
ня Різдва Христового в сімейному колі, 
участі в святкових церковних службах, 
а також до колядників у хатах.

українці в Польщі

Людмила ЛАБОВИЧ

Важко уявити підляське 
село під час Різдва 
без колядників. 
Фото авторки статті
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Восени далекого 2012 року хтось поки-
нув прив'язаним до брами на варшавській 
вулиці двомісячне цуценя. Переляканого 
песика, який тремтів від холоду, помітила 
тоді власниця школи для собак, забрала 
його до себе й почала шукати йому нову 
родину.

Яна якраз шукала песика для своєї роди-
ни. «Кастинг був дуже суворий, із жорстки-
ми правилами, відбувався в кілька етапів, 
але за декілька тижнів Франек уже був 
наш», – згадує Яна. А представники фондів, 
які зазвичай контролюють процес адопції 
собак у Польщі, підтверджують: іноземці 
можуть адоптувати песика на тих самих 
правах, що й громадяни Польщі. Як це зро-
бити?

Найвірніший друг людини
Вчені переконані: саме собаки стали 

першими тваринами, яких приручила 
людина. Чому? Тому що вони були відда-
ні своєму господареві та розуміли його 
краще, ніж інші звірі. За 1,5–3 десятки ти-
сяч років пес перетворився з охоронця 
та помічника людини (наприклад, під час 
полювання) на справжнього друга й члена 
родини.

Нині собака виконує в нашому житті 
іншу роль. «Якщо у вас є собака, ви повер-
таєтеся не в оселю, а додому», – говорить 
народна мудрість. «Коли в мене дуже важ-
кий день, я заходжу в квартиру, хочеться 
лише лягти відпочити й відключитися, 
і раптом я бачу мордочку, яка усміхається, 
хвостик, який радісно виляє, тож настрій 
покращується, а погані думки розвіюють-
ся», – говорить Яна.

Не купуй – адоптуй?
Купити гавкуна в Польщі – не проблема. 

Були б гроші. Але чи варто, адже в при-
тулках для собак, спеціальних осередках 
(тимчасових домах чи готелях) на «свою 
людину» чекають кільканадцять або на-
віть кілька десятків тисяч тварин. «Лише 

під опікою нашого фонду перебуває понад 
60 песиків, які очікують на адоптування», – 
розповідає Пауліна Ґайда, працівниця 
фонду «Звіряча поляна». А подібних фон-
дів, осередків і притулків у Польщі – де-
кілька сотень.

Купувати чи адоптувати – це рішення, 
яке кожен має прийняти самотужки. Але 
адопція має багато плюсів. По-перше – 
вона безкоштовна, по-друге – дорослі 
гавкуни дуже часто вже навчені ходити на 
повідку, дотримуватися чистоти в помеш-
канні та знають основні команди. По-тре-
тє, собаки в притулку перебувають під на-
глядом ветеринара та мають усі необхідні 
щеплення й електронний чип. І останнє: 
беручи звірятко з притулку, ми рятуємо 
найвірнішого друга людини від трагічної 
долі – провести решту собачого життя без 
«своєї людини».

Спочатку – тверде рішення!
Перед тим як взяти собаку з притулку, 

слід добре подумати, адже цей пес буде 
жити з нами протягом наступних кілька-
надцяти років і впливатиме на наше жит-
тя. По-перше, мати собаку – це додаткові 
щоденні обов’язки, наприклад, прогулян-
ки декілька разів на добу, і в дощ, і в сніг, 
регулярні відвідини ветеринара тощо. 
По-друге, собака – це також додаткові 
витрати, які слід запланувати. Добре хар-
чування та смаколики, іграшки й аксесу-
ари, візити в лікаря, щеплення та лікуван-
ня – все це коштує грошей. По-третє, це 
додаткові клопоти, які не завжди можна 
передбачити. Якщо ви мешкаєте в орен-
дованій квартирі – то слід отримати згоду 
власника помешкання. «Слід пам’ятати, 
що адаптований собака протягом перших 
днів може переживати розлади, пов’яза-
ні з розлукою, може нищити меблі, хатні 
предмети та не дотримуватися чистоти 
у квартирі», – попереджає Йоанна Феліґа 
з організації «На поміч псам», яка є під-
групою фонду «Віва». А Юстина Пєкарчик 

з порталу «Не купуй – адоптуй» додає, що 
слід бути готовим до можливих несподі-
ваних проблем, адже песики з притулку 
мають різне минуле, інколи невідоме та 
досить травматичне, а в притулку ніхто не 
може гарантувати, що адоптований соба-
ка в новій родині буде поводитися як слід, 
принаймні спочатку. Якщо це вас не лякає, 
і ви прийняли тверде рішення адоптувати 
гавкуна, то йдемо далі!

