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В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Цей номер газети ми присвячуємо ситуації українок у Польщі в період епіде-
мії COVID-19. Рік був важким для всіх нас, але, як показало дослідження, прове-
дене фондом «Наш вибір», особливо важким він став для українських мігран-
ток. Під час локдауну багато з них втратили працю, залишилися без засобів до 
існування й мали проблеми з житлом. На жінок також ліг основний тягар дис-
танційного навчання. Усе ускладнювалося тим, що вони й далі продовжували 
працювати. У випадку самотніх матерів ситуація була ще складнішою, бо вони 
змушені поєднувати виховання дитини та роботу, часто не маючи допомоги від 
батька дітей. Дослідження показало, що під час пандемії збільшився рівень до-
машнього насильства проти жінок, які через незнання мови чи шляхів пошуку 
вирішення проблем не зверталися за допомогою. Дуже болісно локдаун від-
чули діти мігрантів, зокрема ті, що приїхали до Польщі в 2020 році і більшість 
навчального року вчаться дистанційно. Їм важко вивчити мову та інтегруватись 
у колективі. 

На ситуацію «слабкої статі» в суcпільстві також істотно впливають традиції та стереотипи, тому  пропонуємо статтю 
про те, як сприймається жінка в традиційній культурі Підляшшя. А також корисно буде дізнатися зі сторінок нашої 
газети, де шукати допомоги у випадку домашнього насильства. 

У цьому номері ми підводимо підсумки 2020 року для польсько-українських відносин та розповідаємо про стипен-
дії, які пропонує Польща для українських студентів, аспірантів і науковців. У статтях ви дізнаєтеся про український 
осередок у Перемишлі та його молодих лідерів – Катерину Комар-Мацинську й Ігоря Горківа, а також про українську 
діаспору міжвоєнного періоду у Варшаві. Наостанок пропонуємо випробувати цікаві рецепти від Юрія Герасимчука.

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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НАШ ВИБІР №854

Пандемія COVID-19 погіршила ситуацію із захистом прав жінок навіть у західних країнах. Польські організації, 
що допомагають жертвам домашнього насильства, під час локдауну зафіксували втричі більше звернень, 
ніж минулого року. Пандемія також загострила старі проблеми жінок-мігранток, серед яких – розтягнута  
в часі легалізація перебування, обмежений доступ до якісної медичної допомоги, інтеграція в новій країні.

Ще навесні 2020 року ООН попереджа-
ла: пандемія коронавірусу й пов’язані з нею 
зміни в географічній мобільності, соціаль-
ному житті та на ринку праці більш болісно 
позначаються на ситуації жінок, ніж чоло-
віків. Так, жінки частіше втрачають робо-
ту: локдаун найміцніше вдарив по сфері 
послуг, де саме вони найчастіше виконують 
контактну працю парикмахерок, візажис-
ток, прибиральниць, опікунок над дітьми, – 
а з іншого боку працюють без офіційного 
оформлення або на підставі цивільно-пра-
вових умов, що повністю позбавляє джерел 
утримання у випадку втрати роботи.

Але міжнародні експерти швидко зро-
зуміли: поза падінням рівня економічного 
добробуту та зниженням соціального ста-
тусу, пандемія має для жінок куди більш 
руйнівні, у буквальному сенсі смертельні 
наслідки – за закритими дверима помеш-
кань, в оточенні страхів та непевності, 
розквітло домашнє насильство. «Amnesty 
International» назвало цю ситуацію «при-
хованою пандемією». У 2019 році 65 тисяч 
польок звернулися до поліції зі скаргами 
на агресію з боку партнерів. Як перекону-
ють правозахисники, цього року офіцій-
них скарг може бути менше, але реальних 

випадків – набагато більше. Ізоляція за-
хищає від інфекції, але поглиблює змову 
мовчання.

БУТИ ЖІНКОЮ ПІД ЧАС ЛОКДАУНУ
Від середини березня усі мешканки 

Польщі зіткнулися з трьома викликами: 
як, залишаючись вдома, зберегти роботу 
та професійну позицію, організувати нав-
чання й працю інших домашніх і подбати 
про дім як такий. Жонглювання трьома 
кульками, кожна з яких весь час випадає.

Насамперед під вогонь потрапила кар’є-
ра. Академічні працівниці з усіх країн швид-

ЗАГОСТРЕННЯ СТАРИХ ХВОРОБ: 
ЯК ПАНДЕМІЯ КОРОНАВІРУСУ 
ВПЛИНУЛА НА МІГРАНТОК 
У ПОЛЬЩІ
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ко зауважили, що перехід на home office 
значно знизив їхню продуктивність праці. 
Із закритими магазинами, кафе та школами  
життя жінок протягом тижнів перетвори-
лося на страшний сон родом із 1950-х.

Хоча польське суспільство поволі при-
ймає західну модель партнерських стосун-
ків, до рівності ще дуже далеко. Пересіч-
ний поляк щодня присвячує виконанню 
домашніх обов’язків 2 години 35 хвилин, 
тоді як пересічна полька – 4 години 46 хви-
лин. Понад половина польських чоловіків 
декларує, що взагалі не має улюблених до-
машніх обов’язків. Якщо готувати любить 
«навіть» кожен шостий, то прибирати ван-
ну – лише кожен 25-й.

Ще гірше виглядає ситуація, коли 
йдеться про опіку над дітьми. Якщо ди-
тячі садки восени відновили роботу, то 
школи більшість часу працюють виключ-
но в онлайн-режимі. Якість польської 
онлайн-освіти багато разів ставала пред-
метом критики: доступ до комп’ютерів, 
якість навчальних програм, необхідність 
друкувати матеріали, – де-факто батьки 
в Польщі цього року змушені замінити ді-
тям педагогів. Ці обов’язки знову ж таки 
частіше лягають на жінок. 

У ситуації, коли на одного мешканця 
Польщі припадає 28 кв. м житлової поверх-
ні, що є четвертим найгіршим результатом 
у ЄС, польські жінки мусили протягом лі-
чених днів розгорнути офіс, ресторан та 
школу з режимом роботи 24/7. Не дивно, 
що понад мільйон польок змагається з де-
пресією або тривожним розладом.

Наскільки непевно жінки почуваються 
під час локдауну, свідчить зміна репро-
дукційних планів. Від 68 до 88% мешканок 
Західної Європи, які у січні 2020-го де-
кларували бажання цього року народити 
дитину, у червні заявляли, що планують 
або зробити це пізніше, або взагалі відмо-
витися від цієї ідеї. У Польщі аналогічне 
дослідження не проводилося, але можна 
припустити, що результати були б ще гір-
шими – рішення Конституційного трибу-
налу заборонити переривання вагітності 
з ембріопатологічних причин підштовхує 
польок до відмови від материнства через 
страх за особисту безпеку. 

ПОДВІЙНА ДИСКРИМІНАЦІЯ
Навіть у ковідний рік близько мільйона 

українців перебували в Польщі як праців-
ники, студенти чи члени родин мешканців 
країни. Серед них – 44% жінок. Жінки-мі-
грантки, порівняно з польськими сусідка-
ми, під час пандемії відчули додатковий 
тягар.

По-перше, крім вищезгаданих проблем, 
мігрантки мусять легалізувати своє пе-
ребування за кордоном. А тут справи по-
гіршилися: від середини березня до кінця 
травня воєводські управління припинили 
безпосереднє обслуговування іноземців, 

після відновлення роботи почали вима-
гати додаткові документи – наприклад, 
довідки про заборгованості роботодавця 
перед ZUS, видавати відмови у випадку не-
надіслання документів протягом 14 днів, 
хоча причина могла бути в послугах по-
шти. Аплікантки на статус довготерміно-
вого резидента ЄС залишилися без необ-
хідних державних мовних іспитів, що для 
тих, хто приїхав до Польщі в 2014–2015  
роках, відкладає можливість подання до-
кументів принаймні на рік. Це ускладнює 
зміну роботи.

По-друге, закриття кордонів та каран-
тин для мігранток стали перепоною в кон-
тактах із родиною. Хтось не зміг побачити 
батьків, хтось – дітей, яких уже не можна 
по безвізу привезти до Польщі. Спершу 
двотижневий, потім 10-денний карантин 
за паспортною ознакою призвів до того, 
що мігрантки цього року нерідко були 
змушені відмовитися від поїздки додому.

По-третє, постраждала їхня інтеграція 
в польському суспільстві. І до пандемії 
більшість українок мали проблеми з ко-
мунікацією поза роботою – мало хто має 
друзів та знайомих серед поляків. Кращою 
була ситуація тих, чиї діти ходять до поль-
ської школи, де до кола спілкування по-
трапляють батьки інших учнів. Принаймні 
у великих містах громадські організації 
відкривали світлиці та клуби, у яких мож-
на було познайомитися з новими людьми 
та отримати знання про те, як у Польщі діє 
система охорони здоров’я, освіти чи по-
даткова. 

Пандемія зруйнувала й ці можливо-
сті. Обмеження контактів плюс великий 
рівень стресу для мігрантських родин 
зробили українських жінок особливо 
вразливими до проявів домашнього на-
сильства.

НІХТО НЕ ПОЧУЄ?
Протягом перших тижнів весняного 

локдауну на польський телефон довіри 
«Блакитна лінія», призначений для жертв 
насильства в родині, звернулося втричі 
більше осіб, ніж протягом аналогічного 
періоду минулого року. У квітні–травні 
до Центру прав жінок, який також на-
дає онлайн-консультації постраждалим, 
замість 100 осіб, як раніше, щомісяця 
зверталися 200–300. Пенсіонери, діти, але 
переважно – жінки. 

