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Проєкт реалізується з дотації
програми Активні громадяни –
Національний фонд,
що фінансується з Фондів ЄЕП

Загальнопольська
інфолінія

727 805 764
пн., ср., пт. – 10.00-15:00
вт., чт. 10:00–18:00

Психологічні консультації
Записи 727 805 764 

Клуб взаємопідтримки
«Друзі» онлайн щочетверга
о 19.00

Циклічні інформаційні
зустрічі

Консультаційний
пункт для мігрантів
Без попередніх записів
пн., ср., пт. 10:00–15:00
вт., чт. 10:00–18:00

УКРАЇНСЬКИЙ
ДІМ У ВАРШАВІ
ВУЛ. ЗАМЕНГОФА 1

Подаруй

податку Твоєму
Українському дому
у Варшаві

Подаруй

Обов’язково вкажи
cel szczegółowy: 5498
Фундація FaniMani допомагає
нам збирати 1%

KRS: 0000507234



В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Весна прийшла, і настав час подавати декларацію PIT та записувати дітей до садочка чи школи. 
У цьому номері пропонуємо вам статтю про те, як розрахувати податки, хто і як має це робити, які 
податкові пільги існують у Польщі, з яких із них ви можете скористатися. 

Для батьків настає гаряча пора пошуку ясел, садочків чи школи. Починається період відкри-
тих дверей у навчальних закладах, на жаль, через пандемію – у режимі онлайн. Це, звичайно, не 
полегшує вибору закладу. І все ж вибір треба робити, тому заохочуємо ознайомитися зі статтею про запис у садочки та 
школи, а крім того подивитись інформаційну зустріч на цю ж тему на Facebook-сторінці Українського дому у Варшаві. 

У цьому номері ми підсумовуємо діяльність фонду «Наш вибір» у 2020 році. Нагадую, що саме фонд видає газету, яку 
ви тримаєте в руках. Було важко пристосуватися до діяльності в умовах пандемії, а також іти на зустріч новим викликам, 
пов’язаним із нею. Говоримо про успіхи й труднощі минулого року.

Пропонуємо також інтерв’ю із науковчинею та журналісткою Людвікою Влодек про її нову книжку «Гірші діти республі-
ки». Це історія франко-алжирських відносин та алжирської міграції до Європи. Влодек пише про політику Франції стосов-
но алжирської міграції, помилки в інтеграції. Тема ця викликає багато емоцій. Сучасну Францію неможливо уявити без 
1,5 млн алжирських мігрантів у першому й другому поколінні. Чи може приклад міграції алжирців стати добрим уроком 
для Польщі в тому, яку інтеграційну політику варто будувати.

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?
Подарувати нам 1% вашого податку. Минулого року ви подарували нам 6744,51 злотих, які ми спрямували на 

безкоштовну допомогу українцям у Польщі. Цього року ми знову хочемо просити вас подарувати нам 1% свого 
податку.  

Для цього потрібно вписати у формуляр наступне:
KRS: 0000507234
Обов’язково вкажіть призначення платежу (сel szczegółowy): 5498.

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 №864

Податок на дохід для фізичних осіб (РІТ) є одним із найпоширеніших 
публічних зборів у Польщі. Кожен дохід фізичної особи оподатковується 
податком РІТ, якщо законодавчо не передбачено звільнення.

Оподаткуванню в Польщі підлягають не 
тільки польські громадяни, а й іноземці. Об-
сяг їх оподаткування залежить від того, чи 
отримують вони так звану «податкову рези-
денцію» в державі.

ПОЛЬСЬКІ ПОДАТКОВІ РЕЗИДЕНТИ
Щоб отримати статус польського податко-

вого резидента, необхідно відповідати при-
наймні одному з двох критеріїв. Слід перебу-
вати протягом податкового року на території 
Польщі мінімум 183 дні, або ж у Польщі по-
винні бути зосереджені життєві чи еконо-
мічні інтереси (на практиці це найчастіше 
означає перебування родини – чоловіка/дру-
жини та дітей – на території Польщі). Якщо 
іноземця визнано податковим резидентом, 
а він водночас залишається податковим рези-
дентом свого рідного краю (наприклад, його 
родина – в Україні, а він проводить більше 
ніж пів року в Польщі), конфлікт резидент-
ства слід вирішити, згідно з Конвенцією про 
уникнення подвійного оподаткування, укла-
деною між обома країнами.

Незалежно від статусу резидентства 
в Польщі, доходи іноземців за роботу, вико-
нану на території цієї держави, будуть опо-
датковані в Польщі.

ПОДАТОК РІТ: РІТ-37, РІТ-36
Здебільшого доходи, зокрема ті, які фізич-

на особа отримує на підставі трудового дого-
вору, договору підряду чи договору про на-

дання послуг, протягом року виплачуються 
роботодавцем або замовником, який працює 
як так званий платник і виплачує внески на 
РІТ до податкової. У більшості випадків після 
закінчення року кожна фізична особа мусить 
самостійно розрахувати свій податок РІТ за 
останній рік і подати податкову декларацію.

Термін надсилання більшості податкових 
декларацій за 2020 рік закінчується 30 квіт-
ня 2021 року. Основним типом декларації, 
яку складають більшість платників податків, 
є РІТ-37 – цей формуляр використовується, 
якщо протягом року дохід був отриманий від 
польського платника (тобто польська фірма, 
яка працевлаштувала вас на підставі догово-
ру про роботу, договору підряду чи договору 
про надання послуг тощо).

Якщо платник податків отримував дохо-
ди з інших джерел, може бути інший тип 
декларації. Наприклад, РІТ-36 – формуляр, 
який використовується, якщо, крім вищеза-
значених доходів, доходи надходили не від 
польського платника (тобто польського пра-
цедавця чи замовника). Наприклад: доходи 
з економічної діяльності, найму нерухомості 
чи доходи з-за кордону. У випадку наявності 
інших доходів обов’язковим є використання 
окремого формуляра.

АВТОМАТИЧНА ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
Від 1 січня 2019 року ввійшли в жит-

тя нормативні акти, згідно з якими Дер-
жавна податкова адміністрація (Krajowa 

Administracja Skarbowa – KAS) готуватиме 
для кожного платника податків річну по-
даткову декларацію (заздалегідь не треба 
буде надавати жодних додаткових заявок). 
Платник податків із 15 лютого може ознайо-
митися з запропонованою адміністрацією 
декларацією на податковому порталі. Така 
форма розрахунку передбачає можливість 
подання індивідуальної декларації, спільної 
з чоловіком чи дружиною або як особи, яка 
сама виховує дитину.

Платник податків має можливість:
• перевірити/затвердити декларацію без 

змін,
• змінити/доповнити дані в декларації 

(наприклад, про право на пільгу),
• не прийняти декларацію й самостійно 

скласти розрахунок податку.
У випадку декларацій PIT-37 та PIT-38 

(це декларації для розрахунку доходу з при-
росту капіталу), якщо платник податків 
до 30 квітня не вчинить жодних дій, із за-
кінченням цього терміну декларація, яку 
підготувала податкова адміністрація, буде 
прийнята автоматично та вважатиметься 
складеною.

PIT-11
Якщо особа була працевлаштована за 

трудовим договором, договором підряду чи 
договором надання послуг, роботодавець/
замовник повинен до кінця січня підготу-
вати інформацію PIT-11 за рік, що минув, 

РОЗРАХУНОК ПОДАТКУ PIT 
У ПОЛЬЩІ ЗА 2020 РІК
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та переказати у відповідне для платника 
податків податкове управління. Водночас 
до кінця лютого після закінчення даного 
року передати цей самий формуляр плат-
нику податків. PIT-11 містить суму доходу, 
кошти, що знижують суму доходу, податко-
ві платежі та внески на соціальне й медич-
не страхування, які зменшують податкову 
основу й податок. Згідно з інформацією, що 
міститься в PIT-11, фізична особа повинна 
розраховувати свій дохід у річній деклара-
ції (найчастіше це PIT-37). Дані з PIT-11 бу-
дуть використовуватися Державною подат-
ковою адміністрацією для автоматичного 
приготування декларації.

IFT-1R. ПОДАТКОВІ НЕРЕЗИДЕНТИ
У випадках, коли іноземець виконує ро-

боту в Польщі, на підставі іншій, ніж тру-
довий договір, і не є податковим резиден-
том, працівник – платник податків повинен 
отримати від фірми, у якій працевлашто-
ваний, відповідник PIT-11 – декларацію  
IFT-1R. Цей формуляр (інформація про 
суму доходу за цілий рік) надається для 
тих іноземців, які не мають у Польщі місця 
проживання для податкових цілей (поль-
ських податкових нерезидентів). Підготу-
вати цей документ зобов’язаний платник 
(об’єкт господарювання, що працевлашто-
вує особу) – він повинен надіслати його до 
відповідного податкового управління до 
кінця січня за попередній рік та передати 
екземпляр формуляра працівнику – плат-
нику податків найпізніше до кінця лютого. 
Після отримання інформації IFT-1R, поль-
ський податковий нерезидент, повинен пла-
тити податки виключно в рідній країні (він 
не зобов’язаний складати декларацію РІТ 
у Польщі), а податок, який сплатив платник 
у Польщі, – є остаточним (для договору під-
ряду чи договору про надання послуг цей 
податок становить 20%). У випадку, якщо 
така особа є податковим резидентом за 
конкретний рік, дані про податок, зібраний 
для IFT-1 / IFT-1R, можуть розглядатися як 
авансовий податок. Людина може сплатити 
податки в Польщі, подати польську подат-
кову декларацію. У цьому випадку остаточ-
на сума податку за рік є результатом що-
річного розрахунку РІТ, і існує можливість 
повернути податок, переплачений протя-
гом року роботодавцем.

ПРОГРЕСИВНИЙ ПОДАТОК. 
ВІЛЬНА ВІД ПОДАТКУ КВОТА

Податок PIT у Польщі, як правило, про-
гресивний, тобто чим більший маємо до-
хід, тим більшу ставку податку платимо. 
Ставки прогресивного податку становлять 
17,75% для доходу до 85 520 злотих за рік 
і 32% – для суми, яка перевищує цю квоту.

Існує квота доходу, вільного від подат-
ку, яка до кінця 2020 року становить 8000 
злотих. Для тих, хто заробляє понад 8000 
злотих, ця квота пропорційно зменшуєть-

ся (чим більшим був дохід даної особи, тим 
меншою є вільна від податку квота). У ви-
падку осіб, які отримують оподаткований 
дохід 127 000 злотих і більше, усі їхні дохо-
ди будуть оподатковані (без вільної квоти). 
У 2021 році квота, вільна від податку, по 
відношенню до 2020 року не зміниться.

Прогресивний податок платиться, зо-
крема, від доходів із трудового договору, 
договору підряду чи договору про надання 
послуг. У випадку інших джерел доходу – 
може регулюватись іншими ставками.

Доходи можна, як правило, знизити на 
суму їхнього отримання, яка по-різному 
встановлюється для різних типів доходу. 
Внески на соціальне та медичне страхуван-
ня, які сплачуються протягом року, дозво-
ляють знизити як підставу оподаткування 
(внески на соціальне страхування), так 
і сам податок (частина внесків на медичне 
страхування). Якщо протягом року у вас 
був польський роботодавець або замовник, 
то і кошти доходу, і квоти внесків будуть 
зафіксовані у PIT-11, який від нього отри-
маєте.