Адопція в процесі
«Рятуймо тварин, яких підвели люди» – 

таке гасло має фонд «Звірина галявина». 
А це означає, що працівники й волонтери 
цієї та інших подібних організацій роблять 
усе можливе, аби песики не опинилися об-
дурені вдруге. Саме тому процес адопту-
вання собак у Польщі має декілька етапів 
і може тривати навіть декілька тижнів.

Але все починається з першого етапу, 
тобто від пошуку песика, зазвичай цей 
процес відбувається онлайн. Слід доби-
рати собаку до свого характеру, темпера-
менту, стилю життя та умов проживання. 
«Якщо ви ведете активний спосіб життя, 
швидко ходите, то краще не брати з при-
тулку, наприклад, таксу, бо вона не всти-
гатиме за вами на прогулянках, – радить 
Йоанна Феліґа. – Якщо у вашій багатопо-
верхівці немає ліфта, то не слід заводити 
старенького собаку, бо він матиме пробле-
ми з ходінням по сходах». Коли кандидати 
оберуть «свого» песика, слід зголоситися 
до фонду чи інституції, яка відповідаль-
на за цю адопцію. Вистачить зателефо-
нувати на вказаний номер або написати 
електрон ного листа.

За польським законодавством, тварини досі вважаються «речами», 
якими людина може володіти. Хоча насправді виходить зовсім 
навпаки. «Це Франек заволодів моїм часом, думками і серцем», – 
говорить Яна Стемпнєвич – українська журналістка, яка мешкає 
в Польщі. Франеку (або Франю, Франкуші – як пестливо називає його 
Яна) пощастило знайти свою людину, але «щасливому закінченню» 
передувала доволі сумна історія.

У кожного собаки повинна 
бути власна людина, або як 
адоптувати песика в Польщі

поради

Анатолій ЗИМНІН

Покинутий людьми Кук понад рік перебував 
у притулку для собак. Але фонд «Звірина 
галявина» знайшов для нього нового 
господаря. 
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Другий етап – це заповнення детальної 
адопційної анкети, яка включає низку пи-
тань, зокрема, про попередні тварини кан-
дидата, родинний статус, побутові умови, 
плани догляду за домашньою твариною 
тощо. «Ми не для того рятуємо собак, щоб 
потім роздавати їх будь-кому без перевір-
ки, тому хочемо знати якнайбільше про 
майбутніх опікунів наших тварин», – роз-
повідає Йоанна Феліґа. – Ми не погодимо-
ся на адопцію, якщо майбутній господар, 
наприклад, збирається тримати собаку 
в буді, підсобці чи на ланцюзі, або прояв-
ляє до звірів агресію».

Третій етап – це знайомство з твариною, 
яке відбувається в притулку чи тимчасово-
му місці перебування собаки. Інколи таких 
«побачень» може бути декілька. А як зга-
дує своє перше побачення з Франеком Яна 
Стемпнєвич? «Тимчасова опікунка спосте-
рігала, як поводимося з песиком. Напевно, 
ми їй найбільше сподобалися, тому що не 
брали цуценя на руки, не тулилися до ньо-
го, не тягнули його. Ми просто дивилися, 
як він поводиться: хотів нас понюхати – 
понюхав, хотів полизати мою руку – поли-
зав», – розповідає Яна.

Четвертий крок – обов’язковий візит 
представників інституції, яка проводить 
адопцію. Вони приходять додому до май-
бутнього опікуна, аби поговорити з ним 
і перевірити умови, у яких буде перебува-
ти собака. «Під час розмови ми намагає-
мося впевнитися, які знання має кандидат 
на тему тварин, зокрема, щодо їхньої по-
ведінки та можливих хвороб. Також пояс-
нюємо, які загрози й проблеми виникають 
у випадку володіння собакою», – говорить 
Йоанна Феліґа.

Якщо всі етапи пройдено на відмінно, 
то залишається останній – п’ятий етап, під 
час якого пес переїжджає до свого ново-
го господаря, а опікун підписує з фондом 
обов’язкову адопційну угоду. «98% – 

це „щасливі адопції”, але трапля-
ються випадки, коли адаптований 
собака після певного періоду по-
вертається до нас. Тому в умові є, 
наприклад, пункт, якщо з якихось 
причин власник вирішить від-
мовитися від собаки, то мусить 
доручити новий адопційний про-

цес саме нам, а не шукати заміни 
власноруч чи віддавати пса до ін-

шого притулку», – говорить Йоанна 
Феліґа. Додає, що кожна організація, 

віддаючи тварину в новий дім, потім 
слідкує за її долею. «Фотографії, відео ра-

дісної тварини в новій родині – це для нас 
єдина нагорода за те, що ми робимо», – 
говорить волонтерка фонду «Віва».

Чи можуть іноземці адоптувати 
песика в Польщі?