Хоча Польща є членом ЄС та 5 років 
тому ратифікувала Стамбульську конвен-
цію щодо протидії насильству в родині, 
експерти досі оцінюють дії польської вла-
ди у сфері протидії насильству в родині 
та захисту жертв як недостатні, а меха-
нізми допомоги жертвам – неефективні. 
Навіть у великих містах поліція рідко до-
водить до кінця процедуру «Блакитної 
карти», шкільним курсам бракує інфор-
мації про права людини, дискримінацію 

за гендерною ознакою, політики та зірки 
дозволяють собі малосмішні жарти на 
тему жіночого тіла. Наприклад, кандидат 
польських ультраправих та аграріїв на 
посаду омбудсмена Роберт Гвяздовський, 
коментуючи право жінок на переривання 
вагітності, сказав: «Свободу жінка мала 
тоді, коли знімала труси».

Усі ці фактори призводять до того, що 
лише кожна десята полька звертається до 
державних органів, зазнавши домашньої 
агресії або зґвалтування. 

Жінок-мігранток у випадку зіткнення 
з агресором більш вразливими роблять 
кілька обставин: часто погане знання 
мови, неможливість ясно пояснити ситу-
ацію поліції чи правозахисникам, нерідко 
залежність від чоловіка в плані легаліза-
ції перебування, брак родини та друзів 
по сусідству. Навіть маючи намір піти від 
чоловіка та засоби для самостійного жит-
тя, знайти місце проживання на перші 
кілька днів за умови закриття готелів не 
так просто. До того ж в українських ро-
динах уявлення про домашнє насильство 
часто є спотвореним: «пару разів вда-
рив – не привід іти в поліцію», «кричить 
і принижує, але не б’є».

З кінця листопада в Польщі діє новий 
закон, згідно з яким у випадку звернення 
щодо насильства в родині не жертва має 
залишати помешкання, а агресор буде 
ізолюватися. Запровадження такої про-
цедури було б великим кроком у напрям-
ку до захисту прав жінок і дітей, але по-
ліція – саме вона вирішує, чи ізолювати 
кривдника і коли, – поки не має відповід-
них формулярів та не пройшла тренінгів. 
У ситуації, коли міністр юстиції Збігнєв 
Зьобро говорить про можливість денон-
сації Стамбульської конвенції, а прем’єр 
Матеуш Моравецький його підтримує, 
природно, що поліціанти не поспішають 
діяти.

У такій ситуації доля українських жі-
нок залежить від реакції польського 
суспільства, насамперед – кооперації 
з польськими жінками. Саме для молодих 
польок питання солідарності останнім 
часом стало особливо актуальним. 

Важливим досвідом для всіх мешка-
нок Польщі стали осінні чорні протести 
проти рішення Конституційного трибу-
налу. Хоча українці загалом не дуже ак-
тивно цікавляться польською політикою, 
тема сколихнула мігрантські спільноти 
в соцмережах. Стала тим питанням, яке 
стосується кожного й кожної. Чимало 
українок разом із польками виходили на 
вулиці польських міст, а ті, хто не брав 
участі у вуличних протестах, розміщу-
вали їхню символіку на вікнах або в соц-
мережах. Посеред пандемічної ізоляції 
і байдужості до чужих справ цей досвід 
дає надію, що мігрантки не залишаться 
сам на сам зі своїми проблемами.

тема номерa
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а останні кілька років, коли по-
чинають говорити про поль-
сько-українські відносини, то 

найчастіше мова йде про історичний 
діалог. Це та частина двосторонніх від-
носин, де останнім часом виникає багато 
суперечок, непорозумінь, ультиматумів 
та відчувається напруга. Але, на щастя, 
стосунки між країнами наповнені ін-
шими темами й напрямками взаємодії, 

Польсько-українські відносини: 
підсумок року

які дозволяють говорити про стабіль-
но добрі тенденції і вселяють здоровий 
оптимізм щодо двостороннього май-
бутнього. 

З початком російсько-української 
війни щороку збільшується товарооб-
мін між Польщею та Україною. Україн-
ські підприємці виходять на польський 
ринок, а представники малого й серед-
нього бізнесу відкривають свої фірми 

в Польщі. Українська фірма з перероб-
ки ягід, овочів і фруктів «T.B. Fruit», 
власником якої є підприємець Тарас 
Барщовський, уже давно ввійшла на 
польський ринок. Але за останній рік 
цією компанією було анонсовано будів-
ництво найбільшого в Польщі заводу 
з переробки фруктів та овочів. Тарас 
Барщовський уже володіє тут двома 
такими заводами. Будівництво ж тре-

Рік, що минає, не вніс чогось нового та переломного у двосторонні польсько-українські 
відносини. Пандемія коронавірусу, яка зачепила цілий світ та змінила нашу щоденність, 
дещо загальмувала економічну складову у стосунках обох країн. Однак вона мала більший 
вплив на політичну й економічну ситуацію в кожній країні окремо, ніж безпосередньо 
на двосторонні стосунки. На рівні офіційних делегацій було менше особистих зустрічей, 
але стартували деякі нові проєкти, яким пандемія не стала на перешкоді. Ольга ПОПОВИЧ

З
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тього, – у районі Груйця, найбільшого 
садівничого регіону не лише Польщі, але 
і Європи, – мало завершитись осінню по-
точного року й стати найбільшою інвес-
тицією на польському ринку в 2020 році. 
Проте, як зазначає менеджмент «T.B. 
Fruit», коронакриза внесла свої корек-
тиви, тож введення в експлуатацію заво-
ду планується лише в першій половині 
наступного року. Загалом, незважаючи 
на пандемію коронавірусу, товарообмін 
між країнами, хоч і дуже сповільнився 
в першій половині року, в другій дещо 
надолужив втрачене й не значно посту-
пається минулорічним показникам. 

Із запровадженням карантинних об-
межень видавалося, що може відбутися 
масовий відтік із Польщі українських 
трудових мігрантів. У перші місяці ча-
стина українських працівників дійсно 
залишила Польщу, але вже в кінці вес-
ни та на початку літа мігранти почали 
повертатися на польський ринок праці. 
Окремо варто згадати рішення й право-
ві впровадження польського уряду, які 
дозволили громадянам України продов-

жити своє легальне перебування та пра-
цевлаштування на території Польщі без 
надмірних зусиль. Хоча назвати 2020 
рік для українських трудових мігран-
тів у Польщі безпроблемним не вийде. 
Значна частина працівників польських 
фірм з України змушена була шукати 
нове місце праці через закриття фірм, 
спричинене коронакризою. Найбільше 
постраждав готельний та ресторанний 
бізнес. Менше криза торкнулася тран-
спортних фірм. Українські водії корис-
туються популярністю на польському 
ринку транспортних компаній, а геогра-
фія їхнього походження охоплює прак-
тично всі регіони України. Хоч у першій 
половині року теж дещо відчувався 
спад пропозицій від польських фірм, 
однак доволі швидко попит відновився. 
Для водіїв, які працюють у польських 
чи міжнародних транспортних компа-
ніях на території Польщі, скасований 
обов’язковий карантин після перетину 
польсько-українського кордону. 

Цьогоріч Міжпарламентська асамб-
лея Україна–Польща відбулася в кінці 
червня в онлайн-режимі, зважаючи на 
епідеміологічні обмеження в обох кра-
їнах та світі. Основними темами, які об-
говорювалися під час онлайн-розмови 
українських та польських парламента-
рів, були транскордонна й економічна 
співпраця й захист українських праців-
ників у Польщі. 

А от візитові Анджея Дуди в Україну 
коронавірус не став на заваді. У першій 
половині жовтня польський президент 
відвідав нашу державу. Це був його дру-
гий закордонний візит із моменту пере-
обрання на посаду президента в липні. 
Востаннє в Україні Анджей Дуда був ще 
в 2017 році. Цьогорічний візит тривав 
три дні, за які глава польської держави 
відвідав два міста: Київ та Одесу. Основ-
ною темою стали питання поглиблення 
економічної співпраці між країнами. 
Також варто зазначити, що під час візи-
ту було підписано договір щодо розши-
рення доступу до українських об'єктів 

приватизації. Розпочато співпрацю між 
польською державною нафтогазовою 
компанією «PGNiG» та Фондом держав-
ного майна України.

У кінці липня Польщу відвідав мі-
ністр закордонних справ України Дми-
тро Кулеба. Тоді ж, 28 липня, у Любліні 
було створено тристоронню платформу 
економічного, соціального, культурно-
го й політичного співробітництва між 
Польщею, Україною та Литвою – «Лю-
блінський трикутник». Спільну декла-
рацію про створення цієї платформи 
оприлюднили міністри закордонних 
справ трьох країн. Перша зустріч після 
створення платформи, щоправда вже 
в режимі онлайн, відбулась у середи-
ні вересня. Першою спільною заявою 
«Люблінського трикутника» стала заява 
щодо ситуації в Білорусі, у якій міні-
стри трьох країн закликали Олександра 
Лукашенка не застосовувати силу про-
ти протестуючих громадян і відпустити 
затриманих протестувальників. 

Польщу цьогоріч також відвідала 
віцепрем’єрка з питань європейської 
та євроатлантичної співпраці України 
Ольга Стефанішина. Вона зустрілася 
з головою Бюро національної безпе-
ки Польщі Павлом Солохом, а також 
була присутня на урочистих заходах із 
вшанування 100-ї річниці Варшавської 
битви «Полум’я братерства» на право-
славному цвинтарі на Волі, де поховані 
тодішні союзники польського війська – 
українські військові Армії УНР.

Прийняті в 2020 році національні 
стратегії безпеки в обох країнах свід-
чать про те, що як у Києві, так і у Варша-
ві двосторонні відносини розглядають 
як важливий чинник ширшої безпеко-
вої політики обох держав. 

