
ВАКЦИНАЦІЯ В ПОЛЬЩІ 
ТА УКРАЇНІ. УСПІХИ Й ПОРАЗКИ
КРИМСЬКІ ТАТАРИ В ПОЛЬЩІ – 
ЯКІ ВИКЛИКИ СТОЯТЬ ПЕРЕД НИМИ?

УГКЦ ТА УКРАЇНСЬКА МІГРАЦІЯ

ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРИ ПЕРЕТИНІ 
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОРДОНУ
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В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

У цьому номері пропонуємо вам аналіз ситуації із вакцинацією проти вірусу 
COVID-19 у Польщі та Україні. З якими проблемами стикаються уряди й громадя-
ни цих двох держав, які перспективи бути вакцинованими, чому популярні «ан-
типрививочні» погляди та як вакцинація вплине на можливість подорожування 
у Шенгені. Ми пишемо також про перетин польсько-українського кордону й умо-
ви, які треба виконати, щоб в’їхати до Польщі чи виїхати з неї.

Весна цього року позначилася загостренням ситуації на українсько-російсько-
му кордоні. Оцінку цим подіям дає експертка Марія Золкіна. Ольга Попович пише 
про російську інформаційну війну в Україні. Питання вакцинації стало однією 
з ключових тем цієї війни. 

Запрошуємо ознайомитися з новинами української громади. Пропонуємо вам 
інтерв’ю з новообраним головою Об’єднання українців у Польщі – Мирославом Скіркою про його плани щодо розвитку 
організації. Ми пишемо також про ситуацію кримських татар у Польщі: чим тут займаються, які мають проблеми та ви-
клики, зокрема, в ситуації, коли їхня вітчизна знаходиться під російською окупацією, а кримських татар переслідують 
у Криму.

У спортивній рубриці ви дізнаєтеся про невдалі сезони українських динамівців у варшавській «Легії». Ми також про-
довжуємо кулінарну подорож по Сілезії й пропонуємо вам рецепти традиційних страв цього регіону.

Запрошую до читання!

Прохання підтримати наш журнал і портал!
Я хочу подякувати всім небайдужим за підтримку! Завдяки вам ми можемо видавати цю газету та вести пор-

тал. Нагадую, що тираж газети – 3000 примірників, і висилаємо ми її у понад 80 місць по всій Польщі. Наш портал 
www.naszwybir.pl має близько 400 тис. унікальних користувачів на рік.

Як можна допомогти?
Стати рекламодавцем чи меценатом! Пропонуємо вам можливість рекламувати ваші послуги як у газеті, так і на 

порталі www.naszwybir.pl. 
Підтримати нас можна також, оформивши регулярний благодійний внесок зі свого рахунку на банківський раху-

нок фонду «Наш вибір». Кожен злотий важливий.

Fundacja Nasz Wybór, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, KRS: 0000342283
Numer konta: 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
У переказі вкажіть: na cele statutowe

Запрошуємо до співпраці й підтримки нашої спільної справи!
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Травневий візит Володимира Зеленського до Варшави запам’ятався українцям завдяки 
висловлюванню про «плюси та мінуси Радянського Союзу». Хоча в промові президента 
України прозвучав важливіший меседж: ЄС любить говорити про солідарність, але на 
практиці мало її проявляє; поки Європа готується виходити з локдауну, Україна не має 
повноцінного доступу до вакцин проти коронавірусу. 

Через проблеми з поставкою препаратів та популярність «антипрививочників» кількість 
вакцинованого населення в Україні на сьогодні набагато нижча від Польщі. Чи вдасться 
Києву цього року наздогнати європейських сусідів?

Пандемія коронавірусу SARS-COV-2, що 
триває вже понад рік, стала найбільшим 
викликом для людства після завершення 
Другої світової війни. Понад 167 млн захво-
рювань, близько 3,5 млн смертей тільки за 
офіційними підрахунками. Якщо перша та 
друга хвилі COVID-19 найважче вплинули 
на США (у країні загалом було підтвердже-
но понад 33 млн випадків захворювання) та 
Південну Європу, то третя нині призводить 
до гуманітарної катастрофи в Індії: на міль-
йон мешканців цієї південноазійської краї-
ни на початку травня щоденно фіксувалось 

понад 300–400 тисяч нових захворювань, 
крематорії переповнені, а в шпиталях бра-
кує кисню.

На цьому тлі ситуація в Польщі та Україні 
виглядає не так погано. Після піку у квітні 
2021 року кількість нових захворювань впа-
ла. Причиною є сезонні зміни – влітку люди 
рідше хворіють на респіраторні інфекції, але 
перш за все – цьому сприяли локдаун і вак-
цинація. Якщо Польща цього року може 
розраховувати на досягнення колективного 
імунітету (70% населення з антитілами до 
COVID), то українцям наразі складно гово-

рити про перспективи масової вакцинації. 
Натомість уже за кілька тижнів довідка про 
щеплення може стати обов’язковою для охо-
чих поїхати до ЄС.

Випереджаючи графік
У Польщі кампанія вакцинації проти 

COVID-19 стартувала ще наприкінці грудня 
минулого року. Від початку до використан-
ня були допущені два препарати – Pfizer 
i Moderna, потім до них додалися AstraZeneca 
та Johnson&Johnson. Польща закуповує вак-
цини в рамках тих квот, які у виробників 

ДЛЯ ВСІХ БАЖАЮЧИХ ЧИ ДЛЯ 
ОБРАНИХ? ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ 
COVID-19 У ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНІ
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НАШ ВИБІР №884

законтрактував Євросоюз. Тому, з одного 
боку, процес іде повільніше, ніж у США та 
Британії, де сьогодні щеплення принаймні 
однією дозою мають понад 50% населення, 
а з іншого – набагато швидше, ніж у східних 
сусідів ЄС.

Було розроблено графік вакцинації, згід-
но з яким всі мешканці країни (громадяни 
та іноземці з дозволом на проживання) мог-
ли отримати щеплення під час конкретного 
етапу, яких загалом було 4. Під час так зва-
ного етапу «0» вакцинували представників 
найбільш наражених на хворобу категорій: 
медиків і викладачів медичних закладів, пра-
цівників будинків опіки, фармацевтів, бать-
ків передчасно народжених дітей. Етап «1» 
охоплював осіб, старших 60 років, працівни-
ків хоспісів, соціальних будинків, вчителів 
та викладачів, військових. Під час етапу «2» 
щепили осіб з супутніми хворобами, молод-
ших 60-років. І під час етапу «3» вакцину от-
римувало усе доросле населення.

Щеплення в Польщі безкоштовні й добро-
вільні. У середині січня представники непріо-
ритетних категорій могли задекларувати 
бажання щепитися, тоді як навесні безпосе-
редньо розпочалася реєстрація.

Від початку в Польщі були проблеми 
з поставкою вакцин. Так, у лютому забракло 
Pfizer, а доступна AstraZeneca не підходить 
літнім людям. До того ж цей британський 
препарат не тішиться доброю славою: се-
ред мільйонів защеплених було зафіксовано 
кілька випадків тромбозу, що підштовхнуло 
західні країни до призупинення його вико-
ристання. І хоча наступні дослідження ЄС та 
ВООЗ не підтвердили побоювань скептиків, 
а щеплення AZ зробила навіть Ангела Мер-
кель, поляки часто воліють зачекати на іншу 
вакцину. Другий виклик – реєстрація на ще-
плення. Телефонна лінія МОЗ часто зайнята, 
вислані через Інтернет формуляри не завж-
ди залишаються в системі, вже призначені 
терміни несподівано переносяться.

Тим не менше, на 24 травня 2021 року си-
туація виглядає оптимістично: принаймні 
одну дозу препарату вже отримали понад 
33% населення. Це нижчий показник, ніж 
у Франції та Німеччині, але вищий, ніж у су-
сідній Чехії або багатій Швейцарії. Близько 
5,6 млн осіб уже повністю провакциновано. 
Якщо в січні передбачалося, що авторка цьо-
го тексту отримає вакцину найраніше у ве-
ресні–жовтні, то на практиці народжених 
у 1980-ті почали прививати вже наприкінці 
квітня.

Набрати темпу польській системі охоро-
ни здоров’я допомогло те, що від середини 
квітня розпочалася реєстрація усіх кате-
горій, згідно з етапом «3» (за принципом – 
чим старший пацієнт, тим раніше), а від 
початку травня можливість реєстрації з’я-
вилася в усіх охочих. Так, на травневі свята 
в кільканадцяти польських містах працюва-
ли мобільні пункти щеплень, де однодозову 
вакцину Johnson&Johnson могли отримати 

всі охочі, хто мав направлення, в порядку 
живої черги. Пункти у Варшаві, Познані та 
ще кількох містах повністю використали 
підготовлені 3500 доз.

Тим, хто хотів прискорити процес, у наго-
ді стали приватні кабінети. Так, кілька тисяч 
варшав’яків зробило щеплення в білостоць-
кій поліклініці «Revita». Власник закладу, 
який раніше спеціалізувався на медицині 
праці, купив кілька спеціальних холодиль-
ників для зберігання вакцин, що дозволило 
замовляти та дистрибувати велику кількість 
доз. Для клієнтів щеплення залишається 
безкоштовним, натомість бізнесмен за кож-
ного вакцинованого отримає від уряду 80 
злотих.

Наразі не повідомляється, скільки гро-
мадян України отримали щеплення від 
коронавірусу в Польщі. Право на нього 
мають понад 270 тисяч власників дозволів 
на тимчасове та постійне проживання. На-
томість наприкінці квітня міністр охорони 
здоров’я Польщі заявив, що вакцину може 
отримати кожен іноземець, хто перебуває 
в Польщі легально.

Мало вакцин, мало охочих
Україна, на відміну від Польщі, у процесі 

закупівлі вакцин не могла розраховувати на 
посередництво ЄС. Багатші країни Заходу 
запропонували вищу ціну, тому склали біль-
ше замовлень виробникам. У результаті на 
початку року Києву вдалося законтрактува-
ти лише менше півмільйона доз AstraZeneca, 
і то виробленої в Індії під маркою Covishiеld. 
Хоча формула препарату є однаковою неза-
лежно від місця продукції, позаєвропейське 
походження вакцини зробило їй поганий 
піар. ЗМІ поширювали дезінформацію про 
нібито нижчу ефективність Covishiеld. Олії 
до вогню додали політики: сумніви у якості 
вакцини висловлювали як представники 
«Опозиційної платформи – За життя», так 
і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко та 
екс-президент Петро Порошенко.

Як результат – українці скептично по-
ставилися до щеплень. На початку шпиталі 
робили лише кількасот уколів щодня. Вакци-
нуватися не поспішали навіть медичні пра-
цівники, які були вписані до пріоритетних 
груп і вакцинуватись мали в першу чергу.

Другий етап вакцинації мав охоплювати 
літніх людей 80+ і працівників соціальних 
служб, третій – осіб віком 65+ та представ-
ників силових структур і системи освіти. 
Під час четвертого етапу мали вакцинувати 
людей віком 60+, осіб з хронічними захворю-
ваннями, під час п’ятого – інших дорослих 
українців.