Польське законодавство не забороняє 
цього. «Ми не зустрічалися з організа-
цією, яка б відмовила іноземцеві адопту-
вати пса», – переконує Юстина Пєкарчик. 
Однак відсоток іноземних громадян, які 
хочуть у Польщі взяти пса з притулку, дуже 
невеликий. «Це поодинокі випадки», – 
говорить Йоанна Феліґа, волонтерка 
з 25-річним стажем. Її слова підтверджу-
ють представники інших фондів, зокрема 
Пауліна Ґайда. 

У іноземців не перевіряють віз, печаток 
у паспорті чи посвідок на проживання 
в Польщі, але можуть запитати про плани 
відносно подальшого проживання в кра-
їні. Причина проста: польські організації, 
які проводять адопційні процедури, му-
сять знати, що відбувається із собакою та 
де вона перебуває. «Ми намагаємося бути 
в контакті з новими опікунами, телефону-
ємо один до одного, вони надсилають нам 
фотографії песика в нових умовах», – до-
дає Йоанна Феліґа.

Однак іноземці, як і польські громадяни, 
мусять пройти всі адопційні процедури та 
підписати відповідну угоду. «Документи, 
які для цього потрібні, – посвідчення осо-

би, наприклад, паспорт», – додає Юстина 
Пєкарчик.

Чи можуть іноземці вивезти 
адоптованого собаку з Польщі?

Після підписання адопційної угоди, но-
вий власник собаки, незалежно від гро-
мадянства, має право вивезти тварину за 
межі Польщі: як на певний час, так і на-
завжди, – підтверджують мої співрозмов-
ниці. Але в цьому випадку слід поінфор-
мувати організацію, яка відповідала за 
адопційний процес. Адже просто вивезти 
песика за кордони ЄС не вдасться, бо іс-
нують певні процедури, які слід виконати.

«Щоб вивезти собаку за кордон, по-
трібно її зачипувати (тварини з притулків 
уже мають чипи. – Ред.), отримати паспорт 
(видають ветеринарні клініки. – Ред.), інко-
ли провести дегельмінтизацію (профілак-
тику глистів. – Ред.) та зробити щеплення, 
котрі вимагаються в тій країні, до якої ви 
збираєтесь», – розповідає Юстина Пєкар-
чик.

«Найголовніше для нас – благо тварини, 
щоб собаку любили, ставилися до нього 
як до члена родини, незалежно від того, 
з якого боку кордону він мешкатиме», – 
підсумовує Йоанна Феліґа.

Життя змінюється
«Після першого тижня, коли Франек 

з'явився в нашій оселі, я зрозуміла, що вже 
не уявляю без нього ані нашої квартири, 
ані нашого життя», – говорить Яна Стемп-
нєвич. А життя після адопції песика дуже 
змінилося, – додає журналістка.

«По-перше, воно стало більш рухливим, 
ми почали більше гуляти. По-друге, з'яви-
лося більше відповідальності, адже слід 
планувати свій день так, аби вийти з пе-
сиком на прогулянку. І по-третє, в нашому 
житті стало більше оптимізму та позитиву. 
Радість, з якою мене зустрічає Франек на-
віть після півгодинної розлуки, покращує 
мій настрій і розвіює погані думки», – 
зізнається Яна. Тож рішення за вами.

Тося провела 1,5 року в притулку, 
але дочекалася своєї нової родини.

Яна Стемпнєвич любить подорожі. На щастя, її песик Франек – також.
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Чеслав Мілош, Ольга Токарчук, Єжи Пільх, Дорота Масловська чи 
Анджей Стасюк – книжки цих найвідоміших польських письменників 
свого часу удостоювалися нагороди «Nike». Тож не випадково, що після 
того, як до грона переможців долучився Радек Рак із романом «Казка про 
зміїне серце, або Друге слово про Якуба Шелю», до його постаті надзви-
чайно зріс суспільний інтерес. 

Познайомити українського читача із цьогорічним лауреатом премії 
«Nike» вирішив фонд «Наш вибір». Під час онлайн-зустрічі, що відбулася 
в межах проєкту «Інтеграція через літературу ІІ», Радек Рак розповів, як 
йому вдається поєднувати два абсолютно різні види діяльності, чому він 
вирішив описати трагічні події за допомогою міфології та гумору, а також 
яка важлива для українців у Польщі історична подія може стати основою 
для майбутньої книжки письменника.

Ветеринарія та письменництво
«Коли я контактувала з видавництвом, яке опублікувало Вашу книжку, 

мені дали зрозуміти, що вони намагаються якомога рідше Вас турбува-
ти, аби не перешкоджати виконанню ваших безпосередніх професійних 
обов’язків», – розповідає Радекові Раку модераторка зустрічі Олексан-
дра Іванюк: «Коли ви встигаєте працювати і ще й писати?». Обидвоє смі-
ються.