Рік, що минає, у двосторонніх поль-
сько-українських відносинах був доволі 
спокійним та розміреним. Співпраця 
між країнами продовжується, а спірні 
моменти (в частині історичних диску-
сій) поки залишаються на тому самому 
рівні, що й були в кінці 2019-го. 

Прийняті в 2020 році національні стратегії 
безпеки в обох країнах свідчать про те, 
що як у Києві, так і у Варшаві двосторонні 
відносини розглядають як важливий чинник 
ширшої безпекової політики обох держав. 
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ВЗЯТИСЯ ЗА РУКИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

Одного разу на Замковій горі в Пере-
мишлі почула від малого хлопця: «Але 
звідси не видно Варшави». Завжди маю 
відчуття, що Перемишль заслуговує 
більше, ніж бути транзитним пунктом 
по дорозі далі. Він – із тих міст, у які 
завжди хочеться повернутися. Знаю, 
що так зробили ви. Що було вирішаль-
ним і чи не шкодуєте про це?
Ігор Горків (І.Г): У народній поезії існує 
символ євшан-зілля – запах рослини на-
гадує людині про рідні землі, щоб вона 
не забувала про батьківщину. Я родом не 
із самого Перемишля, а з віддалених на 
кілька десятків кілометрів сіл, але відколи 
почав через Перемишль їздити студентом 
із Варшави до Києва та Львова, це місто 
стало мене притягувати. Я мав щастя по-
знайомитися з відомим українським по-
дружжям із Перемишля – Катериною та 
Михайлом Козаками, котрі показали мені 
його таким, яким я Перемишль не знав, – 
я побачив місто, у якому хочеться жити. 
Після одруження ми мали вибір – будемо 
родиною жити у Варшаві чи в Перемишлі, 
звідки моя дружина, й вирішили, що спо-
кійніше, краще буде не в столиці. Прав-
да, чи спокійніше – не знаю (сміється). 
Це рідні землі, які притягують. На Півночі 
Польщі було відчуття тимчасовості – якась 
травма, пов'язана з виселенням, а тут 

є усвідомлення, що можна повернутися 
до коріння. Це був мій вибір, і за 8 років 
я жодного разу не пошкодував. Зрозуміло, 
що Перемишль не стане Варшавою чи на-
віть Ряшевом. Інші перспективи, але й інші 
витрати, фінансові потреби. Неможливо 
мати всього.  
Катерина Комар-Мацинська (К.К.-М.): 
Я це називаю «ідентичність міста», і мені 
з моєї перспективи тепер здається, що 
всі міста, де я жила, мали, так би мовити, 
не мою ідентичність. Я не відчувала себе 
частиною того змісту, з якого складали-
ся ці міста. Наче частина пазлу не з того 
комплекту. А в Перемишлі я на своєму міс-
ці, хоча раніше його ідеалізувала. Уперше 
приїхала сюди ще малою дівчинкою років 
десяти. Дитиною бувала тут переважно 
влітку та взимку, коли все було засніже-
не. Тому воно завжди здавалося містом із 
листівки. Коли живеш постійно, знімаєш 
рожеві окуляри, але це також не шокує, 
бо відкривається безкінечне поле для 
натхнення. Завжди пізнаєш щось нове. 
Українці, котрі, як і ми, сюди повернулися, 
напевно, відчували щось подібне, але це 
тільки верхівка ідентичності міста, а реш-
та – прихована й вабить досліджувати 
та пізнавати. Якщо заходжу до Народно-
го дому, кожного разу маю відчуття, що 
в мене піднімається тиск від емоцій, коли 

думаю, скільки поколінь його творило, як 
потім це обірвалось і відновилося знову. Від-
чуваю цей зв'язок поколінь. 

Розкажіть, будь ласка, як жилося україн-
ській громаді в Перемишлі та Народному 
дому в цей особливий рік, які проєкти 
вдалося реалізувати, з яким настроєм 
та планами ввійшли до 2021-го? Якими 
акціями особисто пишаєтесь і чому?
К.К.-М.: Можу розповісти про різдвяні ідеї, 
які ми реалізували. У цей дивний пандеміч-
ний час, коли люди часто скасовували поїзд-
ки до близьких і  святкували окремо, ми хо-
тіли створити настрій, щоб ці свята не були 
такими сумними. Колядники не могли  ходи-
ти по домівках через небезпеку поширення 
вірусу, тому ми вирішили зробити відеоза-
писи колядування групи з Народного дому, 
котра вже 5–6 років мандрує з колядою 
по місту та навколишніх селах, зокрема, з ме-
тою збірки коштів на ремонт та поточні ро-
боти в Народному домі. Цьогоріч їхній спів 
могли  почути в різних куточках світу. 

А друга тема – народна різдвяна кухня, 
адже крім традиційних вареників та борщу 
існують різні специфічні регіональні стра-
ви. У Білому Борі колись видали книжечку 
«Українська кухня наших предків». Не знаю, 
чи хтось колись записував у Перемишлі ре-
цепти від людей, які жили чи повернулися. 

Перед українською спільнотою міста на кордоні – Перемишля стоять виклики не тільки як зберег-
ти свою національну ідентичність, але й як вести діалог із польською більшістю та українськими 
мігрантами в місті. Про громадське життя розмовляємо з молодими українськими діячами з Пере-
мишля – Катериною Комар-Мацинською та Ігорем Горківим. 

Майстер-класи «Czajnikowo» із заварювання чаїв в рамках Перемиського фестивалю кави. Фото Насті Фіцак
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Отже, ми вирішили зробити щось подібне. 
У даному випадку теж відео – відвідуємо 
господинь і знімаємо короткі ролики про 
те, як вони готують. Чи знаєш, наприклад, 
таку страву, як квасівка? Овочевий буль-
йон, до якого додається вода із варених 
сушених грибів, сік із квашеної капусти, 
цибуля та гречка. Дуже смачний суто міс-
цевий рецепт походить із села біля Пере-
мишля. Ми його публікували на сторінці 
Народного дому.  
І.Г.: Цей рік відзначився не лише пандемі-
єю. Початок був досить насиченим. Мали 
дві виставки: «Українські церкви Лемків-
щини» Олександра Хиляка та «Silentium» – 
сучасний іконопис Данила Мовчана зі 
Львова. Традиційно була Маланка, Кутя та 
перегляд вертепів. Актуальною сучасною 
подією став показ фільму «Шепти» в тех-
нології VR. Ще до кінця лютого відбулися 
презентації журналу «Локальна історія» 
та нової книжки проф. Стефана Забровар-
ного «З хроніки Народного дому в Пере-
мишлі». Потім планували концерт сестер 
Тельнюк «Від Шевченка до Забужко», але 
всі заходи довелося скасувати. Це був час, 
коли неурядові організації Польщі мусили 
призупинити свою діяльність, і тільки з по-
ловини травня з’явилося розпорядження, 
що можна зустрічатися не лише віртуаль-
но. Нам усе ж не було складно, бо ми вже 
мали досвід стрімінгу деяких подій, тільки 
раніше це було додатком до «живої» зу-
стрічі, а тепер працюємо з онлайн-аудито-
рією. Літо стало для нас досить гарною по-
рою, адже на першому поверсі Народного 
дому організовано відкритий простір, де 
відбулося кільканадцять цікавих ініціа-
тив. Навіть вдалося нормально провести 
фестиваль «Watch docs». Ще в Народному 
домі цього року встановили ліфт.

Які основні виклики стоять перед мо-
лодими українцями в Перемишлі?  
І.Г.: Я би сказав, що ті самі виклики, які 
стоять перед молодшими представни-
ками української громади, стосуються 
й старших. Серед нас є як учні ліцеїв, так 
і люди пенсійного віку. Перше, що муси-
мо зробити, – вижити в умовах пандемії, 
друге – зберегти діяльність, контакт із 
громадою, що не так просто в цей час, бо 
події організовуються онлайн і доводить-
ся конкурувати з оперними виставами La 
Scala й тому подібними. Також є аудиторія, 
котра не знає, чого від нас очікувати, і тре-
ба її зацікавити.  
К.К-М.: Є події, які ми робимо для публіки, 
а є діяльність для громади: це не типові 
культурні події інституцій культури, а рад-
ше заходи, притаманні для громадських 
організацій. Як на мене, для молодших 
є викликом дбати про старших, не забу-
вати про них, допомагати, адже зараз їм 
найскладніше, бо вони перебувають в ізо-
ляції найбільше.  Як сказав Ігор, зараз усе 

відбувається онлайн, от тільки частини 
тих людей там немає. Тож ми мусимо їх 
запросити до світу нових технологій. Під 
час однієї з панельних дискусій на фору-
мі, який я проводила, дівчина з Кошаліна 
та хлопець із Горлиць сказали, що колись 
бабусі брали нас за руки й вели до церкви, 
а тепер ми маємо взяти їх і показати цей 
світ, який є для нас близьким, зрозумілим 
і в якому вони також можуть знайти своє 
місце, якщо ми допоможемо. Я думаю, що 
сказано досить промовисто, і це для нас 
тепер є певним викликом – щоб старші 
люди нам довірилися, впустили до себе 
додому, дозволили налаштувати ґаджети. 

Ми думали, що люди 60+ не будуть 
надто зацікавлені зустрічами в Zoom, але 
виявилося, що все навпаки, й тепер треба 
навчити їх користуватися програмами. 
Я особисто довго не приймала думку, що 
мусимо перейти в онлайн, і весь час дума-
ла – за тиждень-другий, місяць усе буде 
нормально. Тільки восени зрозуміла, що 
помилялася й треба якнайшвидше зми-
ритися та навчитися працювати в нових 
умовах. Два простори, у яких ми можемо 
діяти найближчим часом: зустрічі, концер-
ти онлайн та події поза приміщеннями. Це 
виклик для нашої креативності. 