І хоча українська влада створила зручну 
процедуру реєстрації на щеплення через 
портал чи додаток «Дія» або через інфолінію 
МОЗ, активно промує механізм використан-
ня залишкової вакцини (коли невикористані 
за планом дози можуть отримати молодші 
дорослі), залучала лідерів громадської думки 

до поширення заклику вакцинації, – наразі 
результати виглядають скромно. Станом 
на 22 травня першу дозу отримали близько 
мільйона українців, тобто приблизно на сто 
громадян щеплення мають двоє. Тоді як дру-
гу дозу отримали менше 1% українців.

Поки в Україні затверджені чотири препа-
рати: AstraZeneca (Covishield), Pfizer, Sinovac, 
Novavax. Частину Київ розраховує купити 
сам (1,9 млн доз Sinovac), частину – отрима-
ти через механізм COVAX AMC або у вигляді 
прямої допомоги від західних країн. Так, уже 
в травні–червні Польща може перепродати 
Україні 1,2 млн доз британської AstraZeneca, 
закуплених у рамках механізму цивільного 
захисту ЄС.

Проте, поза проблемами з поставками 
препаратів, процес виходу з пандемії в Укра-
їні загальмовує рух «антипрививочників».

Чи вартий Шенген щеплення?
Рух проти вакцинування почав набирати 

силу у Європі та США на початку 2000-х. 
В Україні протягом останнього десятиліття 
критично впала кількість защеплених ма-
люків на кір, дифтерію, правець. Частина 
батьків висловлює сумніви щодо походжен-
ня вакцин та умов їхнього зберігання, інші 
вірять в існування всесвітньої змови фарм-
компаній. На жаль, матеріалів такого типу 
чимало в соцмережах.

Тому, коли наприкінці 2020-го з’явила-
ся вакцина від COVID, українці підійшли 
до справи без ентузіазму. За даними групи 
«Рейтинг», у березні 2021 року бажання от-
римати безкоштовне щеплення зголошували 
47% українців, але закупленою індійською 
AstraZeneca – лише 27%. Натомість 38% опи-
таних були не готові вакцинуватися й поді-
ляли думку, що вакцини – «це заробіток на 
людях і спосіб їх контролю». У Польщі теж 
чимало людей зголошують побоювання 
щодо щеплень, але рішучих противників 
вакцинації значно менше, ніж над Дніпром.

Натомість не виключено, що переглянути 
ставлення до вакцинації українців змусить 
ЄС.

Єврокомісія 3 травня 2021 року опублі-
кувала проєкт розпорядження, за яким від-
відини Шенгенської зони з туристичною 
метою з червня будуть можливі або для 
мешканців країн із низьким рівнем захво-
рюваності (менше 100 випадків на 100 тисяч 
населення), або для вакцинованих сертифі-
кованими у ЄС чи схваленими ВООЗ вак-
цинами. Підтвердженням вакцинації буде 
вважатися цифровий документ с QR-кодом. 
Хоча система передбачає певні винятки (на-
приклад, неповнолітні зможуть в’їжджати зі 
свіжим ПЛР-тестом), загалом ЄС очікує, що 
мандрівники з третіх країн мають бути заще-
плені.

Отже, цього року українці матимуть біль-
ше можливостей виїхати за кордон. Проте 
про повернення до реалій, які були до пан-
демії, говорити зарано.

тема номерa
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вісті з України

Найважливішою новиною квітня стала 
інформація про накопичення біля кордо-
нів з Україною російської військової тех-
ніки. Водночас ЗМІ стали повідомляти про 
зростання кількості випадків порушення 
перемир’я на Cході України з боку Росій-
ської Федерації та про втрати серед бійців 
Збройних сил України. У Росії ці процеси 
супроводжувалися потужними інфор-
маційними атаками зі звинувачуванням 
України в бажанні порушити статус кво та 
в ескалації конфлікту. 

Про те, що такої кількості військової 
присутності близько східних кордонів 
України, в анексованому Криму, Чорному 
та Азовському морях не було з 2014 року, 
заговорили експерти та політики. Зі свого 
боку Україні висловили підтримку захід-
ні союзники. Зокрема, США запровадили 
нові санкції проти Росії, у Сенаті Польщі 

З 23 серпня в Україні цифрові паспорти 
в додатку «Дія» будуть мати таку ж юридич-
ну силу, що й пластикові чи паперові. Відпо-
відний законопроєкт ухвалили у Верховній 
раді 30 березня.  Президент України підпи-
сав закон 15 квітня. У Міністерстві цифрової 
трансформації назвали Україну першою дер-
жавою, яка узаконила цифрові документи.

Законопроєкт передбачає введення 
е-паспортів як аналога для внутрішнього 
й закордонного паспортів. Електронний 
паспорт буде мати форму картки та місти-
тиме унікальний  електронний ідентифіка-
тор (QR-код, штрих-код, цифровий код). 

Квітень був рясним на візити польських 
чиновників. Вони були пов’язані передусім 
з ескалацією ситуації на українсько-росій-
ському кордоні, але не тільки.

Міністр закордонних справ Польщі 
Збіґнєв Рау прибув  8 квітня в Україну з екс-
тренним візитом на запрошення міністра 
закордонних справ України Дмитра Ку-
леби. Збіґнєв Рау висловив занепокоєння 
діями Росії й запевнив: «Польща незмінно 
та міцно підтримує Україну в її боротьбі 
за суверенітет і територіальну цілісність». 
Сторони обговорили поглиблення військо-
во-політичної співпраці й домовилися про 
спільні зусилля задля збільшення обсягів 
торгівлі та інвестицій, створення нових 
можливостей для компаній обох країн.

Упродовж 19–24 квітня з візитом в Укра-
їні перебували віцемаршалок Сейму Поль-

З 1 квітня збільшується пенсійний 
вік для жінок. Це останнє підвищен-
ня в рамках змін, ухвалених ще в 2011 
році. На пенсію в 60 років виходити-
муть жінки, які народилися з 1 квітня 
1961 року. Таким чином, пенсійний вік 
для чоловіків і жінок в Україні зрівняв-
ся та становить 60 років. 

Щоб отримати пенсії за віком, стра-
ховий стаж людини має бути не менше 
28 років. Якщо ж він є меншим, то вік 
виходу на пенсію становитиме 63 роки.

28 березня в окрузі №87 в Іва-
но-Франківській області та окрузі №50 
на Донеччині відбулися довибори 
у Верховну Раду.  

На Донеччині з результатом 65,46% 
переміг Андрій Аксьонов – мер Добро-
пілля, представник партії «Порядок» – 
людина, яку в 2018 році внесли в роз-
шукову базу МВС України як особу, що 
переховується від органів прокуратури, 
та звинувачували в підробці документів 
для відвідин Криму. Його конкуренти: 
представник «Партії Шарія» – адвокат 
Валентин Рибін отримав 13% голосів, 
Юлія Кузьменко від «Європейської со-
лідарності» – 6,69%. Явка на Донеччині 
становила трохи менше 21%.

4 квітня Центральна виборча комі-
сія оголосила результати голосування 
на Франківщині: перемогу здобув кан-
дидат від «Слуги народу», спортсмен 
Василь Вірастюк (31,25%). Його голов-
ний конкурент, кандитат від партії «За 
майбутнє», співзасновник курорту «Бу-
ковель» Олександр Шевченко набрав 
29,69%, на третьому місці кандидат 
від «Свободи» Руслан Кошулинський 
(28,86%). Підрахунок голосів супро-
воджували скандали: на окрузі фіксу-
валися порушення, розбіжності в під-
рахунку голосів та демарші за участі 
народних депутатів. Результати виборів 
на п'яти дільницях скасували. В опо-
нентів Вірастюка результати назвали 
сфальсифікованими й будуть оскаржу-
вати в суді.

та Сеймі Литви ухвалили резолюцію на 
підтримку України із засудженням дій Ро-
сійської Федерації. Відвести війська від ро-
сійських кордонів закликали США, Німеч-
чина, Франція. 

У Кремлі заявляли, що військова техніка 
переміщається в межах навчань, їхні дії ні-
кому не загрожують, а війська на території 
Росії розміщуються там, де це вважається 
доцільним. Уже 22 квітня міністр оборо-
ни Росії Сергій Шойгу заявив про припи-
нення військових навчань і повернення до 
1 травня військ у місця їх постійної дис-
локації. Попри цей факт, питання, чи буде 
повномасштабне вторгнення з боку Росії, 
досі висіть у повітрі. Хоч офіційно Кремль 
відводить війська, військова техніка біля 
українського кордону залишатиметься що-
найменше до вересня – саме на цей місяць 
заплановані чергові навчання «Захід-2021».

Такі паспорти формуватимуться за бажан-
ням. Використовувати цифрові документи 
можна буде під час подорожей залізницею 
або літаком у межах України; під час ме-
дичного обслуговування чи банківських 
операцій; для отримання адміністратив- 
них, готельних, телекомунікаційних, бібліо-
течних послуг та пошти; під час придбання 
товарів у магазині й для підтвердження 
особи на запит поліції та правоохоронних 
органів. Однак цифрові документи не бу-
дуть вважатися підставою для перетину 
кордону України або виїзду на тимчасово 
окуповані території.

щі Малгожата Госевська та заступник 
голови Сейму Литви Пауліс Саударгас. Зу-
стрічі й поїздки, зокрема на Донбас, відбу-
лися у форматі Люблінського трикутника. 
За словами Госевської, головною метою 
приїзду парламентаріїв є висловлення со-
лідарності з Києвом і протистояння росій-
ській агресії.

Віце-прем’єр-міністр, міністр розвитку, 
праці та технологій Ярослав Ґовін відвідав 
Україну 29 квітня 2021 року. Основні теми, 
які обговорювалися, – це польсько-україн-
ське торговельно-інвестиційне співробіт-
ництво, вплив пандемії COVID-19 на еко-
номічне становище обох країн, бар'єри для 
розвитку польських інвестицій в Україну, 
а також перспективи економічного співро-
бітництва між Україною та Європейським 
Союзом.

Росія підтягнула до кордонів 
з Україною військову техніку

Україна прирівняла електронні 
паспорти до звичайних

Дипломатичні візити польських 
високопосадовців до України

Зміна пенсійного 
віку для жінок 

Довибори 
у Верховну Раду 
на Прикарпатті 
та Донбасі

Опрацювала Оксана Кузьменко на підставі 
повідомлень Офісу президента України, Кабінету 
Міністрів України, Посольства Польщі в Україні, 
«Радіо Свобода»,  Польського радіо, порталів 
«Укрінформ», «BBC Україна», «Медуза», «LB», 
«Суспільне», «Громадське».
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Російські наративи про коронавірус 
і вакцинацію в українських засобах 
масової інформації

початком поширення пандемії 
коронавірусу в інформаційному 
просторі в Україні можна було 

знайти тексти, у яких писалося про причи-
ни виникнення епідемії. У них було багато 
припущень, оскільки фактичного матеріалу 
дійсно бракувало. Та й сам вірус був новим 
і абсолютно малозрозумілим для науковців. 
Тож з’явилося чимало конспірологічних те-
орій. Основна суть конспірології – показати 
змову певних груп чи організацій, які роз-
робляють та втілюють свій таємний план 
для власної мети. 