Радек Рак – професійний ветеринар, працює у Кракові. Він – автор кіль-
кох оповідань та романів. Але його книжки не мають нічого спільного із 
ветеринарією. Остання – «Казка про зміїне серце, або Друге слово про 
Якуба Шелю» – розповідь про очільника селянського антишляхетського 
повстання 1846 року, названого «Галицька різня», яку автор розповідає 
незвичайним способом – у жанрі фентезі. 

Рак зізнається, що пише у вільний від роботи час. Зазвичай зранку, 
у перервах між візитами пацієнтів, у потягах. Використовує кожну вільну 
хвилину й намагається уникати прокрастинації. «Праця ветеринара ча-
сто вимагає величезних емоційних ресурсів і часу, відтак існує потреба 
займатися чимсь додатковим, не пов’язаним із професією. Однак немож-
ливо було б поєднувати письменництво та ветеринарію, якби ідея рома-
ну мені не була близька. Коли тема дуже цікавить – то пошуки інформації 
є більш інтенсивними. Спочатку я читав історичні книжки, потім джере-
ла, архівні матеріали. Не уявляю, щоб я змушував себе щось робити, без 
щирого інтересу», – розповідає письменник.

Ще з дитинства йому здавалося 
несправедливим, що події усіх найцікавіших 
книжок відбуваються у великих містах світу – 
Нью-Йорку, Лондоні, Кракові чи Москві. 
Польський письменник Радек Рак написав 
роман, події якого торкаються його малої 
батьківщини – територій колишньої західної 
Галичини, –  і здобув за нього низку нагород, 
зокрема, престижну літературну премію «Nike». 
«Письменник малих вітчизн» – так назве його 
згодом видання «Rzeczpospolita».

культура

Чому українському 
читачеві варто 
слідкувати за творчістю 
польського письменника 
Радека Рака

Міфологія 
та історія.
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Радек Рак згадує про вплив Джона Тол-
кіна на свою творчість і творення такої мі-
фології: «Відверто зізнаюсь, я виховувався 
на текстах Толкіна. Мені близьке його ро-
зуміння міфу наче величезного дерева, яке 
об’єднує в собі розповіді, що пояснюють 
світ навколо нас. Це дерево є настільки ве-
ликим, що ми можемо лише збирати з ньо-
го окремі листочки, окремі історії. У „Казці 
про зміїне серце” є дуже багато таких істо-
рій, розказаних як із точки зору селян, так 
і шляхти». А ось гумор автор вважає потуж-
ним інструментом для того, аби прийняти 
важку історію. Зізнається, що хотів, аби його 
текст читався легко, але водночас залишив 
по собі багато тем для роздумів.

Попри те що світ, який творить Рак, 
є казковим – тут людина комунікує з Богом 
і з природою, поруч живуть казкові істоти, 
а сюжетна лінія переповнена чудесами, – 
автор намагається триматись у межах іс-
торичної дійсності. Радек Рак наголошує: 
історична лінія розповіді базується на до-
кументах та історичних дослідженнях. Кон-
сультував автора історик Аркадіуш Венх, 
дослідник Галичини з Ягелонського універ-
ситету.

Радек Рак не боїться згадувати про «чорні 
сторінки» польської історії, якими є стано-
вище селян та антишляхетські повстання як 
наслідок немилосердного ставлення одних 
людей до інших. Ба більше – він не бачить 
потреби замовчувати цю частину історії 
в угоду формування польської шляхетської 
ідентичності: «Я багато фантазую у книжці, 
коли йдеться про легенди та байки, однак 
коли мова про історичну складову, тут не-
має нічого вигаданого. Наприклад, ніч пов-
стання, описана в книжці, відповідає тому, 
що відбувалось у реальності – година за 
годиною».

Ще однією «чорною сторінкою» історії 
місцевого населення малої батьківщини 
Радек Рак вважає операцію «Вісла». Тра-
гедію місцевого населення українського 
походження, яке примусово вивезли з пів-
денно-східних та центрально-східних тери-
торій Польщі.

Ця тема, як і становище селян, є близькою 
письменникові, адже стосувалася безпо-
середньо його родини. І він припускає, що 
колись, коли здобуде достатню кількість 
інформації про події, пов’язані з темою опе-
рації «Вісла», з-під його пера постане попу-
лярна книжка про ці події. Адже саме попу-
лярної літератури бракує, аби поляки (і не 
лише вони) змогли зрозуміти й переоцінити 
важкі сторінки власної історії.

Підготувала Оксана КУЗЬМЕНКО

Переглянути відео з цієї та інших 
польсько-українських зустрічей, що 
відбулися в межах проєкту «Інте-
грація через літературу II», можна 
на youtube-каналі «Нашого вибору».

Написання книжки в таких умовах зайня-
ло близько двох з половиною років, приго-
тування й дослідження тривали значно дов-
ше – приблизно ще одинадцять років. «Це 
зовсім не означає, що всі роки я займався 
лише цією темою. Було би перебільшенням 
сказати, що на написання роману пішло чо-
тирнадцять років. Я цікавлюсь багато чим 
і за цей час прочитав багато різних матері-
алів на інші теми, що, сподіваюсь, у майбут-
ньому може стати мені в пригоді для напи-
сання нових книжок», – уточнює Радек Рак. 