Яку участь у творенні середовища бе-
руть останні хвилі мігрантів з України?
К.К.-М.: Ми не маємо жодних досліджень, 
на які могли б опиратись. Але з наших осо-
бистих спостережень, люди, котрі хочуть 
підтримувати зв'язок з українським сві-
том, віддають дітей до української школи. 
Але громадської активності наразі вони 
не проявляють.
І.Г.: Важко сказати, бо ми є містом на 
кордоні. У часи до пандемії часто можна 
було почути українську мову на вулицях 

Перемишля. Частина людей тільки працює 
тут, а повертається до Мостиськ о дев’ятій 
вечора. Є такі, котрі вчаться, аби потім ви-
рушити далі. Нема чого дивуватися, що вони 
є непомітними в громадській діяльності, бо, 
як сказав колись історик Мирослав Іваник із 
Польщі, котрий живе зараз у Торонто, «пер-
ші кілька років на еміграції – биття руками 
по воді, аби втриматися на поверхні». Тобто 
основним завданням є досягнення якоїсь 
стабільності. Нам із Катериною не потрібно 
думати про карти та дозволи на перебу-
вання, страхування тощо. Це займає дуже 
багато часу. Ми ж свій вільний час можемо 
присвятити громадській діяльності. Дослід-
ники кажуть, що тільки в другому поколінні 
мігранти починають шукати зв'язки зі своєю 
етнічною групою. Маємо надію, що так буде.  
К.К.-М.: Я би сказала, що якщо поділити 
умовно сфери нашої роботи на громаду, 
українсько-польський діалог і мігрантів, то 
на третю нам просто бракує рук. Мабуть, 
найкраще було б мати когось із того середо-
вища – людину, яка б відчувала його. 

Розмовляла Анастасія КАНАРСЬКА

Довідка: Катерина Комар-Мацинська – випус-
книця Загальноосвітнього ліцею ім. Тараса Шев-
ченка в Білому Борі, кореспондентка тижневика 
українців у Польщі «Наше слово», членкиня упра-
ви Перемиського відділу Об'єднання українців 
у Польщі, аніматорка культури в Народному 
домі в Перемишлі.

Ігор Горків – випускник Загальноосвітнього лі-
цею ім. Тараса Шевченка в Білому Борі та кафе-
дри україністики Варшавського університету, 
з 2019 року – голова Перемиського відділу Об'єд-
нання українців у Польщі, випускник XIII едиції про-
грами «Лідери Польсько-американського фонду 
свободи».

Відкриття "По_карпатської". Фото Ігоря Горківа 
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Жінка в традиційній громаді – 
на прикладі підляського села
На україномовному Північному Підляшші традиційне уявлення про місце жінок побу-
тувало доволі довго – їхньою життєвою метою було вийти заміж і народити дітей.

На селах, які не постраждали під час по-
воєнних депортацій українського населен-
ня, збереглося багато елементів традиційної 
культури. Ще довго після Другої світової вій-
ни народна мораль чітко окреслювала місце 
жінок, а також приписувала їм жорстко ви-
значені ролі.

Найважливішою з вимог, яку громада ви-
сувала до жінок, було заміжжя та продов-
ження роду. Тому шану, повагу й високий 
суспільний статус мали лише ті, хто вийшов 
заміж, народив дітей та працював на користь 
сім’ї і громади. Це був смисл і мета життя жін-
ки. Про тих, хто не вийшов заміж, говорили 
зневажливо «старая діевка» та виключали 
з багатьох обрядів.

Оскільки подружжя окреслювало статус 
жінки, батьки вже від народження доні ду-
мали про її заміжжя: готували посаг, вчили 
жіночій господарській роботі, розвивали 
такі риси характеру, як скромність, працьо-
витість. 

Більше за все від дівчини вимагали цнот-
ливості до шлюбу. Ті, хто народив дітей поза 
шлюбом, найчастіше не виходили заміж. 
Були також вимоги дотримуватися інших 
правил поведінки. Наприклад, ще кілька де-
сятків років тому дівчина до шлюбу не могла 
побувати в хаті коханого: «Діевчина колісь до 
весіеля до хлопця до хати не зайде, коб його 
любіла ціелим серцьом. Не било такої тради-
ції. Як вона зайде до того хлопця, до батька 
й до матери до хати, то їїе лічилі такою тро-
шку ліевою», – розповідала жінка з Чижів.

Ще й досі старіші підляшани обурюються, 
коли дівчина ночує у свого нареченого, не 
кажучи про спільне життя до шлюбу.

Жінки в традиційній громаді майже повні-
стю були залежними – спершу від батьків, по-
тім від чоловіка. Ще після Другої світової вій-

ни батьки вибирали чоловіків своїм дочкам, 
при чому вони намагалися видати дівчину 
заміж у дуже ранньому віці: «Колісь оддавалі 
в шиснадцеть, сімнадцеть ліет. Випхнут за-
муж і всьо. Ніхто не питав нікого, оно батькі 
вип’ют в якуойся гостіні, погостят. „В мене 
є син”, „У мене дочка. Всьо. Оженімо”», – роз-
повідала народжена в 1940-му жителька 
Курашева.

Жінки найчастіше погоджувалися зі своєю 
роллю та намагалися – як ще й досі кажуть 
старіші – «злапаті» хлопця: «Бо то ж не гонор 
бив, як двадцеть міне, вже ж хучией треба 
било замуж вийті».

В успішній реалізації життєвої мети, тобто 
заміжжя, допомагала дівоча краса: «Хлопці 
дівіліся, як хороша, здорова, чирвона такая. 
Не так як теперка, коб уже щупла. Ніе, колісь 
не бралі щуплих, бо треба на господарці тяж-
ко робіті. О, то буде робуотніця, бо вона ж та-
кая здорова діевчина», – пояснював старший 
житель села під Гайнівкою.

Попри всі переваги, майбутню долю ді-
вчини все таки вирішувала не врода, цнотли-
вість і працьовитість, а маєтність. «Як богата, 
то вже до єї хлопці добиваються, хоч вона 
паскудніша і такая низдатніша наветь, бо в єї 
посаг буде, поля буде. Гроши то ни вельми, 
алє полє. І вона ж буде господиня, а вин го-
сподар буде», – розповідала жінка з Черем-
хи-Села.

Дівчина, яка вийшла заміж, переходила на 
вищий щабель у сільській ієрархії. Вона ста-
вала хазяйкою, брала участь у сільських об-
рядах, мала більшу свободу в поведінці. Але 
все ж була залежною від чоловіка, що видно 
навіть на мовному рівні, оскільки кажуть про 
заміжжя, що чоловік «бере собіе жуонку», 
«тримає». Оце «тримає» – це й досі «нормаль-
не» підляське окреслення подружжя.

Головним обов’язком заміжньої жінки – 
«баби», було народити дітей, при чому 
стільки, скільки «Бог дав». Тому ще навіть 
у 1970–1980 роках траплялися сім’ї, у яких 
було 12-ро дітей. Про якусь систему контра-
цепції голосно не говорили, хоча жінки мали 
свої способи та робили аборти. Як зауважила 
жителька Курашева, про жінку, якій удалося 
захиститися від небажаної вагітності, зневаж-
ливо казали, що «вона висцяла на кропіву». 
У бездітності громада звинувачувала лише 
жінку, про яку казали: «пустая», «пустогуон». 

Жіночим обов’язком було не лише наро-
дити, але також займатися дітьми. Чоловіки 
трималися від малюків осторонь. Це було 
пов’язано з чітким поділом у традиційному 
суспільстві роботи на «мужчинську» й «баб-
ську». Виховувати дітей – це була «бабська» 
справа.

Жінки, які родили в ранньому віці, рано 
ставали бабусями. Народна підляська при-
казка каже: «Сорок ліет – бабін віек». Обов’яз-
ком оцих «старих» бабусь було допомагати 
дітям, перш за все займатися онуками.

Жінки в традиційному суспільстві мали свої 
чітко окреслені обов’язки. Вони займалися 
хатою, городом, виготовлювали полотно, 
одяг. Ті, які народилися до Другої світової вій-
ни та одразу після неї, не уявляли собі іншого 
життя. Тільки покоління жінок, народжене 
в 1950-х, перше почало здобувати освіту та 
шукати праці поза сільським господарством. 

Разом із професійною незалежністю поча-
ло змінюватися ставлення громади до місця, 
ролі та обов’язків жінок. Проте у свідомості 
багатьох підляшан, зокрема старшого віку, 
весь час побутують традиційні уявлення про 
те, які цінності повинні бути для жінки голов-
ними – тобто сім’я, діти й домашнє господар-
ство.

українці в Польщі

Людмила ЛАБОВИЧ

Весілля в Чижах, 1970-ті роки.
Фото з архіву Миколая Ягодницького
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Юлія ЛАЩУК

освіта

Багато з цих програм є циклічними, а це означає, що навіть 
якщо не встигаєте подати заявку цього року, то така можли-
вість з’явиться в наступному. Однак не варто чекати дедлайнів, 
радимо почати підготовку документів уже сьогодні. Нижче ми 
підготували базові поради та перелік найпопулярніших стипен-
діальних програм. Але варто пам’ятати, що численні факультети 
й організації часто пропонують власні стипендії і гранти, які по-
трібно шукати на їхніх сторінках. Шансів багато.

З чого почати?
Зазвичай основу конкурсної заявки становить авторський 

проєкт, який плануєте реалізувати на території Польщі. Він має 
бути оригінальним та актуальним, із чітко прописаною метою 
та методологією. Крім того –  цікавим польській стороні, тобто 
якось прив’язаним до польського контексту. Майже завжди до 
комплекту документів просять долучити апостиль українського 
диплома, а тому варто завчасно потурбуватися про переклад 
і зробити його в кількох копіях.