Країнами, які поширювали найбільшу 
кількість дезінформаційного та конспіро-
логічного матеріалу про епідемію корона-
вірусу, стали Росія та Китай. Нас більше 
цікавитиме російська активність на цьому 
полі, яка була скерована на український 
інформаційний простір, і чиї наративи ре-
транслювалися в Україні.

Одним із перших російських наративів, 
який активно почали розкручувати про-
російські середовища в Україні на початку 
епідемії стала тема «таємних біолабора-
торій США на території України». Вона не 
була новою, про неї російські пропаган-
дисти пишуть уже довгий час. Основна 
теза цього наративу – показати залежність 
України від США та налякати суспільство 
загрозами, які несуть біолабораторії. Про-
російська партія ОПЗЖ, її лідер в Україні 
Віктор Медведчук і підконтрольні йому 
в той час медіа розкручували російський 
фейк про існування на території України 
кільканадцяти таких лабораторій, почина-
ючи з 15 квітня 2020 р. Говорилося про те, 
що в цих «військових лабораторіях» вивча-
ють різні віруси, американці проводять свої 
експерименти, а українська влада не має на 
це жодного впливу чи контролю. Доступ до 
таких лабораторій мають виключно аме-
риканці. Той самий фейк теж повторили 
і медіа, підконтрольні українському олі-
гархові Ігорю Коломойському. Зокрема, на 
телеканалі «1+1» вийшов сюжет у програмі 
«Секретні матеріали» про «існування на те-
риторії України військових американських 

лабораторій». Хоч цей російський фейк ще 
в кінці квітня 2020 року був спростований 
американським посольством у Києві, а 
медіа, які викривають дезінформацію, де-
тально описали схему його створення, все 
ж він якийсь час ще кружляв в українських 
проросійських ЗМІ. Підконтрольний Мед-
ведчукові телеканал ZIK повторив фейк, 
озвучений в ефірі програми російського 
пропагандиста Володимира Соловйова на 
російському телеканалі «Росія-1» про те, 
що саме з «американських біолабораторій 
в Україні» і поширився коронавірус. Озву-
чила його в ефірі проросійська діячка зі 
Львова, давня соратниця Віктора Медвед-
чука, Інна Іваночко. А в листопаді минуло-
го року на сайті українського президента 
було навіть зареєстровано петицію з вимо-
гою закрити такі біолабораторії, бо «саме 
вони поширюють коронавірус та всякі інші 
хвороби в Україні». Петиція зібрала лише 
73 голоси з необхідних 25 тисяч. 

З початком кампанії вакцинації проти 
коронавірусу у світі Росія і тут активно 
включилася в інформаційні вкиди. Схоже, 
що вона переслідує дві мети у своїй інфор-
маційній війні щодо вакцинації. Перше: 
чим гірша епідеміологічна ситуація у кра-
їнах, яких Росія зараховує до недружніх 
для себе чи відверто ворожих, тим більше 
це зміцнюватиме російські впливи й під-
риватиме довіру до демократичних устро-
їв. Друге: Росія розробила свою вакцину 
проти коронавірусної хвороби – Sputnik V. 
Тож, підриваючи довіру до вакцин інших 
виробників і просуваючи свою власну, вона 
цим  хоче посилити свій політичний вплив 
у світі та зруйнувати єдність тих, хто мав 
творити коаліцію проти агресивної полі-
тики Кремля. Основний меседж російської 
дезінформації в Україні на тему вакцинації 
базувався на двох взаємовиключних еле-
ментах: підривав довіру до самого процесу 
й ефективності вакцинації, водночас про-
суваючи свою вакцину як засіб для зупи-
нення пандемії коронавірусу. 

Варто визнати, що сама влада в Україні 
провалила процес підготовки, промуван-

З
ня та реалізації вакцинації. Тому російські 
наративи мали там доволі «благодатний» 
ґрунт для сприйняття. Україна першу пар-
тію вакцин проти коронавірусу завезла 
лише 23 лютого – це була вакцина Oxford/
AstraZeneca (Covishield), індійського ви-
робництва. На той момент в Україні вже 
були присутні російські наративи про не-
надійність і навіть пряму шкідливість цієї 
вакцини. Проросійські телеканали екіпи 
Медведчука часто говорили про неефек-
тивність вакцини, яку закупила Україна, 
та поширювали інформацію, що російська 
вакцина, яку українська влада навіть не 
розглядала, може вироблятися в Україні 
й має ефективність у запобіганні важких 
випадків захворювання у 100% випадках. 
Інша вакцина – Pfizer, яка лише у квітні по-
трапила до України, також була атакована 
російською пропагандою, яка зосереджу-
валася на «побічних ефектах». Говорилося, 
що сам розробник цієї вакцини відмовив-
ся вакцинуватися, а також масово відмов-
ляються лікарі. Як зазначають дослідники 
фейків у медіа, найбільше такого матеріалу 
зосереджується в соціальних мережах, цим 
можна пояснити також і великий відсоток 
скептиків щодо вакцинації серед молоді, 
яка активно користується цими мережами. 
В Україні молодь віком від 18 до 29 років 
найбільш скептично оцінює ефективність 
та безпечність щеплення. За даними опиту-
вання Центру Разумкова, аж 54% опитаних 
молодих людей не мають наміру робити 
вакцинацію проти коронавірусу наявними 
в державі вакцинами. 

Поширення в Україні російських нара-
тивів та дезінформації може мати вплив на 
доволі низьку довіру українського суспіль-
ства до процесу вакцинації, що, звісно, не 
применшує провальної політики в цьому 
напрямку і української влади. Тому варто 
дбати та сприяти не лише покращенню дер-
жавної політики в боротьбі з епідемією, але 
й запобігати поширенню російської пропа-
ганди, фейків в українському інформацій-
ному просторі, які несуть прямі загрози 
здоров’ю суспільства.

Тематика пандемії, а згодом і щеплень проти Covid стала одним із елементів в інформаційній 
війні, яку активно веде Росія проти України. Поширенню епідемій запобігають масові 
вакцинації. Однак, незважаючи на доведені факти, досі не бракує скептиків і противників 
щеплень, а отримання недостовірної чи перекрученої інформації щодо самого характеру 
вірусу та запобігання його поширенню підсилює та збільшує кількість таких скептиків. 

Ольга ПОПОВИЧ
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Загроза не зникла? 
воїми військовими «навчан-
нями» Росія тримала в напрузі 
весь західний світ. Але сценарій 

повномасштабного наступу на Украї-
ну (нове порушення кордонів, агресія 
на різних напрямках на суші та морі) 
не виглядав однозначно вигідним Росії. 
Так, за такої масштабної агресії Росія 
наражалася б на нищівні секторальні 
й фінансові санкції, скоріше за все – зу-
пинку будівництва Північного потоку-2 
на фінальній стадії, а США, Великобри-
танія та держави ЄС і НАТО готові були 
б надати військово-технічну, оборонну та 
фінансову допомогу Україні. Останнє, до 
речі, було дуже вагомим аргументом для 
Кремля, який, власне, і тестував у пере-
говорах, як далеко західні країни готові 
піти в підтримці України і якою саме буде 
ця допомога. Окрім того, повномасштаб-
ний наступ аж ніяк не гарантував посту-
пливості України в переговорах стосов-
но Донбасу та Криму: українська армія 
вже не така розгублена, як у 2014 році, 
а окупація й утримання під контролем 
будь-яких нових територій – майже не-
підйомне для Росії завдання. Тому певна 
розрядка з відведенням військ від україн-
ських кордонів – цілком логічна. 

Чого ж досягла Росія в результаті таких 
маневрів? З одного боку, підняла ставки 
переговорів, добилася добудови Північ-
ного потоку-2 (позиція адміністрації Ба-
йдена була жорсткою, але Німеччина від-
стояла газопровід), зустрічі з Байденом 
(Путіну важливо, аби його сприймали на 
рівних). З іншого ж боку, дипломатично 
вона не змогла змусити ані Київ, ані його 
західних партнерів ні до яких домовле-
ностей щодо врегулювання ситуації на 
Донбасі. 

Отже, жодного перерозподілу сфер 
впливу на міжнародній арені, як того 
прагне Кремль, станом на цей час не 
відбулося. Усе це – проміжні для Росії 
результати. І це лише додає аргумен-
тів іншому сценарію розвитку подій – 

Російські ігри: чи можна Україні 
й Заходу очікувати на справжнє 
послаблення ескалації?  

локальній ескалації (найбільш ймовірно – 
на тимчасово окупованому Донбасі), 
можливо – в Чорному чи Азовському 
морях. По-перше, Росія вже остаточно 
вийшла з так званого «режиму тиші», 
який не був повноцінним, але мав місце 
в другій половині 2020 року. Цю сторінку 
перегорнули, жодних нових зобов’язань 
у питаннях безпеки ані в Мінській три-
сторонній контактній групі, ані в Нор-
мандському форматі Росія брати на себе 
не стане. По-друге, у локальних операці-
ях (навіть наступальних) на Донбасі Ро-
сія матиме тил у вигляді вже окупованих 
нею територій. А це і логістика провізії, 
палива, госпіталі тощо. По-третє, бойові 
дії на Донбасі давно стали звичними для 
більшості країн світу, відтак найбільш 
жорсткі санкції через це запроваджу-
вати не будуть. Таким чином, відтепер 
на лінії розмежування вже відновлена 
й триватиме далі позиційна війна, але 
крім цього Росія зберігає всі можливості 
для локальної операції, якщо їй потрібно 
буде підігріти градус переговорів. Більш 
вразливими видаються прифронтові під-
контрольні Україні райони Луганської 
області. І таку загрозу варто сприймати 
як імовірну та реальну й досі. 

Як діяти Україні та її західним 
партнерам? 

Останні декілька місяців продемон-
стрували: якщо з приводу автоматичного 
продовження вже наявних санкцій у ЄС 
є консенсус, то будь-які нові кроки досі 
викликають дискусію. З одного боку – 
всередині ЄС, з іншого – між ЄС і Сполу-
ченими Штатами. 

Тож Україні на міжнародному рівні 
передусім варто тримати темп і дипло-
матичну інтенсивність, аби максималь-
но заручитися на практиці підтримкою 
готових до цього держав. Якщо Росія 
побачить, що ані військово-технічних, 
ані фінансових можливостей Украї-
ні в разі агресії не нададуть, а санкції 
з боку Заходу будуть радше номінальни-

С
ми, – у Кремля будуть розв’язані руки. 
Саме такі сигнали мають лунати, нехай 
і непублічно, в бік Москви. Реалістично – 
від окремих держав – членів ЄС, Вели-
кої Сімки, НАТО. Балтійські, східноєв-
ропейські держави – члени ЄС демон-
струють більшу жорсткість щодо Росії, 
ніж західний чи південний «фланг» ЄС. 
Двосторонні відносини України з цими 
держави наразі вкрай важливі, адже саме 
вони можуть виступати двигунами більш 
активної протидії Росії в ЄС. США і Вели-
кобританія є, судячи з усього, найбільш 
імовірними постачальниками реальних 
військово-технічних і оборонних спро-
можностей для України. І це – окремий 
дипломатичний трек для Києва. 