Навіть попри величезний літературний 
успіх і низку нагород, змінювати такий стан 
речей письменник не планує: «Я люблю 
своє життя. Я щасливий від того, яким воно 
є, і задоволений тим, що роблю».

Співрозмовниця з розумінням хитає го-
ловою.

Фантазія та історія. Витоки інтересу до теми селян-
ських повстань

«Одного разу мій дід побачив, як я ди-
вився серіал про Робіна Гуда. Він скривився 
й сказав: «Зараз я розповім тобі про справж-
нього Робіна Гуда», – з цієї історії майже 
в кожному інтерв’ю Радек Рак починає від-
повідь на питання про свій інтерес до неод-
нозначної постаті Якуба Шелі – реал ьного 
історичного персонажа, очільника селян-
ського повстання та головного героя його 
магічної книжки «Казка про зміїне серце, 
або Друге слово про Якуба Шелю».

Радек Рак походить із південно-східної 
Польщі, з міста Дембіца – це близько 20 
кілометрів від місцевості, де жив ватажок 
антишляхетських погромів. Там, розповідає 
письменник, шириться безліч легенд про 
Шелю як про хороброго захисника селян. 
Деякі, як от історія про те, як Шеля вряту-
вав селянина від заметілі, сховавши його 

в животі вовка, згодом увійдуть у книжку 
Радека. Однак тоді, у свій час, малого хлоп-
ця спіткало величезне розчарування, коли 
під час шкільних занять з історії він дізнав-
ся, що Якуб Шеля – це не «Робін Гуд», який 
«забирав у багатих і віддавав бідним», як 
розповідав йому дід. Це ще й кровожерли-
вий убивця.

Письменник розмірковує: написана істо-
рія Польщі – це історія шляхти, а не селян. 
Селяни могли лише усно переповідати своє 
бачення подій, які відбувались. І ці історії 
з часом обростали легендами та міфами. 
«Полякам зручно себе ідентифікувати зі 
шляхтою, однак правда в тому, що 95% на-
селення були якраз селянами», – говорить 
письменник. Не приховує, що члени його 
родини, скільки вдалося дослідити поко-
лінь, були селянами. І ніби намагаючись 
встановити своєрідну справедливість, він 
береться розповісти історію через народні 
міфи та легенди. «Казка про зміїне серце» – 
це зразок усної історії.

В іншому інтерв’ю Радек Рак згадує, що 
першопочатково він мав ідею представити 
народну «світлу» історію про доброго мес-
ника Якуба Шелю. Але вона зазнає невдачі. 
Під час роботи з історичними документами, 
стає зрозумілим, що писати про Шелю як 
про героя не вийде, адже така розповідь 
уже не буде навіть міфологізацією, а відвер-
тою неправдою. Відтак він вирішив спробу-
вати описати постать героя таким чином, 
аби кожен міг зрозуміти мотивацію людини, 
яка коїть злочини. Спробувати відповісти 
на питання, звідки береться зло.

Галичина та операція «Вісла»
Події у книжці Рака відбуваються в міфіч-

ній Галичині. Це – землі, що у XIX столітті 
були частиною Австро-Угорської імперії 
і об’єднували в собі територію сучасної Пів-
денно-Східної Польщі та Західної України. 
Це був багатокультурний і багатонаціональ-
ний регіон.

«У книзі цю територію названо Галилеєю. 
Чому?» – запитує Олександра. 

Письменник розповідає, що Галилея, яка 
передусім асоціюється з біблійними ле-
гендами, ніби нагадує про те, що Галичина 
з роману хоч і є реальною, але водночас 
це – міфічна територія, територія казок і ле-
генд, які є спільними для всіх цих народів 
і культур. 

Олександра ділиться, що відчувала щось 
невловимо близьке й рідне в неймовірному 
світі магічної, дикої Галичини. Книжку вона 
прочитала нещодавно і, як зізнається, хоч 
і не є любителькою фентезі, насолодила-
ся читанням сповна. Її зачарувала велика 
кількість міфів, частину яких, як виявилося 
згодом, вигадав сам Рак. Та найбільше захо-
пило те, як у тексті автор гостро, дотепно та 
з гумором подає читачеві складні теми бід-
ності, насилля, ненависті, голоду й напруги, 
що панували в суспільстві того часу. 

культура
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Одним із найуспішніших українських фут-
болістів у Польщі в останні кілька років був 
Володимир Костевич. У минулому сезоні 
він, у складі познанського «Леха», завоював 
срібні медалі чемпіонату Польщі, взявши 
участь у 27 матчах сезону. Влітку Костевич 
підписав контракт із київським «Динамо», 
до якого приєднався в жовтні. У прощаль-
ному повідомленні вболівальникам із По-
знані захисник написав: «У нас були й гірші, 
й кращі часи, але я завжди віддавав усього 
себе, щоб допомогти команді», і це стало 
чудовим підсумком майже чотирьох років 
праці Володимира у складі «Леха». 