Інший документ, який вимагає часу на його підготовку, – це ре-
комендаційний лист, що повинен бути написаний авторитетним 
науковцем, роботодавцем чи експертом в обраній сфері, який 
знає вас особисто чи знайомий із вашою діяльністю.

Наступним кроком є підготовка особистого резюме (або ж 
портфоліо), де потрібно вписати релевантні обраній спеціаліза-
ції в Польщі освіту, досвід роботи,  волонтерську роботу, вибрані 
публікації, дослідницькі проєкти, знання та інше. До конкурсної 
заявки можуть попросити долучити також мотиваційний лист, 
підтвердження активної наукової, мистецької чи соціальної ді-
яльності (дипломи, сертифікати та інше).

Але складання конкурсної заявки – це тільки перший крок. 
Більшість програм передбачають співбесіди, що зазвичай відбу-
ваються в консульських відділах Польщі в Україні або ж онлайн. 

Аби успішно пройти співбесіду та отримати омріяну стипендію, 
варто добре підготуватися. Типовими на такого типу співбесідах 
є питання щодо цілей та шляхів реалізації запропонованого про-
єкту, особистих досягнень, мотивації і планів на майбутнє. Якщо 
обов’язковою вимогою є знання польської (у деяких випадках 
англійської) мови, то співбесіда буде проводитися цією мовою.

Список вибраних стипендій та грантів

НАЦІОНАЛЬНА АГЕНЦІЯ АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ (NAWA)
Національна агенція академічних обмінів (NAWA) пропонує 

кілька стипендій для українців.

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

• Вибір навчального закладу та вступ здійснюються аплікан-
том самостійно.

• Термін подання документів: 16 березня.
• Більше інформації тут: nawa.gov.pl.

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

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

Стипендії у Польщі? 
Легко!
Польща щороку пропонує громадянам України низку стипендіальних програм на навчання, 
проведення досліджень чи реалізацію мистецьких проєктів. Найпопулярнішими є академічні 
програми для гуманітарних спеціальностей (історія, політологія, культурологія, філологія), 
але існують можливості й для вузьких технічних чи природничих спеціальностей.
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STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ
Центр східноєвропейських студій Варшавського університету 

(Studium Europy Wschodniej) уже багато років запрошує україн-
ців на навчання до Польщі й надає наступні стипендії.

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

Від аплікантів вимагається:
–  вік до 30 років;
–  ступінь магістра чи спеціаліста гуманітарних наук в Україні;
–  хороша загальна орієнтація в питаннях Східної Європи, 
 Центральної Європи, Росії, Центральної Азії та Кавказу,
 зокрема ХІХ–ХХ століть, і сучасних проблемах, особливо 
 у 1980-х і після 1991 року;
–  знання польської та англійської мов.
• Термін подання документів: 15 березня.
• Більше інформації тут: studium.uw.edu.pl.

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

Кандидати повинні мати закінчену вищу освіту (4- або 5-річну) 
у наступних галузях гуманітарних наук: історія, міжнародні від-
носини, політологія, журналістика, соціологія, етнологія, культу-
рологія, соціальна психологія, менеджмент та право.

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

Програми ім. Л. Кіркланда
Фонд «Лідери змін» запрошує до участі в Програмі ім. Л. Кір-

кланда, що скерована до аплікантів, які практично або теоретич-
но займаються питаннями трансформації, зокрема економічної, 
посткомуністичних держав та суспільств: викладачі, експерти, 
політики, працівники органів державної влади та місцевого са-
моврядування, підприємці, менеджери, керівники неурядових 
організацій, аніматори культури та громадської діяльності, жур-
налісти.

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

Програма «Кіркланд Research» – це додаткова можливість 
для досвідчених науковців реалізувати дослідження та написати 
наукову статтю під керівництвом досвідчених наукових праців-
ників одного з п’яти академічних центрів Польщі (Варшава, Кра-
ків, Вроцлав, Познань, Люблін).

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

Стипендіальна програма від GFPS-Польща скерована до 
студентів українських вишів, небайдужих до проблем грома-
дянського суспільства. Особливо бажані апліканти, задіяні в сус-
пільному секторі (участь у громадських ініціативах і діяльність 
у недержавних установах) та з високими академічними досяг-
неннями (участь у конференціях і наукових колах).

Ця стипендіальна програма пропонує:
– місячну стипендію в розмірі 1600 злотих;
– можливість навчатися протягом семестру в одному
 з університетів Польщі на вибір та підтримку під час
 вступної кампанії;
– постійну допомогу від активної місцевої групи GFPS;
– безкоштовну участь у двох наукових і культурних
 семінарах (на початку та в кінці семестру).

Під час подання заявок на отримання стипендії кандидати 
зазначають три міста, у яких вони хотіли б навчатися. Важливо: 
аплікант повинен мати сертифікат, який засвідчує рівень знання 
польської мови.

• Термін подання документів: 31 жовтня.
• Більше інформації тут: www.gfps.pl.

«Gaude Polonia»
Програма міністра культури «Gaude Polonia» скерована до 

представників творчих спеціальностей. Заявку на отримання 
шестимісячної стипендії в Польщі можуть подавати творці куль-
тури з наступних галузей: кіно, фотографія, збереження пам’я-
ток, література/переклад, музика, образотворче мистецтво, 
театр, мистецтво, театральна та кінокритика.

• Термін подання документів: 15 жовтня.
• Більше інформації тут: nck.pl.
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Із насильством у родині стикається багато жінок, 
які часто не знають, як вийти із ситуації і де шукати 
порятунку. Усе ускладнюється, коли живеш 
за кордоном і не знаєш, куди звернутися по допомогу, 
або не знаєш мови. Ця проблема стала особливо 
актуальною під час пандемії. Почастішали випадки 
втрати роботи, через постійне вимушене перебування 
в помешканні з агресором насильство загострилось. 
У статті ми розповімо, де шукати допомоги та які права 
мають мігрантки в Польщі.

Домашнє 
насильство 
не має національності

легалізація
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У Польщі кожні 30 секунд якась жінка 
зазнає насильства

Згідно з інформацією Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я, минулого року 
понад 240 мільйонів жінок і дівчат у всьо-
му світі стали жертвами насильства. 

Як пише тижневик «Forbes» у Польщі, 
кожні 30 секунд якась жінка зазнає на-
сильства, а щорічно помирає понад 400 
із них – одні гинуть у результаті заподія-
ної шкоди їхньому фізичному здоров’ю, 
інші скоюють самогубство. 1/3 вбивств 
пов’язана з домашнім насильством, яке 
в Польщі є одним із найчастіше скоюва-
них злочинів. 

Беата Грущинська у своєму досліджен-
ні на тему жертв виявила,  що майже 
кожна третя жінка в Польщі у своєму 
житті зазнала насильства з боку чолові-
ка. У кожному шостому випадку це було 
насильство з боку партнера, а в кожно-
му четвертому – з боку іншого чоловіка: 
родича, знайомого чи незнайомця. Лише 
в кожному третьому випадку насильства 
з боку партнерів було повідомлено в по-
ліцію («Довідник для поліціанта. Насилля 
проти жінок у родині», 2013 рік).

Громадські організації б’ють на сполох
Організації, які займаються протидією 

домашньому насильству та допомагають 
постраждалим від нього особам, б’ють 
на сполох, що під час пандемії корона-
вірусу кількість випадків збільшиться на 
20–60%. Ось про що говорять представ-
ниці цих організацій.

Яна Лісна-Нозиковська з «Блакитної 
лінії» зазначає: «Домашнє насильство 
має повторювальний циклічний харак-
тер та складається з трьох наростаючих 
фаз: фаза зростання напруженості, коли 
починає проявлятися агресія, далі фаза 
жорстокого насильства, коли відбува-
ється вибух цієї агресії, та фаза медово-
го місяця, коли кривдник вибачається 
й обіцяє виправитися. До епідемії жінки 
виходили з дому, наприклад на роботу, 
та мали можливість уникнути контакту 
зі своїми партнерами. Зростання насиль-
ства та ескалація були розтягнуті в часі. 
Під час пандемії, через те що партнери 
частіше перебувають разом, усі фази на-
сильства зміняються швидше. Тому знач-
но зросла кількість випадків домашнього 
насильства».

Йоланта Гавенда з фонду «Feminoteka» 
бачить велику проблему в ізоляції, яку 
несе за собою епідемія COVID-19: «Для 
жінок, котрі перебувають у стосунках, де 
партнери по відношенню до них прояв-
ляють насильство,  ізоляція означає паст-
ку в одному місці з кривдником. Кривд-
ники можуть стати більш агресивними, 
а можливості втекти з дому при цьому 
обмежені. За звичайних обставин люди, 
які зазнають насильства, можуть зверну-

тися за допомогою за межами дому, на-
приклад на роботі. Зараз багато хто з них 
застряг на одній території з кривдником».

Як відповідь на цю проблему, 30 ли-
стопада набрав чинності закон проти 
насильства, згідно з яким після видання 
відповідного наказу особа, яка прояв-
ляє насильство, що представляє загрозу 
життю чи здоров’ю домочадців, повинна 
буде негайно покинути помешкання і їй 
буде заборонено наближатися до нього. 
Наказ автоматично діє протягом 14 днів із 
можливістю продовження цього терміну 
на прохання потерпілої особи.

Проблема домашнього насильства 
не є чужою для українок у Польщі

Мігрантки, які постраждали від домаш-
нього насильства, перебувають у склад-
ніших ситуаціях, ніж громадянки Польщі. 
Вони знаходяться далеко від рідних та 
знайомих, не знають, де шукати допомо-
ги, не обізнані зі своїми правами. Ваго-
мим бар’єром є незнання польської мови. 
А в гіршому випадку поліція, почувши 
східний акцент, через стереотипне мис-
лення не хоче приймати заяв. 