ВІДРАХУВАННЯ ТА ПІЛЬГИ
Крім цього, розраховуючи свої доходи, 

отримані протягом податкового року, плат-
ник податків може скористатися відраху-
ваннями та пільгами, які дозволять знизи-
ти дохід чи податок. Найпопулярнішими 
є пільги на дитину. Якщо платник виховує 
одну або двох дітей, податок можна знизи-
ти на 1112,04 злотих на кожну дитину, на 
третю дитину сума пільги зросте до 2000,04 
злотих, а на четверту й наступних – до 2700 
злотих. Дитина мусить бути молодшою 18 
років або, якщо ще вчиться, молодшою 25 
років і не може отримувати доходи вище 
квоти 3089,00 злотих. У разі виховання 
платником лише однієї дитини пільга на-
дається, якщо батьки отримали не більше 
112 000 злотих за рік. Пільгами на дітей 
можна скористатися навіть тоді, коли діти 
постійно проживають поза межами Польщі 
(наприклад, в Україні) – відрахування мож-
ливе за такими ж ставками, незалежно від 
постійного місця проживання дітей.

Серед інших пільг – пільги, пов’язані зі 
сплатою внесків на костел або благодійні 
організації, витратами на використання ме-
режі Інтернет, з реабілітаційною метою та 
термомодернізаційна пільга. Такі відраху-
вання лімітуються й вимагають відповідної 
документації.

Додатково осіб, яким не виповнилося 
26 років, польське законодавство звільняє 
від оподаткування заробітків, якщо їх сума 
не перевищує 85 528 злотих в податково-
му році. Перевищення цієї суми підлягає 
загальним правилам оподаткування (17% 
i 32%). Не всі доходи звільняються від опо-
даткування (в основному це стосується 
доходів на підставі трудових умов та умов 
підряду).

1% СВОГО ПОДАТКУ – НА БЛАГОДІЙНІСТЬ
Кожен може також зазначити в податко-

вій декларації благодійну організацію, на 
користь якої він хотів би переказати 1% сво-
го податку. Такі відрахування не пов’язані 
з додатковими витратами: частина податку, 
замість того щоб потрапити в бюджет дер-
жави, буде перерахована на рахунок благо-
дійної організації.

Щоб підтримати діяльність фонду «Наш 
вибір», необхідно вписати в податковий 
формуляр наступне: KRS: 0000507234 та 
призначення платежу (сel szczegółowy): 5498.

«СZYNNY ŻAL». НЕДОПЛАТА 
ЧИ ПЕРЕПЛАТА ПОДАТКІВ

Необхідно скласти податкову декларацію 
вчасно. У випадку запізнення (що, зрештою, 
повинно бути скасоване, якщо декларацію 
для платника податків складає Державна 
податкова адміністрація) можливе накла-
дення штрафу. Якщо ви потрапили в таку 
ситуацію, покарання можна уникнути: тре-
ба якомога швидше скласти заяву, додати 
до неї так званий «czynny żal» – тобто лист, 
у якому можна послатися на незнання зако-
нів і добровільно зізнатись у недотриманні 
термінів.

Якщо з податкової декларації виникає 
«недоплата» податків, треба врегулюва-
ти це питання не пізніше 30 квітня після 
закінчення року (до 30 квітня 2021 року, 
у випадку податків за 2020 рік), заплатив-
ши визначену суму на рахунок відповідного 
податкового відділу (Urzad Skarbowy). Якщо 
питання врегульовується із запізненням, 
треба також враховувати суму з відсотками, 
які становлять 8% на рік.

У разі «переплати» податкова повинна 
повернути відповідну суму протягом 3 міся-
ців на банківський рахунок платника (якщо 
платник податків його повідомив) або за 
посередництвом Польської пошти на адре-
су, зазначену в річній декларації.

Якщо в декларації міститиметься помил-
ка, існує можливість її скоригувати й пов-
торно надіслати документ до податкового 
відділу.

У випадку податкових нерезидентів, які 
отримують доходи згідно з договором підря-
ду чи договором про надання послуг та отри-
мують від платника інформацію IFT-1, вони 
платять лише фіксований податок, який 
становить 20%, не повинні сплачувати про-
гресивний податок і не можуть робити жод-
них відрахувань. Обов’язок складати подат-
кову декларацію в Польщі їх не стосується.

Ви можете також подарувати 1% свого податку 
на благодійність. Щоб підтримати діяльність 
фонду «Наш вибір», необхідно вписати 
в податковий формуляр наступне: 
KRS: 0000507234 (FaniMani) та призначення 
платежу (сel szczegółowy): 5498.

тема номерa



6 НАШ ВИБІР №86

Новини української громади в Польщі
Через коронавірус Польща видала українцям менше віз
У 2020 році консульські установи Польщі видали громадянам 

України 512 339 віз. Про це повідомило МЗС Польщі у відповідь на 
інформаційний запит агентства «Укрінформ».

Порівняно з 2019 роком, кількість виданих Польщею віз грома-
дянам України зменшилася на 43% (899 605 віз у 2019 році. – Ред.). 
За інформацією агентства, це було викликано пандемією коронаві-
русу, внаслідок чого польські консульства в Україні не працювали 
впродовж майже двох із половиною місяців.

Варто додати, що в 2020 році польські консульства відмовили 
в отриманні віз 15 765 громадянам України, що становить 2,9% від 
загальної кількості поданих візових анкет.

Торік у Польщі народилося майже 3,5 тис., 
а померло 643 громадянина України
У 2020 році чотири консульські установи України в Польщі за-

реєстрували 3471 новонароджену дитину. Як повідомляє «Укрін-
форм», майже половину немовлят зареєстрували в консульському 
відділі Посольства України у Варшаві – 1520. На другому місті – 
Генеральне консульство у Кракові (1229 новонароджених). У кон-
сульстві в Ґданську – 581, а в Любліні – 141 немовля. Порівняно 
з 2019 роком (2995 новонароджених), у Польщі зареєстрували на 
476 маленьких громадян України більше.

У 2020 році українські консульські установи на території Польщі 
також оформили 643 довідки про смерть громадян України. Най-
більше летальних випадків зафіксовано в межах округу консуль-
ського відділу Посольства України у Варшаві – 282. У межах окру-
гу в Кракові зафіксовано 178 смертей українців, у Ґданську – 126, 
а в Любліні – 57. Для порівняння, в 2019 році в Польщі померло 619 
громадян України.

Новий логотип і сайт Об’єднання українців у Польщі
Об’єднання українців у Польщі на початку року представило 

нові логотип,  візуальну ідентифікацію та сайт. «Ми зробили собі 
подарунок на 30-ліття й на новий рік – оновили сайт і логотип. Від-
нині ми тут: ukraincy.org.pl. Заходьте!» – повідомила організація 
14 січня.

За словами дизайнера Андрія Філя, нове «лого» має символізу-
вати об’єднання людей навколо конкретної ідеї, у цьому випадку – 
української організації.

Під час підготовки нової веб-сторінки її розробники звертали 
увагу не лише на  функціональність сайту для членів організації, 
а й на те, щоб новий сайт став джерелом інформації про ОУП та 
українську нацменшину в Польщі.

«Нам було важливо, аби сайт був якомога сучаснішим, прозо-
рим і функціональним, щоб на ньому можна було швидко знайти 
інформацію, яка цікавить користувачів», – каже Анна Кертичак, 
котра працювала над концепцією та змістом сторінки.

Українка ввійшла до грона 
найвідважніших жінок Польщі
Українська артистка Мар’яна Садовська потрапила до переліку 

50-ти найсміливіших жінок Польщі 2020 року за версією видання 
«Gazeta Wyborcza», який публікується з 2017 року. Лауреатки – це 
жінки, які, «долаючи особисті й суспільні бар’єри та соціальні  й по-
літичні обмеження, змінюють реальність, перемагають стереотипи 
і надають допомогу тим, хто її потребує».

Українка Мар’яна Садовська опинилася серед «50 сміливих» за від-
вагу та розголос теми насильства в театрі «Гардженіце», у якому вона 
працювала в 90-х роках. «Режисер вдався до рукоприкладства й потім 
на кілька днів зачинив мене у своїй кімнаті, щоб ніхто про це не дові-
дався та не побачив моїх синців», – так згадує Мар’яна Садовська ро-
боту з директором Осередка театральних практик «Гардженіце» під 
Любліном. Після зізнань українки інші акторки театру вирішили роз-
повісти про насильство, яке там панує, знущання й токсичну атмос-
феру. Справою тепер займається районна прокуратура у Свіднику.

Телевізійна передача «Далеко від дому» відкриє 
українцям Польщу, а полякам – Україну
Громадський регіональний телеканал «TVP3 Katowice» з 7 січня 

розпочав трансляцію телепроєкту українською мовою з польськими 
субтитрами «Далеко від дому», присвяченого актуальним проблемам 
української громади, презентації української культури та традицій.

«Поєднати дві країни і два народи – це головна мета нової програ-
ми», – читаємо на сайті телеканалу. Автори проєкту обіцяють допо-
могти українським мігрантам інтегруватися в польському суспільстві 
та будувати в Польщі свій другий дім. А от для польських глядачів 
програма «Далеко від дому» має наблизити українську культуру 
й традиції, а також показати місця, які варто відвідати.

Трудові мігранти з України зможуть безкоштовно зробити 
щеплення в Польщі проти COVID-19
Працівники з України та інших країн зможуть безкоштовно отри-

мати вакцину проти коронавірусу. Про це 28 грудня оголосив голова 
Канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик із нагоди почат-
ку вакцинації в країні.

«Кожна людина, яка легально проживає на території Республіки 
Польща, і це перебування регулюється, наприклад, картою тимча-
сового або постійного перебування, може отримати щеплення», – 
заявив урядовець, який відповідає за вакцинацію поляків про-
ти COVID-19. Він також додав, що від іноземців, які проживають 
у Польщі на підставі карт перебування», жодних додаткових доку-
ментів для запису в чергу на щеплення не вимагатимуть. 

Мар’яна Садовська. Джерело: Вікіпедія
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Збільшено міру покарання для роботодавця, 
який не надав допомоги працівнику з України
Суд у місті Познань посилив покарання для польського ро-

ботодавця за ненадання допомоги працівнику з України, який 
«на чорно» працював у фірмі, що виробляє труни, біля Нового 
Томишля. Влітку 2019 року його тіло було знайдено в лісі, роз-
ташованому за 125 км від підприємства. Виявилося, що чоловік 
у спекотний день заслаб на виробництві, а власниця фірми не ви-
кликала швидку, а потім відвезла його до лісу та залишила.

Весною 2020 року районний суд у Новому Томишлі засудив 
жінку до 1 року й 10 місяців в’язниці та 8-річної заборони на 
ведення підприємницької діяльності, пов’язаної з працевлаш-
туванням людей. Натомість, як повідомляє «Gazeta Wyborcza», 

22 січня 2021 року Окружний суд у Познані збільшив цю заборо-
ну до 12 років та зберіг покарання ув'язнення.

Нагадаємо, що в 2019 році трагічна історія 36-річного Василя 
облетіла всі польські та українські ЗМІ.  За сприянням тодішньо-
го почесного консула України в місті Познань Вітольда Горов-
ського було організовано збір коштів на підтримку його дружи-
ни та трьох дітей. Протягом декількох тижнів вдалося зібрати 
близько 600 тисяч злотих – майже 4,5 мільйони гривень.

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталів 
«Наш вибір», «Yavp.pl», «InPoland», газети «Наше слово», Об’єд-
нання українців у Польщі, агентства «Укрінформ» та Генераль-
ного консульства України в Кракові.

Цього разу вдалося зібрати рекордну суму – 167 500 злотих (по-
над 1,2 млн грн), що дозволило вручили 3650 подарунків діткам 
загиблих та поранених захисників України! 

Організаторки акції – Галина Андрушков та Вікторія Батрин зі-
знаються: «Ми щасливі, що все ж наважилися провести цю збірку. 
Це був виклик для нас усіх. Ми вперше координували процес у ре-
жимі онлайн. На щастя, вкотре переконалися, що співпрацюємо 
з однодумцями, тому всі працювали злагоджено і на результат із 
повним розумінням, що ціллю нашої акції є подарунок як символ 
пам’яті про батька-героя». 