Втім у Росії, окрім воєнної ескалації, 
є й інші механізми послаблення Укра-
їни. Це, зокрема, сценарії внутрішньої 
дестабілізації. Гра на довірі до влади й ке-
рівництва держави, використання міс-
цевих проросійських гравців на кшталт 
Опозиційної платформи «За життя» для 
розгону проросійських меседжів, про-
вокація внутрішніх розколів і протестів 
в українському суспільстві тощо. І цей 
сценарій – не менш критичний для Києва 
і для його західних партнерів, включаючи 
Польщу, ніж воєнні маневри. Так, деста-
білізація всередині України, проблеми 
на лінії фронту, соціально-економічна 
криза – все це послаблюватиме державу 
зсередини. Один із ймовірних наслідків – 
посилення міграційних потоків, як міні-
мум – робочих. 

Для нівелювання цих ризиків, неза-
лежно від дій Російської Федерації, вже 
тут і зараз найбільшим партнерам Укра-
їни варто було б долучитися не тільки 
до підготовки відповіді Кремлю на його 
дії, але і до цілей, які посилюватимуть 
внутрішню спроможність і стабільність 
України. З одного боку, український уряд 
не справляється з викликами пандемії, 
організацією масової вакцинації, а це 
впливає на активність економіки. І щоб 
попередити поглиблення кризи в Україні 

Після двомісячної ескалації на українсько-російському кордоні, тимчасово окупованих 
територіях Криму й Донбасу Росія почала повернення техніки й військ до місць постійної 
дислокації. Втім чи означає це, що ризики агресивних операцій знизилися? Чи досягла 
Росія своїх цілей, якщо вирішила несподівано «завершити навчання», адже саме так РФ 
виправдовувала свої дії? І до чого варто готуватися Україні та її західним партнерам? 

Марія ЗОЛКІНА
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з відповідними наслідками, кра-
їнам ЄС може бути вигідніше 
організаційно та фінансово по-
сприяти Києву у вирішенні цих 
питань уже зараз. З іншого боку, 
є постраждалий від конфлікту 
регіон – підконтрольний Україні 
Донбас. По ньому нинішня еко-
номічна криза вдаряє чи не най-
сильніше. І в короткостроковій 
перспективі це може призвести 
до чергової хвилі міграції з ре-
гіону. Передусім до нової хвилі 
внутрішньо переміщених осіб. 
Ймовірність масової міграції за 
кордон із постраждалого регі-
ону не видається високою, але 
частина місцевого населення 
дійсно може планувати виїзд не 
просто в інші регіони України, 
але і за її межі загалом. Відтак, 
економічна стабілізація на під-
контрольному Донбасі – клю-
чове завдання в цьому регіоні 
для української влади на сьо-
годні. Профільне міністерство 
з питань реінтеграції розробляє 
стратегію соціально-економіч-
ного розвитку для підконтроль-
них територій. Долучення країн 
Великої Сімки й найближчих 
сусідів України до цієї політики 
може дати позитивний ефект не 
тільки на локальному рівні, для 
Донбасу, але й на регіональному, 
міжнародному. Аби економічні 
та міграційні процеси в регіоні 
були більш передбачуваними 
й контрольованими. 

Отже, завершення російських 
«навчань» на українських кор-
донах жодним чином не означає 
повноцінної розрядки у від-
носинах між Росією – з одного 
боку, і Україною та її західними 
партнерами – з іншого. Най-
ближчим часом варто очікувати 
збереження ескалації на лінії 
фронту й спроб внутрішньої 
дестабілізації України різни-
ми інструментами. Прогресу 
в переговорах не буде, та й не 
Донбас зараз становить ключо-
ве питання для Кремля. Ставки 
вище, а головний адресат цієї 
політики – не Україна. Заходу, 
а особливо найближчим сусідам 
України – не варто розслабляти-
ся. Навпаки, це час для посилен-
ня співпраці – на випереджен-
ня, так би мовити. 

Новини української 
громади в Польщі

Усе більше громадян України мають дозволи на проживання в Польщі
Громадяни України – це найбільша група іноземців, які мають дозволи на тим-

часове та постійне проживання в Польщі. Про це повідомило Управління з пи-
тань іноземців.

Дозволи на проживання в цій країні загалом мають 478,5 тис. іноземців, серед 
яких українці становлять 54,5%, тобто 261 тис. Протягом першого кварталу 2021 
року кількість українців, які мають дозволи на тимчасове чи постійне перебуван-
ня в Польщі, зросла на 16,8 тис. осіб. Найбільше іноземців проживає в Мазовець-
кому, Малопольському, Великопольському та Нижньосілезькому воєводствах.

Трудові мігранти в Польщі можуть безкоштовно 
вакцинуватися проти коронавірусу
Громадяни України, які на законних підставах перебувають у Польщі, мають 

змогу вакцинуватися проти коронавірусу. Про це повідомило агентство «Укрін-
форм» з посиланням на Міністерство здоров’я Польщі.

«Іноземці, які мають право на перебування в Польщі, незважаючи на те, чи це 
студенти, аспіранти, дипломати чи особи, котрі мають дозвіл на працю, повинні 
звернутися до свого сімейного лікаря з метою отримання електронного направ-
лення на щеплення», – відповіли в міністерстві на журналістський запит. Вакци-
нація іноземців у Польщі – безкоштовна. Вона відбуватиметься згідно з графіком 
щеплень для відповідних вікових груп.

У Варшаві підготували довідник для іноземців українською мовою
Фонд «Польський міграційний форум» видав спеціальний довідник польською, 

українською та англійською мовами для мігрантів, які нещодавно стали мешкан-
цями Варшави. 

«Ми хочемо, щоб ви знали, які у вас права та обов’язки в Польщі, а також – куди 
ви можете звернутися в конкретних ситуаціях за інформацією чи допомогою. 
Ця брошура є путівником в тому, як організовано наше місто та де можна виріши-
ти різні справи», – зазначають автори видання з Фонду «Польський міграційний 
форум».

Кампанія «Разом у мережі, разом у Польщі»
Під кінець березня в Польщі стартувала соціальна кампанія «Разом у мережі, 

разом у Польщі», яка має на меті підтримати громадські зв’язки між українцями 
та поляками й нагадати, наскільки важливими є порозуміння та діалог. Організа-
тором кампанії є фонд «Наш вибір» спільно з Facebook.

«Нам важливо підкреслити позитивний вплив української спільноти на сус-
пільно-економічне життя в багатьох регіонах Польщі, тому ми запросили до 
співпраці очільників найбільших польських міст. Нашими партнерами є Ґданськ, 
Катовіце, Краків, Лодзь, Варшава та Вроцлав», – говорять організатори. Вони пе-
реконані, що історії героїв кампанії, серед яких, зокрема, оперна співачка Оль-
га Пасічник, бізнесмен-меценат Вадим Мельник, мережа найменших кав’ярень 
у Польщі «Dobro&Dobro» та Український дім у Варшаві, можуть стати прикла-
дами натхнення для діяльності на користь суспільства й зміцнення зв’язків між 
поляками та українцями.

Українці в Польщі допомагають маленьким землякам
Українці в Польщі організували благодійну акцію, що має на меті допомогти 

дітям з українських шкіл-інтернатів та сімей, які опинилися у важкій життєвій 
ситуації. Як повідомляє портал Inpoland.net.pl, український підприємець з мі-
ста Бєльсько-Бяла Дмитро Толмачов разом із дружиною збирають і надсилають 
з Польщі в Україну одяг, засоби гігієни та солодощі.

«З’ясувалося, що, незважаючи на допомогу з різних міст Європи, дітям 
в спецшколах-інтернатах (в Україні. – Ред.) не вистачає найелементарніших пред-
метів першої необхідності. У зв’язку з усім вищесказаним, ми вирішили організу-
вати благодійну акцію – допомогти дітям-сиротам і запрошуємо Вас приєднатися 
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до нас!» – закликає Дмитро Толмачов. Зібрані речі вже тричі пе-
редавалися до Великомежирицької спеціальної школи-інтернату 
на Рівненщині. Тричі посилки отримували і на Хмельниччині. 
З Польщі готові вирушити ще декілька посилок.

Українка створила першу в Польщі та другу 
у світі вишиту дитячу книжку

У Польщі з'явилася перша вишита дитяча книжка, авторкою 
якої стала українка Ольга Стельмах, яка мешкає в селі Пшехле-
во (Поморське воєводство). Як пoвідoмляє портал Yavp.pl з пo-
силанням на Dziennikbaltycki.pl, замість паперу книжка склада-

ється з 25 метрів полотна, а замість літер містить понад 140 тис. 
хрестиків. Усередині – 46 ілюстрацій. Усе оброблено мережи-
вом загальною довжиною 200 метрів.

Ольга Стельмах проживає в Польщі вже давно, а вишив-
кою займається 12 років. Робота над книжкою тривала понад 
7 місяців. Нині перша в Польщі та друга у світі вишита книга 
знаходитиметься в бібліотеці села Пшехлево, де працює Ольга. 
Водночас жінка планує видати паперовий варіант своєї виши-
тої книги, яку вона присвятила своєму сину.

Міжнародний фестиваль українського 
театру «Схід–Захід»
18–26 квітня 2021 року пройшов онлайн VIII Фестиваль 

українського театру «Схід–Захід» – щорічна подія, організо-
вана Фондом масових видовищ та Центром молоді ім. Генрика 
Йордана, яка з 2014 року проходить у Кракові. У зв'язку з епі-
демією та викликаними нею складнощами, фестиваль відбувся 
в онлайн-форматі.

У цьогорічному фестивалі взяло участь 10 професійних 
та аматорських театрів з України, Польщі та Вірменії. Крім 
перегляду вистав, глядачі також могли взяти участь у теа-
тральних майстер-класах, дискусіях та зустрічах з артистами 
в онлайн-формі. Гасло цьогорічного фестивалю – цитата з по-
езії Лесі Українки: «Фантазіє! ти сило чарівна».

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталів 
«Наш Вибір», «Yavp.pl», «InPoland», агентства «Укрінформ» та 
Посольства України в Польщі.

Перша половина минулої декади принесла багато нещасть на кримську землю. Після здобут-
тя влади «Партією регіонів» і встановлення на півострові нових порядків був зруйнований 
крихкий консенсус між київською елітою й місцевим промосковським естаблішментом, що в 
2014 році підіграло російським загарбникам. Після анексії Криму почалися масові вимушені мі-
грації кримських татар, які втікали від переслідувань спецслужб агресора. Основною причиною 
репресій стало придушення спротиву корінних мешканців окупації своєї малої батьківщини. 

Кримські татари 
в Польщі: від біженства 
до історій успіху 
і боротьби за Крим

Недім УСЕІНОВ
Член Координаційної ради 
Всесвітнього конгресу 
кримських татар 
від Польщі

Емігрували кримські татари в основному 
до Херсонської, Київської та Львівської об-
ластей (за різними даними – від 35 до 50 ти-
сяч), проте в перші місяці після анексії,  коли 
від московських бомб спалахнула східна 
Україна, частина переселенців вирішила пе-
ретнути західні кордони та шукати притулку 
в ЄС, зокрема у Польщі. Їхню кількість важко 
реально оцінити, адже польська статистика 
не розділяє українських громадян за націо-
нальною ознакою. У гарячу фазу російської 

агресії, яка припала на 2014–2015 роки, 
йшлося навіть про 100–150 родин крим-
ськотатарського походження, які очікували 
в таборах для біженців рішення влади про 
надання притулку. Однак більшість отри-
мала відмову через відсутність юридичних 
підстав і повернулася до України. 