Не складно зауважити мізерну кількість 
інформаційних матеріалів українською 
мовою щодо прав мігранток та про те, де 
шукати допомоги. Інфолінію українською 
координує лише одна організація, яка 
допомагає жертвам домашнього насиль-
ства.

«Мігрантки, які перебувають у Польщі 
тимчасово, думають, що не мають права 
просити про допомогу чи то в державних 
органах, чи в громадських організаціях. 
Не знають польської мови, що є одним 
із головних бар’єрів у пошуку допомоги. 
Не знають своїх прав і з якої допомоги 
можуть скористатися. Досить складними 
є ситуації жінок, які перебувають за кор-
доном з дітьми на підставі возз’єднання 
родини. Чоловік, який по відношенню до 
своєї дружини проявляє насильство, по-
грожує анулюванням карти перебування. 
Дружина, часто безробітна та залежна від 
чоловіка, не знає, як легалізувати своє 
перебування у випадку розлучення. Та-
кож складними є ситуації у мішаних шлю-
бах, де чоловік – поляк. Така жінка живе 
в Польщі без родини, тому не має куди 
піти. Вона боїться, що оскільки чоловік 
є громадянином Польщі й перебуває на 
своїй території, має більше прав», – зазна-
чає Яна.

Чоловік – громадянин Польщі також 
залякує свою українську дружину анулю-
ванням карти перебування та депорта-
цією з країни, що змушує жінку мовчати.

Фінансова ситуація багатьох мігран-
ток значно погіршилася через пандемію 
COVID-19. Обмеження перетину кордону, 
обов’язковий карантин стали на заваді 
поверненню до України.

Йоланта звертає увагу на проблему до-
ступності для мігранток інформації про 
допомогу: «В інформаційних матеріалах 
не зазначається, що з допомоги можуть 
скористатися не лише громадянки Поль-
щі. Тому мігрантки думають, що вони не 
є адресатами допомоги».

Юстина Кулаковська з фонду «Centrum 
praw kobiet» підкреслює проблему ви-
довження та спізнення судових проце-
дур через епідемію. У зв’язку з чим по-
трібно довше чекати на розлучення.

Іншою важливою проблемою є замов-
чування насильства українками через 
особливості виховання жінки в україн-
ському суспільстві, яке має специфічне 
ставлення до жертв насильства. Існує 
безліч прислів’їв і приказок про домашнє 
насильство, у яких найчастіше виправдо-
вують кривдника: «Б’є – значить любить», 
«Від милого пана не болить і рана», «Бий 
бабу молотом, буде баба золотом» та ба-
гато інших. До людей, що постраждали 
від насильства в сім’ї, суспільство ста-
виться неоднозначно, звинувачуючи їх 
у провокації насильницьких дій на свою 
адресу: «якщо сама винна, то сама і роз-
бирайся», «так має бути», «так завжди 
було», «всі бували жертвами домашнього 
насильства», «не винось сміття з хати».

Чим є домашнє насильство?
Згідно зі ст. 2 (2) Закону від 29 липня 

2005 року про запобігання насильству 
в сім’ї, домашнє насильство – це одно-
разова чи повторювана навмисна дія 
або бездіяльність, яка порушує права чи 
особисті інтереси членів сім’ї або особи, 
що спільно проживає або веде спільне 
господарство, зокрема загрожує їхньому 
життю, здоров’ю, гідності, фізичній недо-
торканності, свободі, зокрема сексуаль-
ній, заподіює шкоду їхньому фізичному 
або психічному здоров’ю, а також завдає 
моральних страждань.

Домашнє насильство, як зазначається 
в «Довіднику поліціанта»,  може прийма-
ти різні форми.

Фізичне насильство – побиття, зну-
щання, моріння голодом, утримання, 
копняки, ляпаси, шарпання, штов-
хання, стусани, душіння, смикання 
за волосся, кидання предметів у ко-
го-небудь, використання або погроза 
використання небезпечних інструмен-
тів та інші способи заподіяння болю.

Психологічне насильство – здійснен-
ня психічного контролю над членом 
(членами) сім’ї, соціальна ізоляція (кон-
троль і обмеження контактів з іншими 
людьми), погрози: вбивства, застосу-
вання насильства, відібрання дітей, 
знищення речей. Психічне насильство – 
це також приниження, використання Fo
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вульгарних слів, висміювання поглядів, 
релігії, походження, зовнішності, нав’язу-
вання власних поглядів, постійна крити-
ка, вимога послуху і т. д.

Сексуальне насильство – примушення 
до статевого акту або до неприпустимих 
ласк і сексуальних практик, вимагання 
сексу з третіми особами, садистські фор-
ми сексуальних відносин, демонстрація 
ревнощів тощо.  

Економічне насильство – утримання 
людини повністю у фінансовій залежно-
сті, створення умов неможливості влаш-
туватися на оплачувану роботу, давання 
недостатньої кількості фінансів для ве-
дення домашнього господарства, вилу-
чення зароблених грошей, постійний 
контроль над витратами і т. д.

Де шукати допомоги?
У випадку ситуації, яка загрожує життю 

або здоров’ю, потрібно повідомити поліцію 
за телефоном 997 або 112. Незважаючи на 
епідемію, поліція працює в нормальному 
режимі.

Існує також безкоштовний поліційний 
телефон довіри для протидії домашньому 
насильству  800 120 226, за яким можна 
шукати допомоги з понеділка по п’ятницю 
з 9.30 до 15.30.

Усі мешканці Польщі, зокрема мігранти, 
навіть із короткотерміновою підставою пе-
ребування, можуть звернутися за допомо-
гою до наступних організацій.

Національна служба з надзвичайних 
ситуацій для жертв насильства в сім’ї 
«Блакитна лінія»: інфолінія 800 120 002 
працює цілодобово та без вихідних, дзві-
нок безкоштовний. Щопонеділка, з 18.00 до 
22.00, за вказаним номером надаються кон-
сультації англійською мовою, а щовівторка, 
о тих самих годинах – російською. Також 
можна надіслати електронне повідомлен-
ня на адресу blukalinia@niebieskalinia.info.

Організація надає підтримку, психоло-
гічну допомогу, інформацію про норми та 
процедури, які діють у Польщі, про устано-
ви близько місця проживання, що надають 

допомогу людям, які зазнають домашнього 
насильства.  

Фонд «Centrum praw kobiet»:
інфолінія 22 622 25 17 з понеділка по 
п’ятницю: з 9.00 до 17.00, гаряча лінія 
600 070 717 працює цілодобово. Також мож-
на написати на адресу pomoc@cpk.org.pl, зо-
крема англійською мовою. Фонд має офі-
си в найбільших містах Польщі: Варшаві, 
Ґданську, Кракові, Лодзі, Познані, Торуні, 
Вроцлаві та Жирардові. У Краківському 
та Ґданському відділах можна отримати 
консультацію російською мовою, у Ґдан-
ському – також українською.

Фонд надає, зокрема і для мігранток, 
безкоштовну психологічну допомогу, 
юридичні й соціальні консультації, про-
водить тренінги та групи підтримки, зу-
стрічі в рамках Академії сили жінок. 

Додатково фонд адмініструє Спеціаль-
ний осередок підтримки у Варшаві. Це 
місце, де жінки, які покинули дім через 
загрозу своєму життю або життю дітей, 
знайдуть безпечний притулок. Із допо-
моги осередку можуть скористатися та-
кож жінки з-поза Варшави.

Фонд «Feminoteka»:
інфолінія 888 88 33 88 працює з поне-
ділка по п’ятницю з 8.00 до 20.00, можна 
також надіслати електронний лист на 
pomoc@feminoteka.pl, зокрема й англій-
ською мовою. Також, поза робочим часом 
інфолінії, можна контактувати за допомо-
гою спеціального додатку avonalert.pl.

Фонд розробив карту місць допомо-
ги для жінок у цілій Польщі, доступну 
на сайті https://feminoteka.pl за запитом 
у пошуку: mapa miejsc pomocy dla kobiet 
doświadczających przemocy.

«Feminoteka» організовує також тренін-
ги та групи підтримки для жертв насиль-
ства.  

Варшавська блакитна лінія IPZ:
інфолінія 22 668 70 00 працює щодня 
з 12.00 до 18.00, електронна пошта – 
pomocnia@niebieskalinia.pl. За необхідно-
сті надають перекладача для особи, яка 
зазнала насильства.

Фонд «MEDERI»:
інфолінія 505 576 189 або
22 111 00 36, працює з понеділка по п’ят-
ницю з 9.00 до 15.00, електронна адреса – 
kontakt@fundacjamederi.pl. Індивідуальні 
психологічні консультації також можливі 
англійською та французькою мовами.

Що таке «Синя карта»?
Процедура «Синьої карти», яка доступ-

на також для мігранток, розпочинається 
у випадку підозри факту домашнього на-
сильства з метою охорони постраждалої 
особи. Синя карта – це дії, що застосову-
ються державними службами (поліція, 
установи освіти, служба охорони здо-
ров’я, соціальна допомога або Комісія по 
боротьбі з алкоголізмом), які співпрацю-
ють між собою в ситуації, коли є підозра, 
що в сім’ї відбувається насильство, з ме-
тою його елімінації.