«Ініціатива Героям Майдану» існує з 2014 року, а заснували її 
мати та донька – Галина Андрушков та Вікторія Батрин за підтрим-
ки місцевої української громади. Від початку своєї діяльності ор-
ганізація робить великий акцент на підтримці сімей українських 
воїнів. На даний момент реалізує дві основні акції: «Свята без тата» 
та щорічні табори в польських Бескидах для дітей – сиріт війни. 
У рамках першої їм вдалося зібрати 585 006 злотих, з чого запако-
вано 20 258 іменних подарунків дітям захисників України.

Фото з Facebook-сторінки акції «Свята без тата».

На межі 2020 і 2021 років уже всьоме проходила акція «Свята 
без тата», яка має на меті вручити різдвяні подарунки дітям воїнів, 
що загинули чи були поранені на російсько-українській війні. Що-
року Український дім у Варшаві ставав базою, де організаторки та 
волонтери збирали, пакували подарунки, а потім везли в Україну. 
Цього разу, з огляду на пандемію, акція в Польщі обмежилася збо-
ром коштів і благодійним аукціоном, а закупівля продуктів, паку-
вання подарунків відбувалися в Україні. 

Акція проходила в 10 містах України (Тернопіль, Рівне, Хмель-
ницький, Луцьк, Київ, Львів, Житомир, Кривий Ріг, Вінниця, Іва-
но-Франківськ). Там відкрилися «фабрики Ельфів», де партнери ак-
ції пакували подарунки. Волонтери, військові та працівники поліції 
пізніше розвозили їх до діток по всій Україні (крім окупованих). 

У Польщі до акції вкотре долучилися релігійні громади, україн-
ські дипломатичні установи, зокрема, Посол України в Польщі – 
Андрій Дещиця, громадські активісти та громадські організації, се-
ред яких і фонд «Наш вибір». Акцію також підтримала низка фірм. 
Цього року серед партнерів – українці з Німеччини і Данії, які до-
помагали фінансово.

Акція «Свята без тата» знову вдалася!
Закінчилася акція «Свята без тата» – святкова збірка для дітей захисників України, яку вже всьоме організовує 
«Ініціатива Героям Майдану». Зібрано рекордну суму – 167 500 злотих, 3650 дітей загиблих і поранених захисників 
України отримали подарунки.
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студія звукозапису «Muza» випустила платів-
ку під назвою «Пісні Аґнєшки Осецької», до 
якої увійшли обидві нагороджені пісні. 

У 1994–1996 роках Аґнєшка Осецька 
співпрацювала з театром «Ательє» в Сопоті, 
для якого написала останні пісні та твори, які 
критики вважають найкращими у її творчо-
му доробку. З 1997-го (в тому році авторки не 
стало) театр носить її ім'я. Щороку тут прово-
дяться півфінальні концерти конкурсу інтер-
претації пісень Аґнєшки Осецької під назвою 
«Пам’ятаймо Осецьку». Також її ім’я присво-
єно студії Програми III Польського радіо. 
Творчість Аґнєшки Осецької є наскрізь мета-
форичною й заслуговує більшої уваги та до-
сліджень. Це – не просто пісні розчарованих 
жінок. Вона випереджала час. Естетизувала 
дійсність. Усе її життя пронизане тонкою 
театральністю. Зрештою, й формально ав-
торка багато працювала з театром. В Україні 
неодноразово зверталися до п'єси Аґнєшки 
Осецької «Смак до черешень» – зокрема, 
в Київському театрі «Сузір’я» та Національно-
му академічному українському драматично-
му театрі імені Марії Заньковецької у Львові, 
де на камерній сцені режисерка Галина Во-
ловецька з акторами Ольгою Бакус і Рома-
ном Білем відтворили вишукану атмосферу, 
навіяну піснями авторки. Часто пишуть, що 
вона не мала щастя в коханні. Здається, що 
Аґнєшка Осецька любила любити любов, 
часто закохувалась і черпала в цьому натх-
нення для творчості. Наприклад, пісня «На 
цілих озерах ти» з’явилася завдяки зустрічі 
з Єремією Пжиборою. А так буває, що дзвін-
кий сміх кадрів нашої кінострічки життя годі 
проміняти на красу сімейних світлин. А десь 
між образами жінки з незліченними рома-
нами, алкоголем та покинутою на батька до-
нечкою і бронзової жінки за столом є щось 
незбагненне й варте більшої уваги. І не лише 
через вихід серіалу. 

Незбагненна Осецька

Хто б там не думав інакше, але телеба-
чення все ще має вплив, тому книга Зофії 
Туровської «Osiecka. Nikomu nie żal pięknych 
kobiet» («Осецька. Нікому не шкода гарних 
жінок») зникла з полиць книгарні з мейн-ку-
нами «Eureka» відразу після старту серіалу 
«Осецька» на TVP. Ця книгарня знаходиться 
в районі, де жила Осецька. Відгуки на теле-
біографію знаної поетки дуже різні, як і саме 
уявлення про цю непересічну особистість. 
Кожен знав свою Осецьку, кожен уявляє 
свою. Крізь шибу на Домбровецькій, 25, де 
Аґнєшка Осецька прожила більшу частину 
свого життя, часом дивиться пес, а на вікні 
висить плакат Страйку жінок. Сьогоднішній 
Варшаві бракує цієї жінки.

Аґнєшка Осецька народилася 9 жовтня 
1936 року у Варшаві в родині Віктора Осець-
кого і Марії Штехман. Батько Аґнєшки мав 
угорсько-польське та балканське походжен-
ня і, зі спогадів доньки, розмовляв поль-
ською з акцентом. Був талановитим піані-
стом, на початку своєї кар'єри подорожував 
по Європі та бував у Львові. Мама проводила 
літературні салони. Аґнєшка Осецька зроста-
ла в культурному середовищі, яке не могло 
не вплинути на формування її особистості, 
завжди мала свою думку, інтелектуально 
провокувала однолітків та зі шкільних років 
почала вести щоденник. У 1952–1956 роках 
навчалася на факультеті журналістики Вар-
шавського університету, а в 1957–1962 – на 
кінорежисурі Державної вищої школи театру 
й кіно в Лодзі. Під час навчання зняла ко-
роткометражний фільм «Слон» за мотивами 
новел Славоміра Мрожека та відбула прак-
тику на знімальному майданчику «Невинних 
чаклунів» Анджея Вайди. «На другому-тре-
тьому курсі я зрозуміла, що не буду режи-
сером, коли почала писати пісні та статті», – 
згадувала вона. – «Бо людина, котра пише, 
може це робити сама в кімнаті, у трамваї, 

під улюбленим деревом, а для кіно потрібно 
мати шалену енергію, здоров’я та вміння пе-
ребувати у великих групах людей». Читаючи 
це, уявляєш Аґнєшку Осецьку за столиком 
улюбленої, вже неіснуючої сьогодні, кав'ярні 
на Французькій, де вона писала – та подей-
кують – і читала сама собі вголос написане. 
Нотуєш свої рефлексії про неї у смартфоні 
на тій самій вулиці, та раптом здається, що 
ця пані з розпущеним пухнастим волоссям, 
яке не приховав червоний капюшон, могла 
би бути нею. 

А у 1954–1972 роках Аґнєшка Осецька 
була пов’язана зі Студентським сатирич-
ним театром, стала членом його художньої 
ради й дебютувала як автор пісень, які на-
писала саме для них. У 1954–1957 роках 
публікувала свої тексти, есе та репортажі 
в «Głos Wybrzeża», «Nowa Kultura», «Sztandar 
Młodych» і «Po prostu». Пізніше також писала 
для видань «Literatura», «Kultura » та «Polska». 
Тільки така відчайдушна й ризикована особа, 
як вона, могла таємно перевезти машинопис 
оповідань Марка Гласки в редакцію «Kultury» 
до Єжи Ґедройця, з котрим після цього не 
втрачала професійних і людських зв'язків. 
Поза тим була, наприклад, членом Асоціації 
польських письменників і здебільшого мала 
визнання в офіційних колах, проживаючи 
таким чином якісь різні паралельні життя. 
З 1963-го, протягом семи років, разом із 
Яном Борковським керувала Музичною сту-
дією Польського радіо, яка випустила понад 
500 записів і дозволила промувати багатьох 
зірок польської естради. У 1966 році, на 4-му 
Національному фестивалі польської пісні 
в місті Ополе, Аґнєшка Осецька виборола 
нагороду від Міністерства культури й мис-
тецтва за пісню «На цілих озерах – ти» («Na 
całych jeziorach Ty») і другу премію в концерті 
«Прем'єра» за пісню «Довкола настала ніч» 
(«Dookoła noc się stała»). Того ж року Польська 

«Małgośka mówią mi / On nie wart jednej łzy / Oj głupia ty, głupia ty», – пригадую, ці рядки наспівувала мама, коли 
я була ще дитиною. Поняття не мала тоді, як пахне Saska Kępa навесні. Зрештою, й авторкою пісні не надто 
цікавилася. Зараз на цих затишних інтелігентних вуличках, які нагадують мені рідні львівські, часом уявляю, як 
Аґнєшка Осецька рвучкою ходою повертається додому. Чомусь здається, що вона аж підстрибувала. На вітрі 
розвівається її волосся. Замріяна, повна ідей. Зовсім не асоціюється з бронзовою жінкою за столом на перехресті 
вулиць Французької та Оборонців у Варшаві. Хоча зворушують квіти на її столі та в’язаний шалик на шиї.

Анастасія КАНАРСЬКА

варто знати – Польща
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Надійшов 2021 рік, а це означає, що час підводити підсумки 2020-го для фонду «Наш вибір» та 
Українського дому у Варшаві. Цей рік став викликом для нас, чи зможемо вистояти й продовжу-
вати допомагати мігрантам.

Рік, що минув, був для фонду «Наш ви-
бір» доволі важким, оскільки з березня 
2020 року в Польщі оголошено стан епіде-
мії та впроваджено локдаун. Ми змушені 
були призупинити нашу діяльність у стінах 
Українського дому та перейти в режим 
онлайн-зустрічей та подій. Силами членів 
фонду, працівників, волонтерів, пожертву-
вачів, спонсорів і друзів «Нашого вибору» 
нам вдалося вистояти й продовжувати за-
йматися інформаційними та освітніми про-
єктами, дослідницькою роботою на тему 
міграції, а представниць і представників 
фонду часто запрошували як експертів ба-
гатьох конференцій і робочих зустрічей. Пе-
ред нами 2021 рік – стан епідемії далі три-
ває, наша діяльність поки що обмежена, але 
ми сподіваємося, що вакцинація допоможе 
подолати епідемію й можна буде поверну-
тися до звичної діяльності та розвиватися 
далі.

Інформація
Доступ до достовірної інформації мину-

лого року став ключовим для українських 
мігрантів у ситуації невпевненості в майбут-
ньому, непередбачуваних рішень урядів, 
закриття кордонів, поширення фіктивної 
інформації у соціальних мережах та на ін-
тернет-порталах. З дня оголошення стану 
епідемії та локдауну ми змінили спосіб 
діяльності й відкрили загальнопольську 

інфолінію для іноземців, регулярно інфор-
мували українців про зміни в праві та ситу-
ацію на україно-польському кордоні. Ми та-
кож оперативно повідомляли про всі зміни 
на порталі www.naszwybir.pl. 

В Українському домі продовжував дія-
ти Консультаційний пункт для мігрантів, 
у якому можна було отримати кваліфіковану 
й безкоштовну допомогу щодо легалізації, 
працевлаштування та інтеграції в Польщі. 
Консультували ми стаціонарно, з перерва-
ми весною та під кінець року з огляду на 
пандемію. Протягом року надано 1 454 кон-
сультацій (особистих і письмових). 