На початку 2020 року до Костевича в клу-
бі «Лех» на правах оренди приєднався ви-
хованець донецького «Шахтаря» Богдан 
Бутко. Він одразу зайняв місце в старті по-
знанського клубу, провівши 10 поєдинків 
весняної частини сезону. Влітку, після закін-
чення угоди про оренду, Бутко повернувся 
в «Шахтар», але в жовтні українець удруге 
перейшов в оренду в «Лех», де успішно ви-
ступає й зараз. 

У вересні «Лех» орендував ще одного 
українця: 23-річний львів'янин Василь 
Кравець переїхав до Познані з іспанського 
клуба «Леганес». Як і Бутко, він зумів одразу 
закріпитися в основі команди, ставши важ-
ливою частиною оборонної лінії «Леха». 

Не настільки добре справи йшли у 30-річ-
ного нападника Євгена Радіонова, який 
виступає в польських клубах уже майже 
десять років. З 2016 по 2020 рік футболіст 
у складі «ЛКС» (Лодзь) пройшов шлях із тре-
тього польського дивізіону до Екстракласи. 
Втім, у вищій лізі форварду проявити себе 
не вдалося, і в лютому 2020 року він перей-
шов до складу першолігової «Пущі» (Непо-
ломиці), де виступає й зараз. 

2020-й рік у Польщі почав атакуючий 
півзахисник Руслан Бабенко, який ви-
ступав за «Ракув» із Ченстохови. Всього 
в цьому клубі він грав трохи більше року 
й провів за цей час 22 матчі, але голами не 
відзначився. У вересні Бабенко перейшов 
до донецького «Олімпіка». 

Улітку 2019 року до клубу «Подбескізе» 
з Бельсько-Бялої перейшов досвідчений 
захисник Дмитро Башлай, який до того 
багато грав у різних українських лігах, 
а також виступав у Казахстані та Білорусі. 
З його допомогою «Подбескізе» вийшли 
в Екстракласу, де й виступають у ниніш-
ньому сезоні. У рамках підсилення під 
польську вищу лігу, клуб із Бельсько-Бя-
лої підписав ще одного українця – восени 
2020 року до команди приєднався вихова-
нець київського «Динамо» Сергій Мякуш-
ко. На жаль, поки що адаптація до Екстра-
класи проходить дуже важко – після 13 
турів «Подбескізе» посідає останнє місце 
в турнірній таблиці. 

Не можемо не згадати й про успіхи єди-
ного українського тренера в польсько-
му футболі – Олександра Шевелюхіна. 
38-річний спеціаліст виступав у польських 
клубах (здебільшого в «Гурніку» Забже) із 
2012 по 2019 рік. Згодом його запросили 
стати головним тренером клубу четвертої 
польської ліги «Карконоше» з міста Єленя 
Ґура. Після завершення першої половини 
нинішнього сезону цей клуб, під керів-
ництвом українського наставника, посідає 

перше місце у своїй регіональній групі 
й має цілком реальні шанси на підвищен-
ня в класі. Для самого ж Шевелюхіна – це 
дуже непоганий та багатообіцяючий старт 
тренерської кар'єри.

Та головним українським футбольним 
героєм у Польщі був, звісно, 32-річний за-
хисник «Краковії» Олексій Дитятьєв. Уро-
дженець Нової Каховки перейшов до цього 
клубу ще в липні 2017 року й проводить 
у Кракові вже четвертий сезон поспіль. За 
цей час Олексій став одним із найавтори-
тетніших гравців «Краковії», був віцекапіта-
ном команди. У минулому сезоні Дитятьєв 
провів 26 поєдинків у складі клубу, два 
повні матчі в переможному Кубку Польщі. 
У фінальному матчі проти ґданської «Ле-
хії» Дитятьєв вийшов на заміну на останніх 
хвилинах поєдинку. Щоб зрозуміти історич-
ність цього досягнення, варто згадати, що 
цей Кубок став першим трофеєм «Крако-
вії» з 1948 року та першим Кубком Польщі 
в історії клубу, заснованого ще в 1906 році. 
Крім того, цей Кубок став першим трофеєм 
у кар'єрі Олексія Дитятьєва. 

Восени Дитятьєв отримав важку травму, 
через яку пропустив усю першу полови-
ну нинішнього сезону. Утім уже на початку 
другої українця можна буде знову очікувати 
на полі. Бажаємо Олексію здоров'я та спо-
діваємося, що в нього попереду ще багато 
нових серйозних досягнень у польському 
футболі! 