Представник кожної із вище згаданих 
служб, найчастіше поліції, може заповни-
ти форму «Синя карта» в присутності осо-
би, яка постраждала від насильства. Цей 
документ ініціює процедуру допомоги. 
Людину, що піддається насильству, інфор-
мують про її права. Потім «Синю карту» 
передають Міждисциплінарній коман-
ді – фахівцям, які досліджують ситуацію 
й допомагають родині. У разі необхідності 
спільно з особою, що стала жертвою на-
сильства, складається план допомоги ро-
дині та в рамках процедури визначаєть-
ся спосіб його реалізації. Команда може 
також прийняти рішення про створення 
Робочої групи з питань сім’ї. Робоча гру-
па складається з фахівців і представників 
організацій, що мають потенційний кон-
такт із родиною, наприклад, соціального 
працівника, співробітника поліції, шкіль-
ного педагога, співробітника неурядової 
організації, у якій надається допомога 
особі, що зазнала насильства.

Процедура «Синьої карти» закінчуєть-
ся після виконання індивідуального пла-
ну допомоги та припинення насильства 
в сім’ї або коли Міждисциплінарна коман-
да не бачить причин для подальших дій.

Підготувала Іванна КИЛЮШИК

легалізація

Згідно з інформацією ВсесвітньоЇ організаціЇ 
охорони здоров’я, минулого року понад 

240 мільйонів жінок і дівчат у всьому світі 
 стали жертвами насильства. 
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Я хотіла запитати про контекст: хто 
і для чого приїжджає з України, як ці 
особи сприймаються в художніх колах, 
чому Варшава притягує письменників, 
діячів культури?
Р.К.: Коли ми говоримо про ті часи, то ма-
ємо на увазі емігрантів з окупованих біль-
шовиками теренів Української Народної 
Республіки. Також про українську менши-
ну, людей, які приїжджають до Варшави 
не як емігранти, а як польські громадяни. 
Усі вони опинилися тут у пошуках роботи 
або на навчанні. Чому Варшава? Найбіль-
ше місто, найбільше середовище культур-
ного та політичного життя. Варшава нині 
продовжує притягувати людей з України. 
Тут є ринок праці, послуг, освіти. Минуло 
вже 100 років із того часу, але якщо по-
дивимося на сучасну українську молодь 
у Варшаві, то побачимо, що більшість, як 
і сто років тому, приїжджає навчатися. 
Як згадує Леон Биковський, то був своє-
рідний життєвий шанс віднайтися в со-
ціумі, отримати добру освіту, навчатися 
у відомих польських професорів. А потім – 
підтримувати свою ідею в студентських 
колах, організаціях. В одному з каталогів 
українських виставок мистецького об’єд-
нання «Спокій» було написано: «те, що 
роблять тут у Варшаві українські митці, – 
це внесок у майбутнє України». 

Ви згадували про можливості, які да-
вала освіта у Варшаві. Чи було важко 
вступити тоді до університету?
О.Г.: Варто згадати, що це був за час. Че-
рез війну та програш у ній багато людей 
опинилося у Варшаві, серед яких – поль-
ські союзники у війні з більшовиками. 
А представники так званої петлюрівської 
еміграції перебували в таборах для ін-
тернованих. Пізніше вони поступово за-
лишали табори та знаходили можливості 
зачепитися у столиці. Найпростіше було 
отримати освіту в Чехословаччині. Там 
пропонували стипендії. Частина петлю-
рівської еміграції виїхала туди. Частина 
повернулася в радянську Україну, де по 

У столиці проживали, зокрема, Юрій 
Липа, донька Андрія Лівицького – Наталія 
Лівицька-Холодна. Із 1923 року – поет Єв-
ген Маланюк, а також донька Івана Шовге-
ніва, поетеса Олена Теліга, Лев (Леон) Би-
ковський – відомий український бібліолог 
та бібліотекознавець. Також з’явилася ве-
лика кількість періодичних видань укра-
їнською мовою, таких як часопис «Ми», 
газета «Назустріч» та інші. У 1927 році сту-
дентами Академії мистецтв у Варшаві, за 
ініціативою Петра Мегика, було заснова-
но український мистецький гурток «Спо-
кій», до якого входили видатні українські 
художники, серед яких: В’ячеслав Васьків-
ський, Петро Мегик, Юрій Трохимчук, Ніл 
Хасевич, Петро Андрусій, Петро Холодний 
та інші. 

18 листопада фонд «Наш вибір» орга-
нізував онлайн-дискусію на тему «Укра-
їнська еміграція в Варшаві в міжвоєнний 
період та її вплив на культурне життя сто-
лиці» за участі польської перекладачки 
українського походження, професорки 
Олександри Гнатюк та україніста, фоль-
клориста, професора Ростислава Крама-
ра, яку провела др. Олександра Іванюк, 
засновниця літературного клубу «По-су-
сідськи». Зустріч відбулась у рамках про-
єкту «Інтеграція через літературу ІІ», який 
фінансується містом Варшава. 

До вашої уваги – найцікавіші моменти 
розмови, а всю дискусію можна послухати 
на сайті Українського дому у Варшаві.

Олександра Іванюк: Пане Ростиславе, 
чому для нас настільки важливим є до-
слідження української культури у Вар-
шаві  XX століття?
Ростислав Крамар (Р.К.): Творення куль-
тури на еміграції, часто в екстремальних 
умовах, – це цікаве явище, феномен. Се-
ред діячів української культури міжвоєн-
ного періоду часто бачимо людей, які ще 
вчора були військовими, а після поразки 
на фронті опинилися у Варшаві. Їхня твор-
чість стала рефлексією на ті події. Чому 
для нас, тих, хто з різних причин опинився 

в Польщі, у столиці, це може бути цікавим? 
Для мене вивчення українського міжво-
єнного часу у Варшаві було інструмен-
том вкорінення, зрозуміння цього міста. 
Також відкриття української історії допо-
магає мені привити зацікавлення україн-
ською культурою серед студентів, з якими 
я працюю у Варшавському університеті. 
Загалом у столиці є багато місць, які нам 
нагадують про українську культуру. 

Пані Олю, у Вас інша історія: Ви народи-
лися в Польщі, живете в Києві. Опишіть 
своє бачення міжвоєнного періоду та 
польсько-українські культурні відноси-
ни того часу? 
Оля Гнатюк (О.Г.) : Я народилася у Варша-
ві. Але вже кілька десятків років живу в Ки-
єві. Не можу сказати, що пам’ятаю міжвоєн-
ний період, але різні цікаві особисті історії 
– так. Важливим місцем у топографії мого 
дитинства була церква Марії Магдалини 
у Варшаві. Я жила біля неї. Вона була для 
мене чимось дивним і загадковим, не пов-
ністю «моя». Сприйняття православ’я для 
мене тоді стало багатогранним досвідом. 
У другій половині 1970-х років я почала 
трохи більше розуміти та в певний момент 
задумалася про навчання на україністиці 
у Варшаві. Тоді одним із таких важливих 
місць на мапі столиці стала Воля й право-
славний цвинтар. Молодими ми ходили 
туди запалювати свічки в День усіх святих 
або в «поминальний день», тиждень піс-
ля Великодня за старим стилем. Це було 
важливо для мене, але я повністю не ро-
зуміла, ким були ці люди і що нас з ними 
поєднує. Знала тільки, що це – військові, 
які опинилися у Варшаві як емігранти. По-
шуки зв’язку спровокували ще більше моє 
зацікавлення. Це було зацікавлення не 
тільки постатями з літератури, але від них 
я почала, бо мені здається, що в міжвоєн-
ний період справжнє польсько-українське 
примирення не було можливим у політич-
ному просторі, а навпаки – завдяки куль-
турі та в культурі. Мене дуже цікавило, як 
виникав цей польсько-український діалог. 

Наприкінці 1920 року в еміграції в Польщі опинилося приблизно 35 тисяч військових та цивільних осіб 
з України. У Варшаві в міжвоєнний період виникла своєрідна українська культурна й суспільно-політична 
спільнота. Там жили українські журналісти, вчені, письменники, художники, які мали свої громадські, 
політичні та культурні організації. 

культура

Українці у Варшаві 
міжвоєнного періоду
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діграли важливу роль в польсько-україн-
ському діалозі.

Р.К.: Я хотів згадати про Наталію Лівиць-
ку-Холодну, жінку відомого українського 
художника Петра Холодного, який за-
ймався сакральним мистецтвом, створив 
багато відомих ікон. Завдяки йому україн-
ське сакральне мистецтво розвивалося. 
Художник навчався у Варшаві в академії 
мистецтв. У Лурді (Франція) є українська 
католицька церква, у якій Петро Холод-
ний створив іконостас, а відомий  поль-
ський художник Єжи Новосельський – 
фрески. У подібному тандемі, як Івашке-
вич та Маланюк у книгознавстві, серед 
бібліознавців працювали Лев Биковський 
та Фаустин Червійовський. Останній був 
директором головної варшавської бібліо-
теки, також походив із місцевості неда-
леко Кам’янця-Подільського. Лев із 1928 
року був його правою рукою. Биковський 
довгі роки працює в бібліотеці, а в часи 
німецької окупації стає її директором. Він 
функціонував одночасно в двох середо-
вищах: польському й українському. Ціка-
во, що під час Другої світової війни бага-
то його польських працівників навіть не 
здогадувалися, що разом із професором 
Шовгенівим, татом Олени Теліги, він був 
творцем Українського Чорноморського 
інституту в Варшаві. 