Із 16 березня почала діяти Інфолінія для 
мігрантів 727 805 764, яка у 2020 році нада-
ла 3756 консультацій. А разом телефонних, 
письмових та особистих консультацій про-
ведено 5 210. До нас дзвонили з усіх куточ-
ків Польщі та України. Послугами Консуль-
таційного пункту та інфолінії користуються 
українці, поляки й громадяни інших дер-
жав: із Європи, Азії, Африки та Латинської 
Америки. Консультанти пункту допомагали 
їм із правильним оформленням документів, 
відстоюванням своїх прав перед нечесни-
ми роботодавцями й забезпечували всією 
необхідною інформацією, яка б зробила 
процес інтеграції мігрантів до польського 
суспільства максимально комфортним. Фі-
нансово допомогла розпочати діяльність 
інфолінії фірма EWL Group.

Уже десятий рік фонд «Наш вибір» ви-
дає газету «Наш вибір» та веде портал 
naszwybir.pl, що покликані інформувати 
громадян України, які вже знаходяться 
в Польщі або тільки планують до неї приїха-
ти, про всі важливі моменти легалізації пе-
ребування й праці, щоденного та культурно-
го життя Польщі. На порталі можна знайти 
інформацію про життя в цій країні, а також 
новини щодо польсько-української спів-
праці, освіти, культури, політики тощо. Пор-
тал у 2020 році мав 420 000 читачів. Цього 
року їх найбільше цікавили теми, пов’язані 
з епідемічною ситуацією та обмеженнями, 
які вводять польський і український уряди. 
Завдяки польській версії порталу про життя 
українців у Польщі й діяльність фонду мог-
ли довідатися польськомовні користувачі, 
які вже традиційно є частими гостями Укра-
їнського дому (стаціонарно та віртуально). 
Паперова версія газети друкується накла-
дом 3 тисячі екземплярів і розсилається до 
більше ніж 80 місць у Польщі. У 2020 році 
вийшло вісім номерів газети. 

Минулого року фонд видав довідник «Ле-
гальна праця в Польщі, Чехії та Німеччи-
ні». Він має на меті допомогти українським 
громадянам розібратися з базовими пра-
вилами, пов’язаними з легальною працею 
в цих трьох країнах, та уникнути визиску та 
зловживань з боку нечесних посередників. 
Це вже четвертий довідник, скерований до 
українських громадян. Перший тоді ще Гро-
мадянська ініціатива «Наш вибір – Україна» 
видала 15 років тому.

Довідник побачив світ завдяки фінансо-
вій підтримці сервісу грошових переказів 
«TransferGo» та співпраці з громадською 
організацією «Poradna pro integraci» (Прага, 
Чехія). Його можна було отримати безко-
штовно, а тепер доступна ще й електронна 
версія довідника в розділі «Бібліотека» на 
порталі www.naszwybir.pl.

Освіта
В Українському домі діє мовна школа, де 

можна вивчати українську мову. У 2020 році 
проводилися також курси польської мови, 
але з огляду на пандемію їх призупинено. 

Фонд «Наш вибір» заснував Українську 
суботню школу для громадян України, яка 
діє вже шість років. У рамках навчальної 
програми діти в різних вікових групах ви-
вчають українську мову, історію та культуру 

«Наш вибір» у 2020 році
Мирослава КЕРИК

голова фонду

Петро Тима, голова ОУП та Мирослава Керик, голова фонду «Наш вибір» – під час святкування 
10-річчя фонду, 15 січня 2020 р. Фото Христини Заник
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України, розвивають українське мовлен-
ня. Через пандемію школа змушена була 
перейти на навчання онлайн. Ми з надією 
дивимось у 2021 рік, щоб повернутися до 
звичного шкільного ритму. 

Для найменших українців Варшави на 
початку року в Українському домі діяв 
клуб вихідного дня «Рукавичка», де діти 
могли не тільки весело й цікаво провести 
час, а також мали різноманітні заняття, на-
приклад, із танців та розвитку українсько-
го мовлення.

Освіта для дорослих. Спільно з Музеєм 
історії польських євреїв «POLIN» ми про-
вели польсько-український навчальний 
курс «Багатокультурні міські історії». 
Його метою було поширення знань про 
багатокультурність міст та заохочення 
учасників до пошуку багатокультурної 
спадщини у своїх містах. Викладачі – це 
дослідниці й дослідники з України та 
Польщі. Оскільки учасники курсу високо 
його оцінили, було зацікавлення цією те-
матикою, тож у 2021 році відбулися два 
нових набори. Заняття тривають онлайн. 

Культура
У Варшаві вже шість років діє Україн-

ський дім, який ми координуємо. З огляду 
на пандемію він змушений був обмежити 
свою діяльність до подій онлайн і змен-
шити кількість учасників стаціонарних 
подій. Минулого року не відбулися тра-
диційні різдвяний і великодній ярмарки. 
Але незважаючи на складну ситуацію, 
в стінах Українського дому або онлайн ор-
ганізовано 233 заходи (фондом та іншими 
організаціями), серед яких – літературні 
зустрічі, тренінги, курси, конференції та 
зустрічі з відомими людьми: письменни-
ками, активістами, експертами. Гостями 
фонду були Радек Рак, Тетяна Малярчук, 
Олександра Гнатюк, Наталя Забужко, Іза 
Хруслінська та інші.

У 2020 році місто Варшава підтрима-
ло нашу ідею організації циклу літера-
турних зустрічей під назвою «Інтегра-
ція через літературу ІІ», присвячених 

польським та українським письменникам 
і поетам. У рамках цього проєкту відбулося 
10 дискусій онлайн, які побачило близько 
100 000 осіб. Усі дискусії проводила дослід-
ниця й письменниця Олександра Іванюк.

У 2020 році продовжувала діяти Мис-
тецька галерея Українського дому. За-
плановано було кілька виставок україн-
ських митців, але з огляду на пандемію 
вдалось організувати лише чотири: сту-
дента Мистецького факультету Академії 
мистецтв у Катовіце Павла Казміна «Не-
бесна Сотня»; Ганни Шумської «Територія 
конфлікту»; виставка Андрія та Лії Достле-
вих «Мені все ще соромно, коли я викидаю 
їжу – бабуся розповідала мені історію про 
Голодомор» та «Міграполіс», організована 
«Відкритим домом» та фондом «Etc.». 

Підсумовуючи, у 2020 році в Україн-
ському домі відбулися:

• 233 заходи (виставки, зустрічі, курси, 
тренінги, святкування – стаціонарно 
та онлайн),

• 5210 консультацій (особистих, пись-
мових і телефонних),

• 4 виставки,
• 4645 відвідувачів.

Співпраця
Фонд «Наш вибір» уже четвертий рік 

є членом Консорціуму організацій, які 
підтримують мігрантів і біженців. У його 
складі – Товариство юридичної підтрим-
ки, Гельсінський фонд прав людини, фонд 
«Польський міграційний форум», товари-
ство «Номада», товариство «Homo Faber», 
фонд «Центр мігрантських досліджень», 
Amnesty International, фонд «Польська 
гостинність», портал uchodzcy.info. 

Члени консорціуму аналізують дії влади 
та реагують на порушення прав мігрантів 
і мігранток, а завдяки підтримці «Open 
Society Fund» допомагають іноземцям 
легалізаційними, юридичними, психо-
логічними консультаціями, підтримують 
у складних ситуаціях, організовують мен-
торінгові курси для громадських активіс-
тів, навчають польської мови тощо. Ми 
діємо в чотирьох містах, але допомагаємо 
мігрантам у цілій Польщі, зокрема, у шести 
осередках для іноземців. У березні – груд-
ні 2020 року представники консорціуму 
надали таку допомогу: 110 осіб отримали 
психологічну підтримку, 8800 – юридичні 
та інтеграційні поради, 450 дітей мігран-
тів і біженців – допомогу в навчанні, дітям 
передано 50 комп’ютерів, 5350 осіб вчи-
ли польську мову, 59 особам допомогли 
знайти роботу тощо. Ми провели понад 
120 тренінгів / інформаційних зустрічей 
на тему мігратів і біженців для приймаю-
чого суспільства та іноземців, у яких взя-
ли участь близько 1000 осіб. Люди, які 
отримали від нас допомогу, походять із 
50 країн і з усіх континентів.
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У 2020 році ми вкотре долучилися до ак-
ції «Свята без тата» від «Ініціативи Героям 
Майдану». Цього року Український дім не 
був фабрикою Ельфів, оскільки подарунки 
пакувалися в Україні, але ми інформацій-
но підтримували цю акцію. Сподіваємося, 
у грудні 2021 року організатори та волонте-
ри знову завітають в Український дім. Цьо-
го року вдалося зібрати рекордну суму – 
167 500 злотих, 3650 дітей загиблих і по-
ранених захисників України отримали по-
дарунки.

Фонд «Наш вибір» став партнером 
«Ashoka w Polsce» в програмі «Hello 
Entrepreneurship», мета якого – підтриму-
вати суспільне підприємництво мігрантів 
і мігранток. У 2020 році відбулося два кон-
курси мігрантських ініціатив, які отримали 
фінансову та менторську підтримку. Серед 
учасників є українці та кримські татари.

Минулого року ми разом із фондом «Зу-
стріч» (Краків), товариством «Калейдоскоп 
культур» (Вроцлав) та Об’єднанням україн-
ців у Польщі, осередком у Перемишлі ство-
рили Коаліцію меншинних і мігрантських 
організацій, ціллю якої є підтримка інших 
організацій та ініціатив. У 2021 році розпо-

чато новий проєкт такої підтримки. Скоро 
будуть деталі. 

Ми вже другий рік належимо до Коалі-
ції християнських, єврейських, мусуль-
манських організацій та організацій, які 
діють для цих спільнот. Її ціллю є посилен-
ня спів праці й протидія дискримінації за 
національністю чи релігійною приналежні-
стю. Діяльність Коаліції підтримує National 
Democratic Institute. 

Дослідження
У 2020 році ми провели дослідження про 

ситуацію українських мігранток у Польщі 
під час пандемії COVID-19. Метою його було 
визначити, які наслідки пандемія мала для 
українок-мігранток, з якими проблемами 
вони зіткнулися, які зміни в політиці на цен-
тральному й локальному рівнях треба вне-
сти, щоб покращити ситуацію жінок за кор-
доном. Дослідження проводили Бенджамін 
Коуп, Мирослава Керик та Іванна Килюшик, 
на його основі написали рапорт «Ситуація 
українок-мігранток у Польщі під час пан-
демії COVID-19». Проєкт фінінсувався Фон-
дом ім. Гайнріха Бьолля. Рапорт вийшов 
англійською та польською мовами.

Нагороди
У лютому 2020 року голова правління 

фонду «Наш вибір» отримала Почесну від-
знаку «Заслуженої для Варшави» за діяль-
ність, спрямовану на налагодження поль-
сько-українського діалогу та підтримки 
потребуюючих осіб.

Підсумовуючи, в 2020 році, незважаючи 
на пандемію COVID-19, нашою допомогою 
й програмою охоплено понад 500 тисяч 
осіб. Завдяки переказам на рахунок фон-
ду минулого року нам вдалося зібрати 
22 131,22  злотих, в тім з відрахування 1% 
податку – 6744,51 злотих та 6537 злотих  
у рамках збірок на Facebook. Усі ці кошти 
пішли на статутні цілі фонду.

Минулого року нашу діяльність підтри-
мали місто Варшава, Фонд ім. Стефана Ба-
торія, Фонд відкритого суспільства, Фонд 
ім. Гайнріха Бьолля, Національний інститут 
свободи, а також фірми та індивідуальні по-
жертвувачі.