Процедура надання (або відмови в надан-
ні) притулку може тривати довго: люди деко-
ли чекали по 2–3 роки, з урахуванням апеля-
цій та інших процедур. Дехто встиг вивчити 

мову й знайти роботу, щоб потім отримати 
карту перебування. Із тих сотень кримських 
татар – біженців залишилося пару десятків 
осіб, які роз’їхалися по великих містах, та-
ких як Варшава, Ґданськ, Вроцлав чи Краків. 
Відтоді міграція триває, але вже має здебіль-
шого освітній та економічний характер. Як 
живуть кримські татари в Польщі сьогодні?

Від біженства до власного бізнесу
Сусанна Іззетдінова приїхала до Поль-

Зустріч в Українському домі з Вахтангом Кіпіані (12.10.2016).
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щі напередодні анексії з чотирма дітьми. 
У Криму вона не почувалася безпечно, і для 
цього були вагомі підстави. На новому місці 
довелося чекати на остаточне визначення 
статусу – трирічне перебування з дітьми 
в осередках для біженців, спочатку у Біль-
ську-Підляському, потім у Люблінському 
воєводстві, далося дуже важко. Майже без 
грошей, із невизначеними перспективами – 
так гартувалася воля жінки, яка самотужки 
долала виклики на чужині. Після переїзду до 
Ґданська закінчилося життя біженки й поча-
лася, також сповнена випробувань, буден-
ність мігрантки. Однак поконані труднощі 
зміцнили характер, додали впевненості 
в собі. Сусанна знайшла роботу та влаштува-
лася на навчання у Ґданському університеті 
за бізнес-спеціальністю. Працюючи на кухні, 
інколи включала в меню вироби кримсько-
татарської кухні, які сама готувала. Смачні 
та незвичні, вони швидко здобули попу-
лярність серед відвідувачів, а згодом люди 
почали замовляти випічку прямо з дому. 
Кмітлива жінка швидко збагнула, що робити 
далі, й відкрила свою пекарню. Звістка про 
«Азіму – татарські ласощі» швидко розійшла-
ся по місту, особливо коли тему підхопили 
місцеві мас-медіа. Публікації із заголовками 
про підприємливу біженку з Криму, яка до 
того ж є глибоко віруючою мусульманкою, 
викликали інтерес. Довелося шукати куха-
рів, бо сама не встигала з асортиментом. 
Маленьке приміщення на вул. Адама Міцке-
вича швидко стало популярним пунктом на 
гастрономічній мапі Ґданська, тому неза-
баром Сусанна відкрила ще й ресторан на 
Виспянського, а нещодавно – магазин своїх 
продуктів у центрі міста. Стіни ресторану 
прикрашають портрети кримськотатар-
ських жінок і елементи орнаменту, а також 
спільні фото з мером і авторитетними ґдан-
чанами. У меню немає алкоголю, але є широ-
кий вибір найбільш популярних кримсько-
татарських страв – чебуреки, шурпа, манти, 
кураб’є (солодкі пряники) і смачна турецька 
кава. Кожен знайде щось для себе, зокрема 
й вегетаріанці. 

Таким чином із біженки Сусанна перетво-
рилася на бізнесвумен, а в її закладах пра-
цюють мігранти з України, Білорусі, Азер-
байджану, Узбекистану й навіть Росії. Вона 
стала відомою «громадянкою» Ґданська не 

лише завдяки своїм пекарням, ресторанам 
і крамницям, але й тому, що є символічним 
прикладом успішної культурної інтеграції 
з польською спільнотою. Жінка – активна 
громадська діячка, членкиня Ради імігран-
тів та імігранток, створеної мером Ґданська. 
Крім того, Сусанна нещодавно стала лауре-
аткою престижного конкурсу «Pozytywka 
Dzień Dobry TVN» і міського плебісциту 
підприємців. Її також визнано «особистістю 
року» за версією найбільшого регіонально-
го видання «Dziennik Bałtycki». Таких історій 
більше, і вони стосуються не лише підпри-
ємництва.

Нове покоління кримських  татар 
у Польщі

Парадоксально, але окупація Криму під-
штовхнула кримськотатарську молодь від-
крити для себе польську освіту. Нині більше 
25 хлопців і дівчат із різних куточків анек-
сованого півострова здобувають у вищих 
навчальних закладах Ґданська, Вроцлава 
та інших польських міст освіту за різними 
спеціальностями – від інформатики до іс-
панської філології. З очевидних міркувань 
безпеки, зокрема, у зв’язку з регулярними 
відвідинами родин на батьківщині, їхні імена 
не можуть бути названі публічно. 

Поява на балтійському узбережжі перших 
груп студентів з-над Чорного моря стала 
можливою завдяки квотам на безкоштовне 
навчання, наданим у відповідь на російську 
агресію. Програма мала назву «Польський 
Еразмус для України». Завдяки їй сотні мо-
лодих абітурієнтів отримали шанс здобути 
диплом вищої освіти європейського зразка. 
Були й окремі домовленості Меджлісу з вла-
дою Ґданського університету про квоти для 
кримськотатарських школярів-випускників, 
а завдяки доброзичливим жестам небай-
дужих поляків і польських українців, серед 
яких – професорка Марта Коваль із факуль-
тету англійської філології вищезгаданого на-
вчального закладу, молоді люди отримували 
допомогу з вирішенням різних формаль-
ностей. Перші ластівки вже покинули стіни 
університету й повернулися до України, де 
успішно розвиваються на професійній ниві. 
Інші продовжили навчання в аспірантурі (ві-
домо принаймні про декілька таких дослід-
ників, зокрема з престижного Варшавського 

університету) або влаштувалися на роботу 
та ведуть активну громадську діяльність. 
Слідом за першопроходцями з’явилися 
нові хвилі студентів з Криму, а разом із ними 
розширився перелік спеціальностей – якщо 
раніше популярністю користувалися в ос-
новному політологія, міжнародні відносини 
та англійська філологія, то тепер у моді – кі-
бербезпека, іспанська філологія, бізнес-ме-
неджмент і творчі дисципліни. 

Видатні діячі кримськотатарської культу-
ри, поети й письменники, більшість із яких 
були громадськими та політичними діяча-
ми, славилися бездоганною закордонною 
освітою й мандрами світом. Наприклад, ве-
ликий реформатор освіти, мер Бахчисараю 
та видавець першої кримськотатарської 
газети «Терджиман» Ісмаіл Гаспринський 
(1851–1914) був у Франції та в османській 
Туреччині. Інша видатна постать, колишній 
міністр закордонних справ Кримської на-
родної республіки Джафер Сейдамет на-
вчався в Сорбонні. Варто згадати і про донь-
ку видатного просвітителя Гаспринського, 
Шефіку, з ім’ям якої пов’язане незвичне для 
того часу явище мусульманського жіночого 
руху. Уже тоді, у XIX i XX століттях ці люди 
розуміли вагу справжньої європейської 
освіти, яка розширює світоглядні горизонти 
й формує особистість непересічної людини. 
На щастя, через багато років після падіння 
Залізної завіси традиція закордонної осві-
ти повертається до кримських татар. Отже, 
з’явилася надія, що майбутні Гаспринські 
української науки, культури та політики ста-
нуть вісниками культурного відродження, 
а Польща, як на початку двадцятого століття, 
коли освіту тут здобували майбутні лідери 
кримськотатарського національного руху, 
стане кузнею частини інтелектуальних еліт 
народу. Немає сумніву, що в довгостроковій 
перспективі така інвестиція сприятиме не 
лише польсько-кримськотатарському, але 
й польсько-українському зближенню. 

Зустріч із Алімом Алієвим в Українському домі у Варшаві, червень 2017 р.

Сусанна Іззетдінова у своїй пекарні у Ґданську. 
Фото з її сторінки у Facebook.
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Польські татари
Варто також згадати про підтримку, яку 

надають польські татари. Попри нечислен-
ність цієї етнічної групи в Польщі, її істо-
ричні заслуги перед новою батьківщиною 
(зокрема, участь у визвольних повстаннях 
і війнах за польську незалежність) виклика-
ють повагу та вдячність поляків-католиків. 
Польські татари чудово інтегровані, і хоча 
не зберегли значної частини своєї мате-
ріально-культурної спадщини (зокрема, 
мови), вони й далі сповідують іслам. Відко-
ли кримські татари стали частими гостями 
своїх польських побратимів у місцях їхньо-
го компактного розселення на Підляшші 
(у Бохоніках та Крушинянах навіть зберег-
лися дві стародавні дерев’яні мечеті, діють 
товариства й музичні ансамблі), з’явилися 
курси з вивчення кримськотатарської мови, 
які діють завдяки дотаціям уряду, а запро-
шені з Сімферополя професійні хореографи 
навчають в місцевих гуртках національним 
танцям. 

Принаймні декілька кримськотатарських 
біженців знайшли притулок у польських 
татар, яким вони допомагають по господар-
ству й долучаються до релігійних обрядів. 
Для спільноти, яка змагається із невпинним 
розмиттям етнічної самосвідомості (зокре-
ма, через міграцію молоді до великих міст), 
прибуття до неї кримських побратимів є сві-
жим подихом і джерелом енергії від живих 
носіїв давно забутої культурної традиції.

Виклики майбутнього
Основною метою кримських татар, де б 

вони не жили, є самозбереження, вряту-
вання своєї мови й культури від забуття та 
наслідків російської анексії. З такою метою 
в 2015 році було створено Комітет солідар-
ності кримських татар, який, між іншим, 
проводив акції протесту біля російських ди-
пломатичних установ на захист політичних 
в’язнів Кремля, зокрема Ахтема Чийгоза та 
Ільмі Умерова. Активісти організовували 
події, які допомагали популяризувати крим-
ськотатарську історію й культуру в Польщі. 
Також наприкінці 2019 року у Варшаві від-
крився фонд «Центр культури кримських 
татар, який з початку був афілійований при 
Українському домі. Його діяльність поча-
лась із театрального перфомансу «Трава 
пробиває землю» (пол. «Trawa drąży ziemię») 
копродукції «PostPlayТеатр» та Кримського 
дому в Києві. На жаль, COVID-19 змусив по-
ставити діяльність організації на тимчасову 
паузу до завершення пандемії. 

Стратегічним завданням для нових по-
колінь кримських татар у Польщі є здобут-
тя якісної, зокрема закордонної, освіти, 
а також всесторонній особистий і інтелек-
туальний розвиток. Адже саме вони мають 
бути готовими, як колись їхні славетні пра-
щури, сформулювати великі ідеї, які збере-
жуть ім’я народу й зроблять Крим вільним 
у XXI столітті.

Уперше я потрапила на недільне бого-
служіння до української греко-католицької 
церкви, коли приїхала на стажування до 
Польщі в 2011 році. Тоді познайомилася 
з місцевим українським середовищем, 
з меншиною та мігрантами, які мене й за-
просили. 