Яка із постатей 1930-х років могла би 
настільки нас сьогодні зацікавити, щоб 
стати героєм фільму? 
Р.К.: Варшавське мистецьке середови-
ще було досить велике, наприклад, вище 
згадана група «Спокій» нараховувала 
близько 50 художників, які брали участь 
у 10 виставках. Це дуже багато для піс-
лявоєнних 1920-х років. Матеріалів є не 
на одну книжку. Берімо до уваги те, що 
кожен із цих митців пережив дві світові 
війни, різні перипетії, еміграцію за оке-
ан. А якщо людина залишилася в Східній 
Європі, то через комунізм опинялася 
в Угорщині, Чехословаччині, радянській 
Україні, у Польщі. Долі були нелегкими. 
Якщо йдеться про варшавське мистецьке 
середовище, то дуже часто історія творів 
губиться. Засновником мистецького се-
редовища в той час був Володимир Побу-
лавець, дуже обдарований скульптор. Він 
помер у ранньому віці, ми навіть не знає-
мо, де знаходяться його роботи. Частина їх 
є у Національному музеї у Львові, частина – 
в приватних колекціях.
О.Г.: Варто згадати також про Варшавське 
повстання та втрати, яких тоді зазнала 
Варшава. Частина українців жила на тери-
торії, де пізніше виникло гетто. Багато ро-
біт не збереглося, наприклад, матеріали 
Українського наукового інституту. 

Підготувала Іванна БЕРЧАК

кількох роках цих людей розстрілювали. 
Частина залишилася у Варшаві. 

Маніфест групи «Спокій» про те, що ді-
яльність українських митців у столиці – це 
інвестиція в майбутнє українського мисте-
цтва. У 1930-х роках Варшава була великим 
центром культури з досить широким сере-
довищем української молоді. З’явилися різ-
ні інституції, які давали можливості само-
реалізації. Навіть якщо ці люди виконували 
тоді роботу за технічною спеціальністю, все 
одно вони мали можливість створювати 
різні угрупування, такі як «Спокій», часопис 
«Ми» або видавництво «Варяг». Тобто мож-
на говорити про своєрідний розквіт.
Р.К.: Леон Биковський, відомий бібліолог, 
після Другої світової війти написав багато 
спогадів про міжвоєнний період. Зокре-
ма, він згадує, як у 1921 році приїхав до 
Варшави, і дуже чітко описує українські 
студентські кола. У яких умовах жили ці 
люди, як виглядав їхній гуртожиток. Пізні-
ше Биковський виїжджає до Чехословач-
чини, де здобуває освіту інженера. Багато 
відомих людей, наприклад Маланюк, не 
завжди мали тоді гуманітарну освіту та не 
заробляли як поети та літератори. Життя 
було важким, часто не вистачало на речі 
першої необхідності. Попри все, українці 
були другою національною групою в ака-
демії мистецтв. Уже в 1930-х роках ситуа-
ція трохи стабілізувалася. Студентські ор-
ганізації почали фінансово підтримувати 
студентів. Я вважаю героїзмом той факт, 
що вони творили в таких важких умовах. 

Як ті особи, які опинилися у Варшаві 
в 1920-х роках та пізніше, сприймалися 
польським культурним середовищем. 
Чи були в них конфлікти, непорозумін-
ня? Адже історичні події тому сприяли. 
Як було насправді?
О.Г.: Не буду говорити, що їх зустріли 
з розпростертими обіймами, але дружба, 
зустрічі, співпраця мали місце. Хочу згада-
ти про одну з найважливіших українських 
постатей того часу – Євгена Маланюка. 
У молодості він писав російською, а укра-
їнською почав писати вже в таборі для 
інтернованих у Польщі. Закінчив гімназію 
в Єкатеринославі. У тій гімназії навчався 
також Ярослав Івашкевич, майбутній ве-
ликий польський поет. Тоді також заснову-
ється група «Скамандр», до якої входили 
чудові поети, найгучніші прізвища поль-
ської поезії першої половини XX століття – 
Юліан Тувім, Ярослав Івашкевич. З тим 
середовищем Маланюк мав багато спіль-
ного не тільки в мистецькому сенсі, але 
й в особистому житті. З Івашкевичем його 
поєднувало спільне українське, наддні-
прянське коріння – край, з якого вони 
походили й обидва мусіли його покинути. 

У 1930-х роках з’являються такі інституції, 
як Український науковий інститут, газета 
«Польсько-український бюлетень», які ві-

На фото – Олена Теліга (зверху), Ніл Хасевич 
(посередині) та Євген Маланюк (знизу). 
Фото із Вікіпедії
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Грубо порізані 3 середні цибулини обсмажити до прозорості на 
ложці олії. Усі компоненти змішати та пропустити через м'ясо-
рубку з середніми отворами. Приправити сіллю, перцем і скро-
пити приправою «Маггі». З 0,5 кг муки, теплої води й щіпки солі 
замісити тісто, як на вареники. Розкачати його, вирізати склян-
кою варениці та зліпити вареники (з фігурними краями). Вкида-
ти їх у киплячу підсолену воду й виймати відразу, як спливуть на 
поверхню. Полити готові вареники олією й перемішати, щоб не 
злиплися. У сковороді розігріти 2–3 ложки олії та підсмажити їх 
з обох боків до рум'яності. 

Ікра щуки по-литовськи
Ікру щуки разом із плівками промити проточною водою, 

вкласти до каструлі з підсоленою водою (на 1 л кип'яченої та 
охолодженої води дати 4 ст. л. солі) і поставити на 2 дні в холо-
дильник. Після цього вийняти її, зважити, вкласти в каструлю, 
засипати сіллю (у співвідношенні ікри до солі – 1:10) і знову 
поставити на два дні в холодильник. Після цього вийняти ікру 
з солі, викласти на чисту полотняну ганчірку та вручну зняти 
плівки. Очищену ікру розкласти на сухій (!) ганчірці й підсушити. 
Вкласти її в баночки, залити олією і поставити в холодильник. 
У такому стані ікра може зберігатися до року. 

Підляський грибний борщ
Одну велику цибулину дрібно порізати та підсмажити на сухій 

сковороді майже до чорноти. Супові овочі (włoszczyzna – 3 мор-
квини, 2 великі корені петрушки, шматок кореня селери та 15 см 
цибулі-порею) порізати досить грубими шматочками. Залити 
6 склянками води,  додати підсмажену цибулю, лавровий листо-
чок, кілька зерен духмяного перцю та з десяток зерен чорного. 
Довести все до кипіння й варити на малому вогні близько го-
дини. Бульйон відцідити, а овочі видалити (це не означає – «ви-
кинути», можна з них потім зробити чудовий гарнір, подібний 
до лужицького пюре, про яке ми вже писали). До бульйону до-
дати промиті 3 великі жмені сушених білих грибів (з польських 
(podgrzybki) теж вийде, але за оригінальним рецептом – саме 
білі) та 2 ст. л. соняшникової олії. Варити гриби до м'якості. Потім 
вийняти їх з бульйону, дрібно порізати та покласти назад. Влити 
пів склянки розсолу з квашеної капусти й довести до кипіння. 
Приправити сіллю та свіжозмеленим перцем та подавати з кро-
кетами, паштетиками, «вареніками» або просто з білим хлібом. 

Підляські «вареніки»
500 г квашеної капусти віджати й відварити. Велику жменю 

сушених грибів замочити на ніч, а потім відварити до м'якості. 

Відголоски свят

Юрій ГЕРАСИМЧУК

Навздогін до попередньої святкової статті та у відповідь на численні прохання, в цьому випуску дам рецепти тих страв, про які 
згадував у контексті Різдва на Підляшші. Тим більше, що вони досить прості, смачні й пасуватимуть не тільки на святковий стіл, 
але й щодня. Підляські оселедці, наприклад, давно та впевнено ввійшли в моє меню на цілий рік. Тож почнемо.



Оселедці з грибами на грибному бульйоні
500–600 г солених магазинних філе оселедців 

(звичайні матіаси) залити холодною водою й від-
мочити 2 години. Злити воду та порізати навкіс 
на шматочки завширшки 3–4 см. 100 г сушених 
білих грибів (півлітрова банка) залити холодною 
водою й залишити на ніч. Наступного дня варити 
гриби в тій самій воді 25 хв. Бульйону повинно 
залишитися досить небагато.  Дрібно порізати 
велику цибулину, а велику морквину потерти на 
бурячкову тертку. Цибулю й моркву тушкувати на 
ложці олії майже до м'якості. Додати у сковорід-
ку гриби разом із бульоном, 5 лаврових листоч-
ків та 5 ягід ялівця. Дехто додає ще з пів склянки 
потовчених лісових горіхів (ліщини). Протушити 
все ще 10 хвилин (я додаю 1 ч. л. цукру або меду). 
Усе разом охолодити. Зробити маринад, змішую-
чи 0,5 склянки олії (я даю нерафіновану соняш-
никову) та 1,5 ст. л. оцту (краще бальзамічного). 
Оселедці й гриби вкласти досить щільно в ба-
ночки шарами та залити маринадом. Поставити 
їх мінімум на 2–3 дні в холодильник. А краще на 
тиждень–два, але витримати стільки часу дуже 
важко – кажу з власного досвіду.

Різдвяні оладки
Із 500 г пшеничного борошна, 30 г свіжих 

дріжджів, щіпки солі та цукру, жмені промитих 
родзинок та невеличкої кількості теплої води 
замісити тісто консистенції густої сметани. Від-
ставити тісто на годину в тепле місце. За цей час 
воно повинно подвоїти свій об'єм. Змоченою 
в воді столовою ложкою набирати тісто, смажи-
ти оладки на розігрітій олії з обох боків та викла-
дати на паперові рушники або сітку, щоб позбу-
тися надлишку олії. Підсмажені оладки посипати 
цукром або цукровою пудрою. 

Компот із малинових стебел
Сам його варю і вам раджу – справжній запах 

і смак літа. 3–4 гілочки малини (краще лісової; 
збирати здерев'янілі, але живі пагони можна 
з листям або без, незалежно від пори року) по-
ламати на шматочки завдовжки 4–5 см, залити 
1 л окропу та варити 15 хвилин під кришкою. 
Відставити, а коли компот охолоне десь до тем-
ператури тіла – підсолодити медом. 

Смачного!!!
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