Ми дуже вдячні вам за довіру й підтримку. 
Будемо сподіватися, що ви й надалі підтри-
муватимете нашу спільну справу. Щоб пере-
лічені ініціативи могли продовжувати діяти, 
просимо вас переказати нам 1% свого по-
датку. Для цього потрібно вписати у форму-
ляр наступне:

KRS: 0000507234
Обов’язково вкажіть сel szczegółowy: 5498

Підтримати нас можна також, переказу-
ючи благодійний внесок на банківський 
рахунок фонду «Наш вибір»:

Fundacja Nasz Wybór
Numer konta:
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Назва переказу: na cele statutowe
Додамо, що внески можна відрахувати 

від податку.

Запрошуємо до співпраці й підтримки 
нашої спільної справи!

Семінар «Ситуація українок у Польщі під час пандемії», грудень 2020 р. 

Зустріч в Українському домі, присвячена програмі «Hello Entrepreneurship». Фото «Ashoka w Polsce»
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Валерій Соколенко: «1500 вболівальників 
чекали нас на стадіоні о третій ночі». 
Інтерв'ю з українським футбольним тренером у Польщі
Валерій Соколенко – людина, котра чи не найкраще з усієї української футбольної спільноти орієнтується в польському 
футболі. 15 років тому його запросили з української Першої ліги одразу в польську Вищу. Це стало проривом у кар'єрі 
крайнього захисника й мало величезний вплив на його подальше професійне зростання та життя.

Валерій три роки провів у польській Ви-
щій лізі (яка згодом стала Екстракласою), 
а нині, вже п'ятий рік, будує свою тренерську 
кар'єру. Минулого року молодому настав-
нику підкорився перший серйозний успіх – 
він зумів вивести свою, доволі скромну за 
фінансовими можливостями, команду з Чет-
вертої в Третю польську лігу з футболу. Ми 
поговорили з Валерієм Соколенком про його 
тренерську кар'єру, незвичайну футбольну 
долю та про розвиток польського й україн-
ського футболу. 

Олександр Шевченко: У 2005 році ви пере-
йшли з «Енергетика» в «Гурнік» (Ленчна). 
Трансфер із Першої української ліги до Ви-
щої польської – це дуже нетипова історія. 
Як це сталося? 
Валерій Соколенко: Насправді все було 
доволі просто. Я починав грати в обласних 
змаганнях на Чернігівщині, пізніше потрапив 
у «Систему Борекс» із Бородянки, яка й стала 
моїм першим професійним клубом. Там я по-
грав півтора року, і ми змогли за цей час вий-
ти з Другої в Першу лігу. Згодом був період 
в «Енергетику», де вдалося повторити цей 
успіх. Мені подзвонив знайомий, сказав, що 
є можливість поїхати в Польщу, на перегляд 
до команди Вищої ліги. Звісно, я погодився. 

На перегляді в «Гурніку» тоді було 20 осіб – 
п'ятеро українців, хлопці з Голландії й поляки. 
Але так сталося, що з усіх контракт підписали 
лише зі мною. Так я залишився в Польщі. 

Пам'ятаєте свої перші враження від країни 
та польського футболу? 

Для мене приємним шоком став рівень 
інфраструктури. В Україні тоді ще не було 
нових стадіонів, а в Польщі – майже в кожно-
го клубу новенькі, з критими трибунами. Це 
було незвично. 

Чи швидко адаптувалися до життя в новій 
країні? 

Усе відбулося доволі швидко. Уже після 
перших зборів міг говорити з хлопцями 
польською мовою. В дитинстві, коли я їздив 
на Львівщину до діда з бабцею, у них по те-
левізору завжди були польські канали, які 
я дивився. Тому з вивченням мови проблем 
не виникло. Партнери по команді допомогли 
адаптуватися в повсякденному житті, стосун-
ки всередині колективу були дуже добрими. 

Як у професійних футболістів виглядає си-
туація з легалізацією перебування? 

В Екстракласі такими питаннями займа-
ється клуб. За день-два можна все вирішити,  

спортсмени цими проблемами не перейма-
ються. Але в Другій лізі й нижче футболісти 
самі мають відкривати візи чи подаватися на 
карти перебування. Найбільша проблема на 
цьому рівні – з дозволом на роботу. Не кожен 
клуб хоче цим займатися заради запрошення 
іноземних гравців. 

Як би ви порівняли рівень футболу в Украї-
ні та Польщі в ті часи? 

У ті часи, я думаю, в Україні футбол був 
сильніший. Такі клуби, як «Динамо», «Шах-
тар», «Дніпро», «Металіст», мали добру фінан-
сову базу й могли запрошувати висококлас-
них легіонерів. У Польщі грошей було менше, 
але професійному футболу дуже допомагало 
телебачення. Тут діє єдиний телевізійний пул, 
з якого кожна команда отримує свою част-
ку фінансування. Коли я грав в Екстракласі, 
додатковим заробітком для клубу були по-
кази матчів команди в прямому ефірі. Також 
команда отримувала гроші за позицію, яку 
вона зайняла в лізі. Звісно, чим вище – тим 
більше коштів. Ще одним джерелом доходів 
були спонсорські контракти. У Ленчній, на-
приклад, нас фінансувала місцева копальня. 
І якщо президент клубу вмів добре розпо-
ряджатися цими коштами, клуб міг грати на 
високому рівні. 

українці в Польщі

Тренер Валерій Соколенко в першому ряду, у центрі. Фото зі сторінки клубу: Kadra KS Wiązownica w 2020/2021
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У 2008–2009 роках ви грали в «Полонії» 
(Битом), яка тоді дуже прогресувала: пер-
ший сезон із вашою участю команда закін-
чила на 13-му місці, другий – уже на 7-му. 
Як ви згадуєте цей період? 

Та команда була схожа на одну велику ро-
дину. Клуб мав проблеми з фінансуванням, 
але атмосфера в колективі була прекрасною. 
Кожного тижня ми всі збиралися з сім'ями. 
Тренер Міхал Пробєж (до недавнього часу – 
головний тренер «Краковії». У минулому 
році під його керівництвом інший україн-
ський футболіст, Олексій Дитятьєв, виграв 
Кубок Польщі. – Прим. авт.) нам одразу ска-
зав, що якщо вилетимо з Екстракласи, фінан-
сова ситуація в клубі стане складною. Маємо 
залишитися, щоб отримати гроші від телеба-
чення й клуб зміг продовжити триматися на 
рівні. Так і було – ми три-чотири місяці грали 
без зарплати, але коли клуб отримав гроші 
від телебачення, з нами одразу розрахува-
лися за всі заборгованості. 

І все ж я той період згадую з теплотою. Був 
класний тренер, який умів знайти підхід до 
будь-якого футболіста, були гравці високого 
рівня – з нами грав футболіст збірної Сло-
ваччини та два гравця збірної Польщі. Коли 
ми закінчили сезон на 7-му місці й після ос-
таннього матчу повернулися з Лодзі, 1500 
вболівальників чекали нас на стадіоні – і це 
о третій ночі! А потім кожному футболісту по-
дарували футболку з написом «Mistrz Śląska», 
адже тоді було кілька команд із Сілезії, але 
ми опинилися вище за всіх в турнірній та-
блиці, тому нас визнали чемпіонами Сілезії 
(посміхається). Це був вдалий період. 

Потім у вашій кар'єрі були виступи в Німеч-
чині й повернення в Україну, в Одесу. Але 
в 2015 році ви знову поїхали до Польщі, 
в «Мотор» (Люблін). Як це сталося? 

У 2011 році ми з «Чорноморцем» вийш-
ли в Прем'єр-лігу України. Влітку того року, 
одразу після відпустки, на першому трену-
ванні я відчув біль у спині – наче щось виско-
чило, і я не міг ні зігнутися, ні нормально 
поворушитися. МРТ показало, що я мав дві 
міжхребцеві грижі, які вилетіли й заблокува-
ли мені ногу. На праву ногу я взагалі не міг 
стати. Два місяці довелося лежати в ліжку. 
Тоді дуже допоміг лікар «Чорноморця» Лео-
нід Севастєєв (зараз, на жаль, уже покійний). 
Він буквально мене витягнув. Потім два мі-
сяці я вчився ходити. Уявіть, бувало, йшов 
Одесою влітку в тапочках, мені випадкова 
людина каже, що я правий тапочок загубив. 
А я йшов і навіть не відчував. Тоді мова йшла 
не про відновлення кар'єри, а про те, щоб 
хоча б навчитися нормально ходити. Два 
роки я відновлювався й не грав у футбол. 
Думав, що кар'єра вже завершена, але друг 
попросив пограти в Корюхівці на чемпіонаті 
області. Так, фактично, моя кар'єра почалася 
вдруге. Знову вийшов на певний рівень гри, 
і тоді мені подзвонив знайомий тренер із Лю-
бліна і запросив до «Мотора». Там ми грали 

на прекрасному стадіоні, на якому півтора 
року тому молодіжна збірна України виграла 
чемпіонат світу. На виїзні матчі Третьої ліги 
їздили в костюмах із краватками. У невели-
ких містечках місцеві сміялися, що ми при-
їхали на матч Третьої ліги, наче «Барселона» 
чи «Баварія» на Лігу чемпіонів (посміхається). 

Як ви стали граючим тренером «Вьонзов-
ніци»? 

Після «Мотора» я ще короткий час пограв 
у «Ярославі», і до мене подзвонив президент 
«Вьонзовніци» з пропозицією стати граючим 
тренером. Мені на той час було 35 років, 
і я вирішив, що це гарна можливість почати 
тренерську кар'єру. Коли приймав рішення, 
навіть не знав, на якому місці знаходиться 
команда, а виявилося, що в зоні вильоту 
з Четвертої ліги. І нам треба було терміново 
змінити ситуацію. Завдання вдалося викона-
ти, і той сезон ми закінчили на 7-му місці. 

За кілька сезонів ви зуміли підняти коман-
ду із зони вильоту до виходу в Третю лігу. 
Як вам це вдалося? 

Нам разом із президентом вдалося зі-
брати чудову команду, у якій поєдналися 
молодість і досвід. У нас було 5–6 молодих 
гравців, що лише починали свій футбольний 
шлях, і 5–6 досвідчених, які вже пройшли 
Другу й Третю лігу. У чомусь нам «допо-
могла» пандемія, адже на момент зупинки 
чемпіонату в минулому сезоні ми займали 
перше місце. Але, я думаю, і без цього нам 
вдалося б утримали лідерство – перевага 
над найближчим конкурентом становила 
п’ять пунктів. Ми відчували, що можемо ви-
грати чемпіонат.  

Важливо зазначити, що в нас був чи не 
найменший бюджет у Четвертій лізі, але нам 
вдалося побудувати команду, яка зуміла під-
вищитися в класі. Зараз мета клубу – отри-
мувати якомога більше пунктів у системі Pro 
Junior. Згідно з нею, клубам нараховуються 
пункти за ігровий час молодих футболіс-
тів – 2000–2002 року народження. Чотири 
команди дивізіону, які набрали найбільше 
пунктів, отримують гроші. За цією системою, 
клуб може отримати кошти, співрозмірні 
річному бюджету. І це добра можливість 
розвиватися далі.

У Польщі дуже сильний рівень нижчих ліг. 
Як ви вважаєте, чи можна сказати, що ниж-
чі ліги – це сила польського футболу? 

Можливо, не стільки нижчі ліги, скіль-
ки футбольні школи. Федерація футболу 
Польщі близько десяти років тому вироби-
ла систему, згідно з якою всі сертифікова-
ні футбольні школи навчають дітей грати 
у футбол за єдиною програмою. Зараз це 
дає свої плоди, і багато молодих гравців 
їдуть грати за кордон. Крім цього, в Третій 
і Четвертій лігах клуби мають обов'язок ви-
пускати в стартовому складі принаймні двох 
молодих гравців. В Україні, наскільки я знаю, 

такого немає. Отже, молоді гравці з 18 років 
починають грати з дорослими. І це дає їм 
можливості для більш швидкого та ефектив-
ного розвитку. 