2020 рік у польському футболі виявився доволі цікавим та багатим на події. Столична 
«Легія» після річної перерви повернула собі чемпіонство. Але у єврокубках польські 
клуби знову не вразили. З чотирьох польських представників лише познанський 
«Лех» зміг потрапити в груповий етап Ліги Європи. Натомість найбільшою 
несподіванкою 2020 року став успіх краківської «Краковії». Уперше за більш ніж 
вікову історію цей клуб зумів завоювати Кубок Польщі. Однім із лідерів команди 
при цьому був український захисник Олексій Дитятьєв. Про його успіхи, а також про 
виступи інших українців у чемпіонаті Польщі в 2020 році розповідає «Наш вибір».

Успіхи українських 
футболістів у Польщі 
в 2020 році

Олександр ШЕВЧЕНКО

Презентація Василя Кравця у якості гравця 
«Леха». Джерело - watch-esa.pl

Олександр Шевелюхін – головний тренер 
«Карконоше» (Єленя Ґура). Джерело - jelonka.com

Олексій Дитятьєв з дочкою, тримає Кубок 
Польщі. Фото з Instagram Олексія Дитятьєва
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грибами (krokiety z grzybami), у палкій любові до яких я вже при-
знавався на шпальтах «Нашого вибору». Потім, звичайно, йдуть 
рибні страви. На Підляшші рибу готують досить традиційно, тобто 
заливну (na chytro), в маринаді, смажену, печену, а також відварну 
під грибним соусом (а куди ж без грибів), і вже згадуваний риб-
ний суп теж досить часто зустрічається на святковому столі. Як 
гарнір подають пшоняну або гречану кашу з грибною засмажкою 
або грибним соусом, а також вівсяний кисіль (подібний за мето-
дом приготування до гречаного з Люблінщини, про який я вже 
писав). З пшоняної каші та смаженої цибулі й грибів роблять та-
кож начинку для голубців. Досить цікавим і незвичним для мене 
був спосіб приготування оселедців (звичайно, у порівнянні з ін-
шими способами, відомими в усій Польщі) – оселедці на грибно-
му бульйоні з грибною засмажкою просто геніальні, як на мене. 
Основний мінус: їхній смак прямо пропорційний часу витримки 
в холодильнику – чим довше, тим краще, а витримати неможливо! 
Ну і далі, звичайно, йде солодке. Широко розповсюджене смажен-
ня традиційних прісних дріжджових «різдвяних» оладків, які поли-
вають медом або притрушують цукровою пудрою. Їх частіше їдять 
у перший день свят на сніданок. Місцевим смаколиком є пампухи 
на пару, з фаршем із сушеної дички (із груш і яблук – grusznikiem) 
чи маком. Тістечка з начинками з маку або сухофруктів не вва-
жаються традиційними для місцевої кухні. Вони з’явилися тут 
унаслідок єврейських, татарських та німецьких кулінарних впли-
вів. Так само, як із литовської кухні прийшли специфічні різдвяні 
грінки до супів – кучуки (kuciuki, лит. – kuciukai), а також картачі 
чи колдуни. Російська ж привнесла кулебяку. Дуже специфічним 
є компот, який подають на Підляшші до різдвяної вечері. Хоч і тра-
пляється часом звичайний компот із сухофруктів, традиційним 
усе ж таки вважається ароматний компот із малинових стебел, 
який сильно нагадує про літо.

Ну що ж, ось і закінчується наша маленька різдвяна кулінарна 
подорож на Підляшшя. І дуже Вам раджу колись поїхати, подиви-
тися й відчути смаки цього регіону Польщі – не пожалкуєте!

Христос ся рождає! Славімо його!

Для себе я відкрив, що кулінарні традиції Різдвяних свят на Під-
ляшші дуже цікаві й  відрізняються від інших регіонів Польщі, хоча 
традиційний набір страв, як і їхня кількість, такі самі. Тут зберег-
лися стародавні традиції, яких мало торкнулися сучасні тенденції. 
Основним принципом є те, що вечеря в переддень Різдва є су-
воро пісною, й використання в приготуванні м'ясних продуктів, 
молока, масла та кисломолочних продуктів, як і яєць, суворо за-
боронене. Але різноманіття страв і їх смакові якості геть від цьо-
го не страждають. Якось мені доводилося побувати на Підляшші 
(Білосток, Кліщелє, Біла Вежа, Більськ-Підляський) у святковий пе-
ріод, багато чого з цієї смакоти покуштувати й дуже багато різної 
краси при цьому побачити, як природної, так і рукотворної. Тож, 
як казав колись Дід Панас у «Вечірній казці», – вмощуйтеся зруч-
ненько та слухайте уважненько. Про деякі страви, як, наприклад, 
кулебяка (kulebiak) чи суп з сушеної риби (zupa z suszczyka), ми 
вже згадували в попередніх випусках нашої рубрики, але залиши-
лося ще багато цікавого.