Під час заключної проповіді, крім части-
ни духовної, священник апелював також 
і до щоденних проблем та потреб громади, 
звертався до окремих вірян із проханнями 
й конкретними завданнями. Здавалося, що 
він знає на ім’я кожного. Громада, члени 
якої, як виявилося, дійсно дуже добре були 
знайомі, ще довго не розходилася, обгово-
рюючи тут же, у церкві чи на виході з неї, 
останні новини, політику чи футбол, жарту-
ючи та обіймаючись. Хтось роздавав листів-
ки, як можна було здогадатися, з рекламою 
власних послуг, а хтось – читав оголошення 
з інформаційної дошки. Тоді я зрозуміла, що 
церква тут – це набагато більше, ніж релігія. 
Це привід зустрітися, порозмовляти рідною 
мовою та можливість почуватися «у себе», 
це місце, де підтримуються та налагоджу-
ються соціальні зв’язки. 

Розквіт і часи підпілля
УГКЦ почала інтенсивно розвиватись на 

початку ХХ століття, коли митрополитом Га-
лицьким став Андрей Шептицький. Це був 
час не лише розвитку церкви як релігійної 
інституції, але й активної її участі в освітньо-
му та політичному житті. Так, Шептицький 
підтримував здібних студентів, відправля-
ючи їх на навчання до найкращих універси-
тетів Європи – в Італії, Австрії та Швейцарії. 
Це допомогло йому створити навколо себе 
суспільно свідоме коло освіченого духо-

венства, що сприяло заснуванню в 1929 
році Греко-католицької богословської ака-
демії, а рівно через десять років – у 1939-
му – Українського католицького інституту 
церковного з'єднання імені Митрополита 
Рутського. Але розквіт УГКЦ триватиме не-
довго, а інтелект та чітка громадянська по-
зиція священників стануть причиною зви-
нувачення їх у антирадянській пропаганді 
й співпраці з польською буржуазією. Цього 
ж 1939 року починається наступ на церкву 
радянської влади та спроба приєднати її до 
Російської православної церкви. Після за-
кінчення ІІ Світової війни спроби ліквідації 
греко-католицької церкви поновлюються 
із ще більшою силою. У 1945 році заарешто-
вано наступника Андрея Шептицького, ар-
хієпископа Йосифа Сліпого, а у 1946-му від-
бувається так званий псевдособор у Львові, 
де проголошено ліквідацію УГКЦ. Церква 
переходить в підпілля на довгі роки, аж до 
1989-го, а переслідування духовенства не 
припиняються. 

УГКЦ в еміграції
Говорити про УГКЦ в еміграції без пояс-

нення польського контексту було б помил-
кою, бо це не зовсім еміграція. Не всі знають, 
наприклад, що священник Михайло Вер-
бицький, відомий як автор українського гім-
ну, народився в Підкарпатському воєводстві 
та все життя служив у Перемиській єпархії. 
Релігієзнавці Тарас Гринчишин та Михайло 
Димид пишуть: польський приклад – це 
унікальний випадок, що став можливим 
внаслідок змін політичної ситуації після 
ІІ Світової війни та лінії кордону: «Ситуація, 
що склалася з юрисдикцією УГКЦ у Поль-
щі, напевно, безпрецедентна в сучасній 

УГКЦ – церква мігрантів
Українська греко-католицька церква стала осередком українського життя у ба-
гатьох містах та містечках Європи, куди після розпаду СРСР поїхали українські 
мігранти. Вслід за ними мігрували священники, які створювали нові парафії 
в Італії чи Іспанії. Оскільки у Польщі існувала УГКЦ від початку її створення, 
тому історія цієї церкви тут відрізняється від інших країн. Про історію УГКЦ, 
які завдання вона собі ставить і як справляється з викликами сучасності – 
читайте далі у статті.

Юлія ЛАЩУК

Церква Успення Пресвятої Богородиці, Варшава.



12 НАШ ВИБІР №88

історії Церкви, коли частина матірного 
східного регіону з політичних причин пе-
ретворилася на діяспорну територію». 
1945 року Перемиську єпархію, що вва-
жається найстарішою, було розділено. 
Фактично, більша її частина опинилася 
в новопосталій Польській Народній Рес-
публіці, натомість єпархіальний престол 
залишився в УРСР. Це призвело до потре-
би реорганізації структур церкви, завдяки 
чому зараз маємо Перемисько-Варшав-
ську архієпархію на чолі з архієпископом 
Євгеном Поповичем. Станом на сьогодні, 
крім Перемисько-Варшавської архієпархії, 
у Польщі діють також Вроцлавсько-Коша-
лінська та Ольштинсько-Ґданська єпархії. 
Неважко помітити, що єпархіальні центри – 
це ті території, де проживає українська 
меншина з часів операції «Вісла». У період 
репресій греко-католицького духовенства 
в радянській Україні, ситуація УГКЦ у кому-
ністичній Польщі також була критичною. 
Отець Богдан Прах, теперішній ректор УКУ, 
опублікував двотомник вичерпних дослі-
джень про репресованих священників Пе-
ремиської єпархії та Апостольської адміні-
страції Лемківщини, де стверджує, що лише 
в 1939–1947 роках (а це часи німецької та 
радянської окупацій і початки комуністич-
ної Польщі) передчасною смертю померло 
115 священників та двоє владик – багато 
з них були закатовані, а частина загинула 
в тюрмах, таборах чи по дорозі до них. 

Зовсім іншою видається ситуація в краї-
нах, де не було тоталітарних режимів і УГКЦ 
могла розвиватися вільно. Хоча варто за-
значити, що священники та віряни все ж по-
винні були виборювати своє право на цер-
кву та протистояти римо-католицьким чи 
православним впливам, але все ж вони не 
були піддані жодним репресивним методам 
із боку влади, як в Україні чи Польщі. 

Перші закордонні греко-католицькі гро-
мади, що є на сьогодні найбільшими, з’яви-
лися в Канаді, США, Бразилії та Аргентині 
й були пов’язані з міграцією так званої пер-
шої хвилі – до країн Північної та Південної 
Америки наприкінці ХІХ – початку ХХ століт-
тя, яка мала економічне підґрунтя. Перший 
священник прибув до США в 1884 році, через 
десять років своє духовенство отримали Ка-
нада та Бразилія, а найпізніше Аргентина – 

у 1908-му. Саме тут просвітницька та наро-
дотворча місія церкви виходить на перший 
план. При греко-католицьких церквах ді-
ють українські недільні школи, гуртки, що 
протягом десятиліть допомагають зберегти 
мову й традиції. 

На відміну від Америки, громади Австра-
лії та Нової Зеландії пов’язані з третьою (по-
літичною) хвилею української міграції. Після 
ІІ Світової війни тут опинилося багато укра-
їнців із таборів «переміщених осіб» у Німеч-
чині та Австрії. Серед новоприбулих були 
й священники, що тікали від переслідувань. 

У Західній Європі, де після війни опинили-
ся сотні тисяч українських біженців, теж ви-
никла потреба у створенні греко-католиць-
ких єпархій. Їх з’явилося три – у Лондоні, 
Парижі та Мюнхені – для охоплення восьми 
країн Західної Європи та Скандинавії власне 
в ті часи, коли УГКЦ в Україні була в підпіллі. 

У відповідь на потреби мігрантів четвер-
тої хвилі української міграції (1990-ті роки), 
що позначилася освоєнням нових маршру-
тів, УГКЦ створює свої осередки в Італії, Іс-
панії та Португалії. А для тих країн, де таких 
осередків ще немає (Мексика, Перу, Куба, 
Китай, Японія, Південна Корея, Іран, Туреч-
чина, Лівія, Мозамбік і багато інших країн), 
у 2008 році повстав міграційно-пастораль-
ний відділ Патріаршої курії УГКЦ. Отець Віта-
лій Храбатин, референт зовнішніх відносин 
цього відділу, наголошує, що секрет попу-
лярності УГКЦ за кордоном полягає в тому, 
що вона є відкритою та незаполітизованою 
й спрямовує свої сили на полегшення інте-
грації мігрантів і підтримання їхньої україн-
ської ідентичності: «Причиною приєднання 
людей до наших спільнот є відкритість УГКЦ. 
Вона була і є пунктом, навколо якого україн-
ці можуть об'єднуватися, щоб не асимілюва-
тися. Завдяки нашим спільнотам людям вда-
валось інтегруватися в середовища, у яких 
вони проживають. Інша причина –  що спіль-
ноти не заполітизовані (не пов’язані з якось 
політичною партією, течією чи ідеологією), 
а спрямовані на пошук того, що є благом для 
нашої Батьківщини». 

Сьогодення
Нині структура УГКЦ є досить складною і, 

я б сказала, доволі заплутаною, якщо йдеть-
ся про підпорядкування. Багато діаспорних 

громад підпорядковується Конгрегації Схід-
них Церков Апостольського Престолу (як от 
Польща), деякі – безпосередньо Риму або 
ж митрополиту римо-католицької церкви 
у своїх країнах. Але віряни в різних країнах 
світу не надто цим переймаються, адже 
незважаючи ні на що, УГКЦ часто є для них 
єдиним осередком українськості на чужині, 
символічним домом, а ще, я це часто чула 
від українських мігрантів у різних країнах, 
виконує функції держави в допомозі мі-
грантам. Отець Віталій Храбатин пояснює 
це так: «У кожній країні церква має комісії 
або відділи, які співпрацюють із державни-
ми міграційними структурами. Допомога 
відбувається швидше, бо немає забюрокра-
тизованих шляхів. Поза тим церковні спіль-
ноти є в кожному місті, а до посольств треба 
часом довго добиратись і достукуватись». 
Крім того, при багатьох спільнотах УГКЦ ді-
ють суботньо-недільні школи, де діти, окрім 
вивчення катехизму, вивчають історію та 
мову. У деяких парафіях діють ПЛАСТ, Спілка 
української молоді (СУМ). Раз на рік в Укра-
їні Пасторально-міграційний відділ УГКЦ 
спільно з Міністерством закордонних справ 
України організовують літній табір для дітей. 

Церква сама по собі є досить інклюзив-
ною й приймає у своїх стінах не тільки 
греко-католиків, але й усіх бажаючих, на-
томість священники охоче долучаються 
до справ громади та є відкритими для ідей 
прихожан. Вікторія Батрин, співорганіза-
торка благодійної збірки «Свята без тата», 
каже: «До Майдану (йдеться про Револю-
цію Гідності. – Ю.Л.) в Польщі майже не було 
місць на зразок Українського дому (зараз 
у менших місцевостях їх також немає), де 
українці могли б зустрітися, порозмовляти, 
тому такими місцями були церковні світ-
лиці, які й досі не пустують. Після служби 
можна піти випити кави, порозмовляти зі 
знайомими або ж познайомитися. Думаю, 
УГКЦ за кордоном – одна з перших інститу-
цій, яка допомагає своїм громадянам у разі 
проблем. Це настільки природньо. Напри-
клад, коли почався Майдан, не тільки укра-
їнці, але й поляки почали приносити ліки 
та одяг саме на Медову у Варшаві (Церква 
Успення Пресвятої Богородиці на вул. Медо-
вій. – Ю.Л.). Пам‘ятаю, що одна з кімнат була 
повністю заповнена одягом, і ми тоді на во-
лонтерських засадах приходили вечорами, 
щоб запакувати це все в мішки й передати 
в Україну. УГКЦ у Польщі також однією з пер-
ших відгукнулась і підтримала нашу збірку 
«Свята без тата», і вже сім років поспіль це 
одні з найважливіших і найстарших партне-
рів нашої акції». 