Які ваші подальші плани як тренера? 
Я бачу себе в ролі тренера й хочу далі роз-

виватися в цьому напрямку. Зараз у мене 
є ліцензія UEFA A. Нещодавно здав доку-
менти на навчання для отримання ліцензії 
UEFA Pro. В Польщі з UEFA A можна трену-
вати лише Четверту і Третю лігу, для Вищої 
потрібна UEFA Pro. В Україні ж із UEFA Pro 
можна тренувати в Прем'єр-лізі, а в Першій 
і нижче – з UEFA A. Тому зараз у Польщі про 
рівень вище Третьої ліги важко говорити. 
В Україні ж або в країнах Балтії я можу трену-
вати в Першій лізі або бути асистентом у Ви-
щій лізі. Тому розглядаю кожну пропозицію. 
Я хочу бути тренером і робитиму все, щоб іти 
вперед у цьому напрямку.

Розмовляв Олександр ШЕВЧЕНКО

Валерій Соколенко 
21.06.1982, український футболіст, тренер

2001– 
2002

«Система Борекс» 
(Бородянка)

Друга ліга, 
Перша ліга

2002 «Система-КХП» 
(Черняхова) Друга ліга

2004 «Борисфен-2» 
(Бориспіль) Друга ліга

2004– 
2005

«Енергетик» 
(Бурштин)

Друга ліга, 
Перша ліга

2006– 
2007

«Гурнік» (Ленчна, 
Польща)  Вища ліга

2007 «Десна» (Чернігів) Перша ліга

2008– 
2009

«Полонія» (Битом, 
Польща) Екстракласа

2009- 
2010

«Енергі» (Котбус, 
Німеччина)

Друга 
Бундесліга

2011 «Чорноморець» 
(Одеса)

Перша ліга, 
Прем'єр-ліга

2012– 
2014

«Авангард» 
(Корюхівка) 

Аматорська 
ліга

2015 «Мотор» (Люблін, 
Польща) Третя ліга

2016 «1909 Ярослав» 
(Ярослав, 
Польща)

Третя ліга

2016– 
2021

«КС Вьонзовніца» 
(Польща) 
(граючий 

головний тренер) 

Четверта ліга, 
Третя ліга
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Шестирічні діти повинні пройти 
обов’язкову дошкільну підготовку, тобто 
ходити до дитячого садочка або дошкіль-
ного відділу в школі. Органи місцевого 
самоврядування мають обов’язок запев-
нити дитині місце в садочку. Закон також 
передбачає забезпечення місцями всіх 
п’яти-, чотири- та трирічних дітей за ба-
жанням батьків. Якщо у процесі записів 
дитина не була прийнята до жодного за-
кладу, бурмістр скеровує її туди, де є віль-
ні місця. 

ЗАПИСИ
Записи проводяться у визначений і дуже 

обмежений час (до садочків та перших кла-
сів шкіл – у березні–квітні кожного року) 
й тривають два тижні. 

Де складати документи 
Садочки / шкільні пункти дошкільної 

освіти, школи, ліцеї/технікуми мають 
власну систему записів та окремі терміни. 
Засади й важливі дати також залежать від 
місцевості. 

Документи можна подати двома спо-
собами. Якщо садочок не проводить 
онлайн-набору, то внесок можна скласти 
безпосередньо в дошкільному закладі. 
Щоб довідатися, які садочки здійснюють 
онлайн-запис у вашій місцевості, по-
трібно перевірити на сторінці місцевого 
муніципалітету (пол.: gmina) та зареє-

струватися на рекрутаційній платформі. 
У великих містах запис до державних са-
дочків відбувається за допомогою спеці-
альної платформи. 

Якщо у вас немає доступу до Інтернету 
або є проблеми із самостійним заповнен-
ням анкети, дані дитини може внести ди-
ректор садочка/школи, зазначеного в пе-
реліку вибраних установ першим. 

Якщо батьки планують записати дитину 
до садочка або школи не за місцем про-
живання й не встигають у визначені стро-
ки, вони змушені будуть шукати вільні 
місця після закінчення основного запису.

Щоб зареєструвати дитину в системі, 
потрібно мати  її номер PESEL. Якщо його 
немає, ви можете в графі PESEL вписати 

номер паспорта дитини. У таких містах, 
як Варшава, є можливість звернутися до 
обраного освітнього осередку, де вам до-
поможуть отримати цей номер. 

Першочерговість подання заявок не 
має значення: кожна дитина отримує 
бали, на підставі яких складаються спис-
ки зарахованих.

Згідно з польською системою записів, 
батьки під час подання заявки можуть 
обрати кілька садочків/шкіл. Спочатку 
вписується дитячий заклад «першого ви-
бору» (пол.: przedszkole/szkoła pierwszego 
wyboru) – у якому батьки найбільше за-
цікавлені. Якщо у вашій місцевості реє-
страція внесків відбувається через елек-
тронну систему, після реєстрації в системі 
потрібно відвідати садочок/школу пер-
шого вибору й подати підписані обома 
батьками документи в паперовій версії. 
Якщо немає можливості підписати внесок 
обома батьками, до внеску треба долучи-
ти пояснення, чому це неможливо, і під-
твердити, що рішення прийнято обома 
батьками.  

Коли буде оголошено списки зарахова-
них дітей, батьки протягом тижня повинні 
підтвердити так зване «бажання вибору».

На підставі підтверджених заявок ого-
лошується список прийнятих дітей. Піс-
ля цього в системі електронного запису 
з’явиться перелік вільних місць. Батьки, 
діти яких не були зараховані, мають від- Fo
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Наприкінці зими – на початку весни в Польщі розпочинається триетапний запис 
дітей до дошкільних закладів і шкіл. Звертаємо вашу увагу на необхідність слідку-
вати за визначеними термінами запису, щоб не проґавити важливі дати. Передусім 
це стосується наймолодших дітей, дошкільна підготовка яких не є обов’язковою.

Запис дітей до дошкільних закладів та шкіл 
у Польщі на 2021/2022 навчальний рік

Олена ЛИТВИНЕНКО 

Увага!
Терміни та засади запису 

у вашій місцевості 
перевіряйте у відділі 
освіти, найближчому 

садочку/школі або 
в Інтернеті.

освіта
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відати електронну сторінку Бюро освіти 
свого міста, перевірити наявність віль-
них місць в інших садочках/школах та 
спробувати заново записати малечу.

БАЛИ
У польській системі запису до садоч-

ка або школи діти приймаються на під-
ставі набраних балів, які нараховуються 
відповідно до певних критеріїв. Останні 
регулюються державними та місцевими 
документами.

УВАГА! Школа має обов’язок 
прийняти дитину, що фактично 
мешкає в її районі! Дитина не 

мусить бути прописана!

Таким чином, бали мають значення 
лише тоді, коли ви хочете записати дити-
ну до школи, яка не є для вас районною.

При нарахуванні балів у садочку на-
самперед беруться до уваги: багатодіт-
ність сім’ї,  якщо дитина чи хтось у ро-
дині є інвалідом, якщо дитину виховує 
самотня мати або дитина з прийомної 
родини.

Наступними важливими критеріями 
є вік та місце проживання. Наприклад, 
у Варшаві найбільше балів отримають 
шестирічні та п’ятирічні діти, які мають іти 
до садочка за місцем проживання. Бали 
нараховуються, якщо батьки працюють 
та платять податки в зазначеній місце-
вості, а також дітям самотніх батьків або 
інвалідів. Також бали отримає дитина, 
яка пройшла всі обов’язкові щеплення 
або звільнена від них за медичними по-
казаннями. У Варшаві додаткові бали мо-
жуть нараховуватися дітям з алергією – 
при поданні заявок до спеціалізованих 
дитячих садочків. У кожному місті мож-
ливі свої особливості набору.

Районна  школа (пол.: szkoła obwodowa) 
зобов’язана прийняти всіх дітей, які до 
неї приписані. 

Шестирічні діти (народжені в 2015 
році) мають обов’язково пройти до-
шкільну підготовку в садочку або до-
шкільному відділі при школі. Однак, на 
відміну від школи, це може бути будь-
який садочок у районі, де наявні вільні 
місця.

За бажанням, батьки також можуть 
скористатися з необов’язкового крите-
рію доходу. Це варто зробити у випадку, 
коли кілька діток отримають однакову 
кількість балів. Отже, якщо в родині на 
людину дохід менший або дорівнює 674 
злотих, нараховується 1 бал.

Хронологія записів на прикладі Варшави
Терміни рекрутації до дитячих садоч-

ків, дошкільних відділів при школах та 

шкіл у Варшаві в цьому році однакові.
Детальну інформацію щодо термінів, 

засад та документів шукайте на сторінці: 
edukacja.warszawa.pl/.

У 2020/2021 записи до садочків та до-
шкільних відділів у школах розпочина-
ються 2 березня (з 13:00) і тривають до 
18 березня (до 16:00).

Протягом двох тижнів батьки складають 
внески в електронній системі рекрутації: 
https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/.

• До 19 березня (до 16:00)  батьки 
повинні занести до садочка/школи 
«першого вибору» підписаний внесок 
разом із документами, що підтвер-
джують бали, згідно з критеріями.

• 23 квітня буде оголошено список по-
передньо зарахованих дітей.

• 23–29 квітня батьки мусять скласти 
до садочка/школи, куди їхня дитина 
була  попередньо зарахована, під-
твердження бажання вибору.

• 4 травня (13:00) буде оголошено спи-
сок прийнятих дітей. 

УВАГА! Якщо ви не згодні з рі-
шенням комісії, то можете подати 
апеляцію протягом 7 днів від дня 

публікації результатів.

• 16 червня – оголошення вільних 
місць.

• 16–21 червня відбувається другий 
етап записів. Батьки складають вне-
ски на вільні місця.

• 16–22 червня (до 15:00)  батьки 
повинні занести до садочка/школи 
«першого вибору» підписаний внесок 
разом із документами, що підтвер-
джують бали, згідно з критеріями.

• 25 червня – публікування списку по-
передньо зарахованих дітей.

• 25 червня – 1 липня – складання 
батьками підтвердження вибору. 

• 2 липня – публікування списку прий-
нятих дітей. 

• 31 серпня – публікування списку 
вільних місць. 

В інших великих містах Польщі за-
писи до садочків і дошкільних пунктів 
у школах та до шкіл можуть відбува-
тися пізніше. Інформацію можна отри-
мати в найближчій школі чи садочку або 
в Інтернеті.

Слідкуйте в Інтернеті:

КРАКІВ
https://portaledukacyjny.krakow.
pl/196467,artykul,rekrutacja_do_
przedszkoli.html

https://portaledukacyjny.krakow.
pl/196470,artykul,ewidencja_zapisow_
do_szkol_podstawowych.html

ВРОЦЛАВ
https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/
formico-parents/main.action

https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/
elemento-parents/main.action

ҐДИНЯ
https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/
rekrutacja-dzieci-do-przedszkoli-
oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-
podstawowych-prowadzonych-
przez-gmine-miasta-gdyni-na-rok-
szkolny-2018-2019-547961,547961

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/
aktualnosci,4018/rekrutacja-do- 
klas-i-na-rok-szkolny-2021- 
2022,554587

ҐДАНСЬК
https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/
wydzial-rozwoju-spolecznego/
zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-
oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-
podstawowych-na-rok-szkolny-2020-
2021,a,163891

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/
wydzial-rozwoju-spolecznego/
zasady-rekrutacji-do-klas-pierwszych-
publicznych-szkol-podstawowych-na-
rok-szkolny-2020-2021,a,163894

ПОЗНАНЬ
https://www.poznan.pl/mim/ 
oswiata/news/rekrutacja-do-
przedszkoli,144006.html

https://nabor.pcss.pl/poznan/ 

ЛЮБЛІН
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/
szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-
placowek/rekrutacja-do-przedszkoli/ 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/
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https://lublin.eu/mieszkancy/ 
edukacja/szkoly-i-placowki/ 
rekrutacja-do-szkol-i-placowek/
rekrutacja-do-szkol- 
podstawowych/

ЩЕЦИН 
https://nabor.pcss.pl/szczecin

КАТОВІЦЕ 
https://katowice.eu/dla-
mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/ 
dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja 

освіта
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Олена Бабакова: У розмовах про мігран
тів у Європі весь час повертається тема 
паризьких протестів 2005 року. Чому ці 
події так вплинули на колективну уяву?
Людвіка Влодек: Протести мігрантів 
у Франції 15 років тому дійсно були ви-
довищними – підпалені машини, розбиті 
вітрини. Однак маю враження, що мало 
хто пам’ятає причину заворушень, а цей 
вибух гніву та фрустрації не стався на по-
рожньому місці. 