Почнемо з того, що Підляшшя – це, напевно, не єдине місце 
в Польщі, де на вареники кажуть «wareniki», а не «pierogi», хоча 
теж не на всі, а тільки ті, які спочатку відварюють, а потім обсмажу-
ють на олії. У начинку традиційно йдуть гриби та квашена капуста, 
протушені та перекручені на м'ясорубці. Щодо риби, то карпа на 
вігілійному столі вважають прибульцем, причому досить недав-
нім, а традиційно на Різдво готували карасів чи миня (налима). 
Окремою позицією, звичайно, йшла щука, а в шляхетській версії – 
ще щуча ікра. Місцезнаходження краю серед лісів проявляється 
в тому, що у стравах широко використовуються лісові гриби, борт-
ний мед, сушені ягоди, дички (сушені й консервовані),  лісові горі-
хи, навіть квашені пагони молодої папороті, але то вже зовсім інша 
історія. Звичайно ж, вечеря починається з куті з маком, сухофрук-
тами та медом, хоча в багатьох домах її заміняють кльоцки з маком 
(kluski z makiem), политі льняною олією. Далі, за звичаєм, подають 
борщ або два види борщу – червоний та грибний, з маленькими 
пиріжками з листкового тіста з грибною чи капустяно-грибною 
начинкою (paszteciki) або білостоцькими налисниками з лісовими 

Підляське Різдво

Юрій ГЕРАСИМЧУК

Релігійні свята для наших предків були чимось на зразок годинника життя. Вони визначали його ритм і віхи. Цю статтю пишу 
якраз між святкуваннями Різдва за Грегоріанським та Юліанським календарями. Страшно не люблю термінів «католицьке» та 
«православне» Різдво, бо багато країн, де домінуючою релігією є православ'я, святкують  цей день 25 грудня (Греція, Румунія), 
а з іншого боку – протестанти відзначають теж 25 грудня, а греко-католики – 7 січня. Але так чи інакше, ми вже кілька разів 
розмовляли про традиційний вігілійний стіл у Польщі. Ця країна теж не однорідна, і тому я пропоную сьогодні екскурсію на 
Підляшшя, де православна меншість є досить значною, і святкування там, як і в Україні, подвійне. Сама назва «Підляшшя», 
на думку мешканців Польщі, походить від того, що регіон оточений лісами  і є «pod lasem», але на Підляшші вважають інакше, 
шо назва походить від «pod lachiem», тобто біля Польщі, що дає регіону статус пограничного й пояснює впливи різних культур, 
зокрема в кулінарних традиціях. До речі, литовською «Польща» і зараз називається «Lenkija». Випадковість?
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Екуменічний 
дім опіки 
в Пралківцях 
біля Перемишля 
запрошує!

ОГОЛОШЕННЯ

Запрошуємо до єдиного в Польщі Дому золо-
тої осені з українською душею в Пралківцях 
біля Перемишля. У ньому створені найкращі 
умови, які відповідають сучасним стандар-
там. Тут можна знайти затишне місце з сімей-
ною атмосферою та всесторонню опіку. 

Пропонуємо довготермінову підтримку осо-
бам похилого віку та важко хворим, які потре-
бують цілодобового догляду. В нашому домі 
можна знайти повний спектр якісних послуг: 
• постійний та кваліфікований догляд;
• повноцінне харчування з урахуванням 

потреб;
• терапевтичні й інтеграційні заняття; 
• святкування та культурні заходи; 
• затишні кімнати й зали для спільних 

зустрічей;
• прогулянки та виїзди до Перемишля.

Серед персоналу – медичні сестри, фізіотера-
певти, масажисти, санітари з досвідом роботи 
та необхідними знаннями. В домі проводять-
ся цілодобові чергування, щоб у разі потреби 
швидко надати допомогу, медичні консульта-

ції за участю лікарів, а також можна скориста-
тися індивідуальною програмою реабілітації.  
Безбар’єрна архітектура з ліфтом дає можли-
вість переміщуватися на інвалідних візках та 
інших засобах для неповносправних. Внутріш-
нє сонячне патіо та великий сад із лавочками 
призначені для індивідуального відпочинку 
мешканців. У будинку знаходиться храм Божо-
го Милосердя, у якому кожного дня прово-
дяться богослужіння українською мовою.

Спільнота Сестер Служебниць НДМ сердеч-
но запрошує всіх потребуючих, важко хворих 
та людей похилого віку оселитися разом із 
ними в Домі Божого Милосердя в Пралківцях. 
Для цього потрібно лише оформити докумен-
ти, які в разі потреби персонал допоможе під-
готувати, а кошти, пов’язані з перебуванням та 
опікою, на сьогодні є найменшими у порівнян-
ні з іншими подібними установами.

Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej,
Prałkowce 231, 37-700 Przemyśl
(+48)16 678 77 73 
edps.pralkowce@gmail.com