Коли ж питаю Вікторію Батрин, у чому ж 
феномен УГКЦ і, зокрема, Медової у Варша-
ві, вона відповідає, що «справа у відкритості 
й толерантності самих священників, які без 
зайвих питань завжди готові допомогти 
й підтримати спільноту, а вона в Варшаві – 
не мала». 

Гаївки на подвір'ї  Церкви Успення Пресвятої Богородиці у Варшаві.
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ного джерела фінансування – польської 
держави. 

Четверте завдання, яке тепер стоїть пе-
ред нами, – це включитись у перепис насе-
лення, тому що це будуватиме нашу пози-
цію на кілька наступних років. Дізнатися, 
скільки нас у Польщі –  представників мен-
шини та мігрантів, бо цей перепис охоплює 
і тих, і інших. Він дозволить нам окреслити 
нашу питому вагу в Польщі, зрозуміти – 
скільки нас є і за які права маємо боротися. 
Це – наші найближчі завдання.

Ви вже трохи згадували про україн-
ських мігрантів. Вони зосереджені пе-
реважно у великих містах, але не завж-
ди в місцях проживання української 
меншини. Мігранти на початку намага-
ються віднайти себе в новому оточенні, 
залагодити побутові справи й базові 
потреби, а потім включаються в громад-
ські справи. Чи бачите ви співпрацю по-
між меншиною й мігрантами і в чому 
вона полягає?

Співпраця існує. Є багато прикладів 
як великих осередків (Варшава, Ґданськ, 
Ольштин чи Вроцлав), так і невеликих міст 
(Старґард чи Битів), де з’явились україн-
ці, які дуже швидко віднайшли своє місце 
в структурі української громади, долучи-
лися до громадських організацій, зокрема 
до ОУП, що дозволило їм почуватися там 
досить комфортно. Їхні діти почали ви-
вчати українську мову. Отже, якщо люди-
на приїжджає до Польщі й хоче зберегти 
свою національну ідентичність, то вона 

українці в Польщі

У квітні 2021 року новим головою Об’єднання українців у Польщі (ОУП) було обрано Мирослава Скірку. Він перейняв 
обов’язки від Петра Тими, який багато років очолював організацію. Мирослав Скірка працює у фонді «Лідери змін» 
і є директором програми «Навчальні візити до Польщі». За освітою – філософ, був священником, навчався 
у Папському Григоріанському університеті у Римі. Він також працював у фонді «Інститут східних студій» та на Еконо-
мічному форумі у Криниці. 

Мирослава Керик. Вітаю Вас із обран-
ням головою ОУП і розумію, що вас че-
кає важка праця. Які завдання, на вашу 
думку, стоять зараз перед українською 
меншиною?

Мирослав Скірка. Ми маємо кілька кате-
горій викликів. Довгострокові – це розвиток 
української меншини в Польщі, незважаю-
чи на зміни, які відбуваються: з одного боку, 
сильний процес асиміляції та відхід людей 
з української громади, а з іншого боку – 
поява нової української міграції в державі. 
Українські мігранти облаштовуються тут 
і в коротшій чи довшій перспективі стають 
польськими громадянами. І вони теж мали 
б стати українською меншиною, тільки в ін-
шому статусі, аналогічно до хвиль україн-
ської міграції в Америці чи Канаді, коли 
нові люди з іншими ідеями та проблемами 
входили в українську діаспору. Цей процес 
нагадує торт, який складається з різних ша-
рів. Кожна з міграцій створює свого роду 
нашарування. Поєднуються різні поколін-
ня, світогляди, але, по суті, вони творять 
одну цілість. Я думаю, що нам час збудува-
ти таку українську присутність у Польщі. 
Це один із довгострокових викликів, які 
стоять перед ОУП. 

Якщо йдеться про короткотермінові 
тактичні завдання, то перше – ми мусимо 
порахувати скільки нас є в організації, зро-
бити її працю більш динамічною. Наші лі-
дери, які працюють на місцях, у регіонах, – 
дуже активні люди. Це видно – де є актив-
ні особистості, а їх досить багато, де вони 
горять, то навколо них запалюється ватра. 

Якщо не буде такого горіння, то ці ватри 
будуть вигасати. Така активність потребує 
об’єднання в масштабі цілої держави, яке 
на державному рівні спроможне забезпе-
чити структуру, фінансування, системність, 
захист, представництво перед державною 
владою чи перед українською державою. 
Потрібно налагодити канали комунікації, 
зустрічатися з людьми, відчути, що українці 
в Польщі об’єднуються. Організація повин-
на виправдовувати свою назву.

Друге завдання – це питання української 
освіти в Польщі. З’явилося багато дітей із 
українським громадянством, яких не хо-
чуть, не можуть, не готові, деколи бояться 
приймати до пунктів навчання української 
мови або з них виключають (Згідно з поль-
ським законодавством, у пунктах навчан-
ня української мови, які фінансуюються 
з державного бюджету, можуть навчатися 
представники національної меншини, тоб-
то громадяни Польщі. – Прим. ред.). Це го-
стре питання, яке потрібно впорядкувати. 
Ми вже вийшли з глухого кута, бо зрозумі-
ли, у чому полягають проблеми польсько-
го законодавства, де потрібна прихиль-
ність органів самоврядування, а де – зміни 
законодавства на рівні держави й можли-
вий вплив України на польське законодав-
ство, щоб забезпечити повні громадянські 
права нашим дітям – громадянам України 
в Польщі. 

Третє завдання, яке буде викликом для 
нас усіх, – ми мусимо створити нові меха-
нізми фінансування організації, котрі доз-
волять нам стати незалежними від голов-

голова Об’єднання 
українців у Польщі 
Мирослав Скірка: 
«Організація повинна 
виправдовувати 
свою назву»Ф
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Умови в’їзду до Польщі 
Можливості в’їзду до Польщі й надалі 

залишаються обмеженими. Перетнути 
польський кордон можуть лише визна-
чені категорії осіб. Наприклад, іноземці, 
які мають дозвіл на короткотермінове чи 
постійне перебування, дозвіл на роботу, 
навчаються в польському навчальному 
закладі, мають Карту поляка. Залиша-
ється забороненим в’їзд із туристичною 
метою. З повним переліком підстав для 
перетину польського кордону можна 
ознайомитися на сторінці Прикордонної 
служби Польщі. 

 Згідно з даними Головного санітарно-
го інспекторату,  всі особи – як польські 
громадяни, так і іноземці, незалежно 
від того, яким видом транспорту вони 
в’їжджають до Польщі як із Шенгенської 
зони, так і з-за її меж, зобов’язані пройти 
10-денний карантин.

 Особа звільняється від проходження 
карантину, якщо має для цього підстави. 
З обов’язку самоізоляції звільнені, на-
приклад: члени екіпажів повітряних су-
ден, поїздів, моряки, рибалки та інші чле-
ни екіпажу морських та внутрішніх суден, 
водії, що здійснюють транспортні пере-
везення, призначені для перевезення 
більш ніж 7 і не більше 9 осіб, включаю-
чи водія, в комерційному міжнародному 
дорожньому пасажирському транспорті, 
учні та студенти, які навчаються в Поль-
щі, та ще декілька вузьких категорій осіб. 
З повним переліком можна ознайоми-
тися на сторінці Прикордонної служби 
Польщі.

 Також від обов’язку самоізоляції звіль-
няються особи, які в’їжджають до Польщі 
з Шенгенської зони та мають негативний 
результат тестування на COVID-19, вико-
наний протягом останніх 48 годин перед 
моментом перетину кордону. Документ 
може бути польською або англійською 
мовою.

 Натомість з 30 березня 2021 року 
особи, які в’їжджають до Польщі з країн, 
котрі не є членами Шенгенської угоди, 
зокрема з України, не звільняються від 
карантинного зобов’язання навіть за на-
явності негативного тесту. Така категорія 
осіб може бути звільнена від обов’яз-
кової самоізоляції за умови отримання 
негативного результату тестування на 
COVID-19, проведеного протягом 48 го-
дин після прибуття до Польщі. Для цього 
не потрібно жодного медичного направ-
лення. Таке тестування проводиться за 
власний рахунок.

 УВАГА! Звільнення від обов’язкового 
проходження карантину відбувається 
лише тоді, коли лабораторія повідомляє 
Державну санітарну інспекцію про нега-
тивний результат тестування.

Від обов’язку самоізоляції звільняють-
ся також люди, щеплені від COVID-19, 
тобто особи, які пройшли повний курс 
вакцинації вакциною, зареєстрованою 
в Європейському Союзі. Щеплення біль-
шістю вакцин (Pfizer, Moderna, Astra-
Zeneca) складається з двох доз. Люди, які 
прийняли лише першу дозу, перебувають 
у процесі вакцинації і тому не звільнені 
від карантинного зобов’язання. Виняток 
становить вакцина Johnson&Johnson, яка 
приймається однією дозою.

Під час перетину кордону прикордон-
ник записує адресу перебування на са-
моізоляції і номер телефону, яким буде 
користуватись особа, що перетинає кор-
дон. Всі, хто в’їжджає до країни, під час 
перетину кордону зобов’язані повідоми-
ти адресу свого перебування у Польщі. 
ВАЖЛИВО! Прикордонник має право не 
впустити іноземця на територію Польщі, 
якщо такої адреси не буде вказано, навіть 
у тих випадках, коли формально інозе-
мець має право в’їзду.

На номер телефону, який зазначається 
під час перетину кордону, приходить код 

Умови перетину кордону в часи пандемії COVID-19 постійно змінюються. 
Які з них зараз актуальні для в’їзду до Польщі та України? Коли негативний 
результат тестування на COVID-19 звільняє від обов’язкової самоізоляції? 
Чи люди, щеплені від COVID-19, можуть вільно пересуватися через кордо-
ни? Читайте відповіді на ці та інші запитання.

Перетин 
польсько-українського 
кордону: про що 
потрібно знати?

може скористатися інструментами та інф-
раструктурою, які має українська націо-
нальна меншина. Можливо, колись на за-
робітчан дивилися з легким презирством, 
адже вони переважно були налаштовані 
заробити грошей і повернутися, а інші 
справи не дуже їх цікавили. Тепер їхнє 
перебування у Польщі носить більш дов-
гостроковий характер і спрямоване на 
те, щоб віднайти себе тут, осісти надовше. 
Для нас важливо допомогти таким людям 
зберегти свою ідентичність, стати для них 
партнером. Думаю, більшість місцевих, ав-
тохтонних громад радо приймає людей, які 
включаються в життя, хочуть щось робити. 
Є багато гарних прикладів. Зараз змінюєть-
ся ставлення до процесу економічної мі-
грації. Погляньмо на життя Східної Європи. 
Польська еміграція збудована з декількох 
хвиль у багатьох державах. Так само укра-
їнську економічну міграцію, наприклад, 
до Канади і Бразилії, починаючи з 1900 
року, пізніше поповнювали чергові хвилі 
людей, які приїжджали до, під час і після 
війни. Це процес, який є, по суті, природ-
ним. Важливо, щоб нові громади форму-
вали явище, яке я порівняв із тортом: коли 
«шари» різних поколінь людей із різними 
світоглядами, релігійною ідентичністю тво-
рять цілість – такий собі «торт еміграційної 
присутності» в державах. Об’єднання укра-
їнців дуже хоче допомогти тим людям, які 
в довгостроковій перспективі хотіли б за-
лишитися в Польщі. 