Безпосереднім приводом стала смерть 
двох хлопців мігрантського походження. 
Група підлітків поверталася додому після 
дворового футбольного матчу, і оскільки 
це був Рамадан, їм важливо було вчасно 
прийти додому на вечерю. Француз, яко-
го перед цим було пограбовано, викликав 
до підлітків поліцію. Побачивши людей 
у формі, хлопці почали тікати, сховалися 
в трансформаторній будці й померли че-
рез ураження струмом. 

У районі, де проживали хлопці, розпо-
чалися демонстрації. Заспокоюючи проте-
стувальників, поліція випадково кинула 
димову гранату в будинок, який виявив-
ся мечеттю. Після цього запалали всі мі-
грантські передмістя. 

Заворушення тривали кілька тижнів, 

Людвіка Влодек: «Коли перемагає національна збірна 
з футболу – ми всі французи, коли треба вирішувати 
проблеми передмість – мігранти стають зайвими»

три людини загинуло, серед них – пра-
цівник комунікаційного підприємства, 
який перевіряв вуличні ліхтарі, а про-
тестувальникам здалося, що він їх філь-
мує. Такі події приваблюють людей, яких 
цікавить насамперед бійка. Але глибока 
причина була в чомусь іншому: францу-
зів мігрантського походження насиль-
ство з боку поліції стосується набагато 
частіше, ніж їхніх білих сусідів. Зрештою, 
подібна ситуація спричинила протести 
Black lives matter у США. 

Франція є батьківщиною громадян
ського націоналізму – ключовою є ло
яльність до певних громадянських цін
ностей, а не етнічне походження, як це 
досі часто буває в країнах Центральної 
Європи. Чому тоді у Франції з інтегра
цією мігрантів виникло більше проблем, 
ніж у сусідній Німеччині, де довго була 
популярною концепція «землі й крові»?

Турецькі мігранти в Німеччині можуть 
почуватися краще чи гірше, але не мають 
до неї ресентименту як до країни-колоні-
затора, тоді як історія алжирської мігра-
ції до Франції – це історія французького 
колоніалізму. У північноафриканських 
мігрантів у Франції є сімейна історія, як 

французи трактували їхніх пращурів: 
школа в Алжирі, який де юре до 1962 року 
був частиною Франції, була обов’язковою 
тільки для білих дітей, кращі посади заре-
зервовані для європейців, алжирці у вій-
ську мають помирати за Париж, але не 
мають рівних виборчих прав.  

Алжирці почали приїжджати на ро-
боту до Франції ще в 1920-х, після вій-
ни їх кількість значно зросла. Як дешева 
робоча сила – вони стали співтворцями 
повоєнної відбудови економіки. Але їх не 
сприймали як рівних. Діти цих мігрантів 
уже не знали іншої мови поза французь-
кою; хоча були мусульманами – купували 
в грудні ялинку та відзначали Різдво. Але 
і цього було замало. Французи не поміча-
ли хорошого, але не вагалися нагадувати 
про погане: громадянська війна в Алжи-
рі, економічна криза 1970-х, атаки 11 ве-
ресня – це все погіршувало ставлення до 
мігрантів із мусульманських країн. Якщо 
в 1950-ті ліві партії намагалися будувати 
робітничу солідарність, то з часом білий 
робітничий електорат перебрав Націо-
нальний фронт. 

Тому теоретично французом є кожен, 
хто говорить французькою і співає «Мар-
сельєзу». У реальності ж, коли почина-
ються звільнення, першим претендентом 
на вихід буде той, хто має темну шкіру 
й курчаве волосся. Коли перемагає націо-
нальна збірна з футболу – ми всі францу-
зи, коли ж треба вирішувати проблему 
передмість та безробіття, то мігранти 
одразу стають зайвими. На початку ХХІ 
ст. чимало добре асимільованих мігран-
тів відчувають, що Франція – не їхній дім, 
хоча іншого дому вони давно не мають.  

У книзі кілька разів зустрічається твер
дження: якщо ти успішний і багатий, 
мігрантське походження є твоєю ро
дзинкою, цікавим елементом життєпису, 
якщо бідний, а ще гірше безробітний – 
ти лінивий і маєш забиратися додому.

Так мігрантів сприймають автохтонні 
французи, але з іншого боку – самі мі-
гранти так до себе ставляться. Поки ма-

Книга Людвіки Влодек «Гірші діти республіки» наближає до польських читачів історію франко-алжирських відносин 
та алжирської міграції до Європи, без якої неможливо уявити сучасну Францію. Алжир був для французів не просто 
колонією. Він був Францією на південь від Середземного моря. Проголошення незалежності в 1962 році викликало 
шквал емоцій у французькому суспільстві, як їх сьогодні викликають понад півтора мільйони алжирських мігрантів у 
першому й другому поколінні. 

Людвіка Влодек. Фото власне
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ють роботу, питання ідентичності їх не 
дуже цікавить, але якщо її втрачають, то 
справді думають: «Я походжу з Алжиру, 
ми їмо дещо іншу їжу, і моя мама одяга-
ється інакше, ніж мама однокласника». 
І це сприятливий ґрунт для радикальних 
мусульманських організацій, які підсилю-
ють цей ресентимент. Свою роль відіграє 
французька радикальна правиця, яка зви-
нувачує мігрантів у всіх бідах, обмежуючи 
простір для діалогу. Коли перемагає фран-
цузька збірна – Марін Ле Пен тішиться 
на Facebook, а коли після цього ж матчу 
іммігранти спалять пару смітників – вона 
з неменшим запалом розповідає, що їм не 
місце серед французів. 

Французьке суспільство не є якимось 
особливо нетерпимим. Узагалі боятися не-
знайомого, іншого – притаманно людській 
природі. Але саме у Франції помітна різни-
ця між прекрасною оповіддю про респу-
бліку та громадянський етос і практикою.

Неурядові організації у Польщі змага
ються, аби привернути увагу уряду до 
питання інтеграції мігрантів. Твоїх геро
їв слово інтеграція дратує. Чому?

Частина моїх алжирських співрозмов-
ників народилися вже у Франції. Вони 
і є французьке суспільство, з чим вони 
мають інтегруватися? Говорять фран-
цузькою, думають французькою, Алжир – 
це країна їхніх батьків або навіть дідусів, 
вони там були лише в гостях у родичів. 
Так, вони не схожі на буржуа з 16-го ра-
йону Парижа, але на них і багато хто з ав-
тохтонних французів не схожий. Проте як 
16-й район, так і іммігрантські передмістя 
Кліші є частиною французької дійсності. 

Моїх героїв дратує, що скільки б вони 
з родиною тут не жили – вони весь час 
«у гостях». Їхні батьки важко працювали 
задля величі французької економіки, їхні 
матері доглядають французьких пенсіоне-
рів. Завдяки праці цих людей Франція під 
час пандемії може нормально функціону-
вати. А тут їм – ви маєте з нами інтегру-
ватися!

При цьому держава сама дистанціюва-
лася від тих сфер, у яких був найбільший 
простір для промування класичної «фран-
цузькості». Так, школи в передмістях ма-
ють гірший рівень освіти, ніж у центрі 
міст. А дістатися до іншої можна, тільки 
переїхавши до багатшого району, що для 
мігрантів часто є нереальним. До яких 
театрів та музеїв мають ходити мешканці 
передмість, якщо туди не доїжджає метро, 
а автобус ходить раз на кілька годин? Мі-
грантські громади у Франції довгий час не 
брали участі у виборах, отже не мали мож-
ливості впливати на урядовців. Це почало 
змінюватися зовсім недавно. 

У книзі є історії не тільки алжирців, 
що живуть у Франції, але й французів, 
чия родина жила в Алжирі й мусила 
повертатися до Європи після Евіан
ських угод. Алжир з їхніх спогадів – це 
Аркадія без зла й горя, яка в руках міс
цевих ніколи не розквітла. Дуже схоже 
на спогади старших поляків про Креси.

Алжир для французів і Креси для по-
ляків – схожі історії. По-перше, це спо-
гади молодості, а як відомо, коли люди-
на молода – все довкола має більше барв. 
Моя співрозмовниця Кароль усе дитин-
ство чула від бабусі та батька, що в Ал-
жирі в них був прекрасний дім. Коли 
вона виросла й поїхала на нього поди-
витися – це виявилася звичайна будка! 

По-друге, не всі французи залишили 
Алжир у приємній атмосфері. Діяль-
ність французьких військових з ультра-
правої організації ОАС, яка не визна-
вала незалежності Алжиру, на початку 
1960-х налаштувала берберів та арабів 
проти французьких сусідів. Від’їзди до 
Європи відбувалися в атмосфері непо-
кою, іноді побоювання за власне життя.

По-третє, після оголошення неза-
лежності Алжиром почала керувати 
корумпована кліка псевдосоціалістів. 
Країна без французів зовсім не стала 
землею нектару й амброзії, що, зрозу-
міло, тільки поглиблювало смуток ко-
лишніх французьких мешканців. Тому 
серед тих, хто повернувся, – так званих 
«чорних стоп» – є сумні історії про зруй-
нований дім і викорчувані помаранчеві 
дерева, а є світлі – про відвідини через 
десятиліття, коли місцеві спеціально 
розставляли в домі меблі, як було за ста-
рих господарів. 

Водночас Франція досі повною мі-
рою не взяла на себе відповідальність за 
роки колоніалізму. Тільки Маркон ви-
знав, що це Париж відповідає за смерть 
Моріса Одена – математика й комуніста, 
прибічника алжирської незалежності. 
Як і частина кресов’яків, деякі «чорні 
стопи» закривають очі на факт, що там, 
де вони жили, – тепер незалежні краї-
ни. А є ті, хто це добре розуміє і просто 
цікавиться, що відбувається і як вони 
можуть допомогти. Щоправда, у Фран-
ції на цю тему все-таки більше дискусій, 
у нас – розбурхування емоцій.

Чи всім мігрантам у Франції так само 
непросто, як вихідцям з північноафри
канських колишніх колоній? Чи поляку 
простіше стати частиною республіки 
без «але»?

Антимігрантські настрої стосуються 
не тільки африканців. Італійці, порту-
гальці чи поляки, які теоретично є куль-

турно ближчими до французів, теж зу-
стрічаються з поганим ставленням. Ще 
на початку ХХ ст. на півдні Франції від-
бувалися заворушення, скеровані проти 
італійських робітників. У 1930-ті про 
польських мігрантів газети писали, що 
вони не інтегруються, ходять до костьо-
лу, розмовляють незрозумілою мовою та 
культивують «свою огидну кухню». Звіс-
но, поляк, на відміну від алжирця, має 
щастя, що його зовнішньо неможливо 
відрізнити від француза. Хоча мені осо-
бисто часом було важко відрізнити ав-
тохтонів Провансу від алжирців, але як 
кажуть самі алжирці – французькі праві 
тут вирізняються неабияким хистом. 

Тобто історія кожної міграції – це істо
рія травм, помилок і занедбань? Скіль
ки не вивчай практики інших країн, 
мігрантам все одно буде складно?

На жаль, більшість завжди з недо-
вірою сприймає меншість. Ситуація 
з алжирською міграцією ускладнюється 
великою її неоднорідністю. Якщо після 
Другої світової війни на роботу їхали 
люди з сіл, низькокваліфіковані робіт-
ники, то під час громадянської війни 
в 1990-ті – інтелігенція, лікарі, вчені. 
А всі вони потрапили в одну шухляду 
з написом «понаїхали». Зрештою, це 
схоже на ситуацію українців у Польщі – 
їх усіх апріорі сприймають як будівель-
ників чи прибиральниць. Лікарям, ін-
женерам, бізнесменам такий підхід не 
подобається, а з часом навіть дратує. 

Немає такого, що якийсь народ ста-
виться до мігрантів особливо пога-
но. Але є різниця у підходах еліт. І тут 
французька ситуація все-таки є кращою 
від польської, бо там ці теми активно 
обговорюють, є визнання проблеми. 
У Польщі ж на сьогодні немає жодних 
серйозних дебатів щодо міграції. Маємо 
або наївні оповіді, як чудово приймати 
людей з усього світу, або параноїдальні 
підживлення страху перед чужинця-
ми. Немає розмов про демографію, про 
старіння суспільства і про те, що без мі-
грантів наша економіка просто не дасть 
ради. 

Сама проблема міграції у Франції 
існує банально довше – повоєнний до-
бробут французів збудований руками 
мігрантів. У Польщі ця тема є відносно 
новою, але це не виправдовує, що тру-
дових мігрантів з України уряд називає 
біженцями. Для змін потрібен час, якась 
критична маса. Мені здається, ми все 
ближче до цього моменту.

Розмовляла Олена БАБАКОВА
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Іванна БЕРЧАК

та Артур Нахт. Під час великої «Серпневої 
акції» 1942 року тут гине Дебора Фоґель. 
Того ж року в Дрогобичі був розстріляний 
Бруно Шульц, а у Львові внаслідок пострілу, 
втікаючи від перевезення до концтабору 
«Белжец», від ран загинув член групи «Ар-
тес» Отто Ган. 

«На виставці ми зібрали роботи відомих 
митців того часу. Ми стараємося нагадати 
про важливість співпраці різних художни-
ків із різних культурних середовищ, для 
того щоб запропонувати й розвинути таку 
співпрацю зараз. Ми цінуємо українських 
відвідувачів і запрошуємо на виставку. 
Описи події представлені трьома мовами: 
польською, українською та англійською», – 
зазначає куратор виставки.

Голокост
Значну частину Другої світової війни 

Штренґ провів у Львові, спочатку окупо-
ваному Червоною армією, пізніше – гітле-
рівськими військами. Після приходу німців 
художник переховувався у своїх знайомих. 
Потім був ув’язнений у Янівському конц-
таборі. Відомо, що він утік із концтабору 
в 1942 році. Згодом знищив документи, що 
ідентифікували його як Штренґа, та отримав 
нові документи на прізвище Влодарський. 
У 1944 році художник зі своєю дружиною 
Яніною Брош приїжджають до Варшави. 
Там під час Варшавського повстання його 
заарештовують та перевозять до Штуттго-
фа. Після визволення з концтабору він із 
дружиною оселився у столиці, де назавжди 
залишився з геноцидною ідентичністю. 

Виставка «Генрик Штренґ / Марек Вло-
дарський та єврейсько-польський модер-
нізм» триватиме в Музеї сучасного мис-
тецтва у Варшаві  від 5 лютого до 9 травня 
2021 року. З 30 травня до 1 серпня 2021 
року вона експонуватиметься в Україні, 
у Львівському національному музеї.

Марек Влодарський був одним із провід-
них представників львівського авангарду 
міжвоєнного періоду. Художником, який 
змінює старі та спрощені способи мислення 
про польське мистецтво XX ст.: про модер-
нізм, соцреалізм і єврейську культуру, яка 
є невід’ємним виміром польської культури. 
Історія його життя й творчості – захоплююча 
та неоднозначна. Штренґ був поляком, єв-
реєм, львів’янином і варшав’янином. У Па-
рижі художник навчався у Фернана Леже, 
захоплювався Андре Бретоном. У Львові 
він був співзасновником авангардної групи 
«Артес», дружив із Деборою Фоґель та Бру-
но Шульцом. Штренґ пережив сталінську 
й нацистську окупацію. Згодом утік до Вар-
шави, де його заарештували та відправи-
ли до концтабору «Штуттгоф». Після війни 
художник творив польську сучасність, був 
професором Академії образотворчих мис-
тецтв у Варшаві. Показуючи долю та твор-
чість Генрика Штренґа, виставка дає уявлен-
ня про мистецькі явища, що мають ключове 
значення для Центрально-Східної Європи 
до, під час та після Другої світової війни. 

Вулиця
Виставка розпочинається з частини під 

назвою «Вулиця». Ми бачимо на фотогра-
фіях вулиці Львова – великого міста, ху-
дожнього та наукового осередку. Також 
тут показано єврейську частину міста, яка 
для Штренґа була важливим місцем на мапі 
Львова. У своїх роботах митець, з одного 
боку, передає картину модернізованого ме-
гаполіса та сучасного ритму життя: показує 
електричні ліхтарі, автомобіль і трамвай, 
елегантних пішоходів, вітрини та крамни-
ці, рекламу. З іншого боку, показує інший 
портрет Львова. Поруч із міськими панами 
є в ньому місце і для Шимона – сторожа, 
який підмітає вулицю, а поруч із кав’ярнею 
для інтелігенції під назвою «Віденська» з’яв-

ляється кінотеатр «Пасаж», що приваблював 
біднішу публіку. Часто у своїй творчості ху-
дожник використовував мотив музиканта. 
Музиканти Штренґа дуже виразно схожі на 
типаж батярів, які нерозривно пов'язані зі 
львівською передміською культурою. Це – 
спритний, безробітний, веселий, вуличний 
музикант. 

«Для Штренґа найбільшим натхненням 
був Львів, його передмістя та звичайні меш-
канці. На виставці побачимо, наприклад, ву-
личні фотографії і фільми того періоду, також 
послухаємо львівських пісень. Ми будемо 
стежити за їхнім відлунням у роботах Штрен-
ґа. На першому плані хочемо показати різні 
обличчя Львова. Львів – як важливий осере-
док, фундамент єврейсько-польської культу-
ри, яка перепліталася з українською», – пояс-
нює куратор виставки Пьотр Слодковський. 

«Артес», воєнний Львів 
На виставці представлені роботи інших ху-

дожників групи «Артес». Вона була заснована 
в 1929 році у Львові; її назва мала символізу-
вати ідею об’єднання всіх галузей мистецтва. 
Представники цього авангардистського 
об’єднання тяжіли до радикальних мис-
тецьких течій – конструктивізму, дадаїзму, 
сюрреалізму, абстракціонізму. 1930–1932 
роки були періодом найінтенсивнішої діяль-
ності групи. На той час «Артес» організував 
одинадцять виставок: шість у Львові, дві 
у Варшаві та виставки у Кракові, Станіславові 
й Тернополі. Міський фольклор і провінцій-
на творчість були основним джерелом іко-
нографічних мотивів для художників групи. 
1935 року «Артес» припинив своє існування.

Воєнний  Львів став містом, у якому  пе-
реплелися долі багатьох митців. Мєчислав 
Берман утік туди невдовзі після початку вій-
ни. Станіслав Тейсейре перебував у Львові 
під час радянської та німецької окупації. 
У місті також проживали Ерна Розенштейн 

5 лютого в Музеї сучасного мистецтва у Варшаві відкрилася виставка «Генрик Штренґ / Марек Влодарський і єврейсько-
польський модернізм». Вона зосереджена на творчості польсько-єврейського модерніста Генрика Штренґа / Марека 
Влодарського, художника, який творив у міжвоєнному Львові та повоєнній Варшаві. Замість найвідоміших картин 
художника – з часів його навчання у Франції – тут найбільше військових робіт Штренґа/Влодарського. Вони є ключем до 
розуміння його життя та зміни його особистості.

культура

Генрик Штренґ / Марек Влодарський 
і єврейсько-польський модернізм
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зуміє сілезький діалект (Ślůnsko godka), переклад 
звучить так: «Колись на цешинській землі не їли 
стільки м'яса, як зараз, а люди жили, працювали 
і були здорові. Кажуть, мій дідо м'ясо бачив тіль-
ки в неділю, а як помер, то було йому дев'яносто 
років». Але м'ясо також на столі бувало, переваж-
но  – козлятина й баранина, здебільшого на свята 
(про «мурзін» як обов'язкову страву на великод-
ньому столі я вже якось вам розповідав). Специ-
фіка місцевої кухні – переважно прості та швидкі 
в приготуванні й при цьому досить ситні страви. 
За роботою в горах мало хто мав час бавитися 
в «профітролі». Деякі звичні нам страви просто 
мали свої, незвичні назви, наприклад: stryki – це 
деруни, а krepliki – пончики, szperki – шкварки. 
Але почнемо наш ślunski łobiud (сілезький обід) 
ми, звичайно ж, із супів, бо супи, каші (найбільш 
популярна – пражуха/prażucha), різноманітні 
кльоцки (які тут називають – о диво! – галушка-
ми), бобові, квакі (бруква) та капуста, приправле-
ні льняною олією, шкварками чи рідше маслом, – 
це і були основні страви на столі. Супи загалом 
поділялися на бриє (bryja – хоча є окрема страва 
з такою назвою, і це фруктовий суп) – тобто густі 
ситні супи, та полєвки (polewka) – рідкі, на ос-
нові бульйону з різними додатками (наприклад, 
більш відома нам із чеської кухні чеснечка, яку 
тут лагідно називають чоснкулею; ще є копруля 
з кропом та кминкуля з кмином), або ж на основі 
молока й молокопродуктів.

Рецепти – у наступному номері.

Цього разу я запропоную вам подорож до 
Цешина. Місто – дуже гарне й цікаве, розділя-
ється Ользою на чеську та польську частини 
і є центром історичного регіону Цешинської Сі-
лезії (Śląsk Cieczyński), яка знаходиться по обидва 
боки кордону. Цешин відомий із ІХ ст. і завжди 
був значним культурним і просвітницьким цен-
тром. Я думаю, ті, хто зацікавиться, знайдуть бага-
то інформації про це місто, але ми будемо заохо-
чувати відвідати його запахами та смаками цього 
унікального регіону. Цікавим з історичної і кулі-
нарної точки зору є факт, що на відміну від решти 
Сілезії, Цешинська Сілезія знаходилася у складі 
Австро-Угорщини, а не Прусії. Звідси й виплива-
ють досить значні розбіжності з традиційною сі-
лезькою кухнею, хоча спільного тут також багато, 
бо про Східну Європу завжди казали, що це «ти-
гель народів». 

Цього разу я буду тільки перекладачем, бо ваш 
екскурсовод – корінна цешинянка, пані Луция 
Чесляр (Łucja Cieślar) – майстриня, яка займаєть-
ся відродженням давнього промислу лозопле-
тіння, відтворює місцеву пісенну спадщину, є не-
вичерпним джерелом історій із життя міста та 
просто гарна дівчина. Щодо основ кулінарії цього 
регіону, то перша фраза огляду цешинської кухні 
виразно про все говорить: «Kiejsi sie na cieszyńskij 
ziymi sie nie jadło tela miynsa co terazy, a ludzie 
żyli i robili i byli zdrowi. Baji mój starzik – miynso 
widzioł yny przi niedzieli, a jak umrzuł to mu było 
dziewiyndziesiónt roków». Для тих, хто не дуже ро-

Кулінарна подорож на 
польсько-чеське прикордоння
Частина І
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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 до-
сить 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.
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