Ви вже сказали про завдання, які сто-
ять перед Об'єднанням. Я хотіла уточ-
нити, яку роль ви бачите для ОУП у тво-
ренні, консолідації, новому розвитку 
української спільноти в Польщі?

Я думаю, що нам важливо усвідомити 
одну річ, що українська присутність у Поль-
щі не обмежується  українською емігра-
цією, вірніше українцями з національної 
меншини Польщі. Мала місце дуже велика 
хвиля емігрантів, які організовуються згід-
но зі своїми потребами та очікуваннями, 
світоглядом, своєю регіональною ідентич-
ністю. Наприклад, такі українські організа-
ції, як «Наш вибір» у Варшаві, мають свою 
ідентичність, але будуть з’являтися й різні 
студентські групи, і скоріше за все вони ор-
ганізовуватимуть власне громадське жит-
тя. Мабуть, за якийсь час перед нами пов-
стане завдання створити з таких спільнот 
якусь федерацію українських організацій, 
яка зможе стати лоббістом вирішення про-
блем, що стоятимуть перед спільнотою. 
Вважаю, що Об’єднання, яке має дуже ве-
ликий досвід і потенціал, може бути важли-
вим партнером у процесі створення такої 
федерації українських організацій у Поль-
щі. Думаю, це станеться в перспективі кіль-
кох найближчих років.

Розмовляла Мирослава КЕРИК
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для встановлення додатку «Kwarantanna 
domowa». Якщо в особи немає постійного 
Інтернету чи відсутній смартфон, то вона під 
час перебування на самоізоляції отримува-
тиме дзвінки від поліції, яка перевіряє умови 
дотримання карантину.

Умови в’їзду до України
22 березня 2021 року уряд України змінив 

правила в’їзду до країни в умовах епідемії 
COVID-19. У зв’язку зі змінами від 24 берез-
ня всім іноземцям, незалежно від громадян-
ства чи країни прибуття, для в’їзду в Україну 
обов’язково необхідно мати страховий по-
ліс та негативний результат тестування на 
COVID-19.

Щодо полісу введені критерії: він має бути 
виданий зареєстрованою в Україні страхо-
вою компанією, або іноземною, яка має своє 
представництво в нашій державі чи договір-
ні відносини зі страховою компанією-парт-
нером на території України. Страховий по-
ліс повинен діяти весь період перебування 
в Україні та покривати витрати, пов’язані з лі-
куванням COVID-19 і обсервацією.

Уряд створив інформаційну сторінку для 
туристів та відвідувачів України – visitukraine.
today. Тут розміщується актуальна інфор-
мація про умови перетину українського 
кордону та перебування в Україні. За посе-

редництвом цієї сторінки також можна 
придбати страховий поліс. Термін дії 
страхування, придбаного через портал, 
може кілька разів змінюватися у зв’язку 
зі змінами дат планованої іноземцем по-
їздки.

Умова щодо наявності страхового по-
лісу для в’їзду в Україну не стосується 
громадян України, іноземців та осіб без 
громадянства з посвідкою на постійне 
проживання.

Окрім страхового полісу, для в’їзду 
в Україну іноземці повинні мати негатив-
ний результат тестування на COVID-19, 
виконаного методом полімеразної лан-
цюгової реакції (ПЛР). Тестування має 
бути проведено не більше ніж за 72 го-
дини до перетину українського кордону.

Від умови наявності тесту звільня-
ються діти віком до 12 років та пред-
ставники дипломатичних організацій 
або міжнародних місій, акредитованих 
в Україні.

Умова про наявність ПЛР-тесту на 
коронавірус не стосується також гро-
мадян України, іноземців та осіб без 
громадянства, які мають посвідку на 
постійне проживання в Україні, та лю-
дей, які потребують захисту. Цій кате-
горії осіб, у разі відсутності тесту при 

перетині українського кордону, не-
обхідно встановити додаток «Вдома» 
і пройти 14-денну самоізоляцію, від 
якої звільнені діти віком до 12 років. 
Самоізоляцію можна закінчити достро-
ково за умови отримання негативного 
результату ПЛР-тесту.

Для іноземців не передбачено мож-
ливості здати ПЛР-тест в Україні або піти 
на самоізоляцію. У разі відсутності тесту 
і/або страхування у в’їзді або транзиті 
буде відмовлено.

Як повідомляється на згаданій вище 
сторінці Visit Ukraine, результати нега-
тивного ПЛР-тесту на COVID-19 і стра-
ховий поліс не вимагаються від тран-
сферних пасажирів, які не залишають 
транзитну зону аеропорту та не перети-
нають кордон України.

УВАГА! Наявність у особи довідки про 
антитіла до COVID-19 або сертифіката 
вакцинації не звільняє її від необхідності 
мати результати тестування на COVID-19 
методом ПЛР для перетину державного 
кордону.

Довідка про негативний результат 
тесту може бути видана українською, 
англійською або російською мовою.

Підготувала Іванна КИЛЮШИК
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Міграція – чинник змін: звідки 
береться відчуження

За словами Дрожинської, виставка «Dużo 
dobre  / дуже добре» – більше про досвід 
міграції, ніж про еміграцію, про більш ши-
рокий спектр людських переміщень, при-
чин, чому люди шукають кращого життя. 
Українці – це найбільша національна мен-
шина після 1945 року в Польщі. До війни 
тут існувала величезна єврейська спіль-
нота, мова ідиш була поширеною, Польща 
була різноманітною. Після 1945 року країна 
стала цілком однорідною, і зараз еміграція 
людей з України повертає цю втрачену різ-
номанітність.

«Коли я думаю про мову ідиш, яка є су-
мішшю німецької, російської та польської, 
мені цікаво, чи колись у перспективі, напри-
клад, ста років, завдяки еміграції українців 
до Польщі з’явиться якась нова мова», – 
розмірковує художниця.

На виставці будуть представлені роботи 
на різні теми, які пов’язані між собою. Одну 
з праць Моніка Дрожинська присвятила 
Голодомору в Україні в 1930-х роках. Вона 
називається «Голод – вихід». На тканині ху-
дожниця цитує історію 91-річної Ганни Ба-
сараби, яка є однією з останніх живих свід-
ків Великого Голодомору в Україні. Ще одна 
праця – «Обережно, злий собака!» – роз-
повідає про гостинність. Зі слів художниці, 
люди часто вішають такі таблички, навіть 
не маючи пса, через небажання приймати 
гостей. Таблички на тканині написані поль-
ською та українською мовами. Перекручені 
слова символізують неможливість інтелек-
туального спілкування через культурні та 
мовні відмінності. З цього непорозуміння 
й виникає почуття небезпеки, відчуження.

Спільно з Українським домом у Варша-
ві організатори та художниця планують 
публікацію, частиною якої буде польсько- 
український словник. Також передбачені 
майстер-класи та публічні заходи. Метою 
проєкту є інтеграція й культурний обмін 
між поляками та українцями.

культура

Моніка Дрожинська – художниця-ви-
шивальниця та громадська активістка. 
У своїх роботах вона використовує не-
стандартні техніки письма, які досліджує 
за допомогою ручної вишивки. Художни-
ця часто презентує свої роботи в громад-
ських місцях. Творчість Моніки Дрожин-
ської насичена соціальним і політичним 
контекстом.

Досвід еміграції часто є дуже подіб-
ним, якщо не однаковим. Зазвичай люди 
емігрують у пошуках кращого життя. На 
початку цього шляху потрібно пройти 
через інтеграцію, яка включає вивчення 
мови. У результаті цих процесів часто 
мови зливаються, з’являються неологіз-
ми. У своїх працях художниця досліджує 
ці явища, використовуючи свій досвід 
еміграції і спостереження. На виставці 
презентуватимуться роботи, викона-
ні в характерній для художниці техніці 
вишивки, що містять слова та фрази. 
Особливу увагу мисткиня приділила 
українській мові й темам, пов’язаним із 
міграцією. 

Власна історія
У 2018 році художниця почала вивча-

ти таке явище, як «Ponglish» – мова, яка 
є поєднанням польської та англійської. 
Виникнення її пов’язане з масовою 
еміграцією поляків до Великої Брита-
нії. Також «Ponglish» дуже популярний 
у корпоративному середовищі Поль-
щі. Особисте зацікавлення цим яви-
щем виникло з того, що батьки Моніки 
є економічними мігрантами у Великій 
Британії уже 17 років.  Життя її родини 
завжди було пов’язане з еміграцією. 
«Я пригадую, коли мені було 11 років, 
мої батьки намагалися емігрувати до 
Австралії, але не отримали віз. Мама си-
діла на кухні й плакала. Коли я вже була 
дорослою, одного дня мама зателефону-
вала й сказала, що вони з татом переїжд-
жають до Великобританії. Сьогодні в них 

уже британське громадянство, а моє жит-
тя розділене між Краковом та Ланкасте-
ром», – розповідає художниця.

Не «хорошо», а «добре»
Моніка Дрожинська знаходить ідеї для 

своїх робіт у повсякденному житті та спо-
стереженнях. Живучи в Кракові, художни-

ця почала помічати, що до Польщі приїж-
джає все більше людей з України. «Те, що 
українська мова з’явилася в моїх роботах, 
було дуже природнім. У мене багато дру-
зів-українців. Нещодавно я почала ви-
вчати українську. Роблю це з великим за-
хопленням, може, тому, що частина моєї 
родини походить із Тернополя. В україн-
ській мові є дві речі, які для мене дуже ці-
каві. Перша – це слово «добре», а друга – 
літера «ґ». Цей знак особисто мені цікавий 
у політичному та історичному аспектах. 
Я ніколи в житті не чула, щоб одна літе-
ра мала стільки значень та розповідала 
про 150 років історії країни. На початку 
XX століття шляхом тотальної русифікації 
частина фонетики українського алфавіту 
була зліквідована, тільки в 1989 році ця 
літера змогла повернутися», – пояснює 
Моніка. Художниця вважає, що більшість 
поляків не розрізняє української та ро-
сійської мов. Спершу виставка мала назву 
«Dużo dobre / дуже добре (хорошо)». Тут 
словом «добре» було на меті підкреслити, 
що це дві різні мови. 

«Dużo dobre / дуже добре» – українська мова та міграція 
як головні теми майбутньої виставки Моніки Дрожинської

Іванна БЕРЧАК
Влітку цього року у варшавській галереї «Foksal» 
планується відкриття виставки польської художниці 
Моніки Дрожинської під назвою «Dużo dobre / дуже добре». 

Польська художниця 
вишиває українською
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Що пішло не так у Русина 
і Шабанова в «Легії»? 
Зимове трансферне вікно 2021 року подарувало польським та 
українським уболівальникам справжню «трансферну бомбу»: 
одразу два гравці київського «Динамо» перейшли на правах оренди 
до варшавської «Легії» – 22-річний форвард Назарій Русин 
та 28-річний захисник Артем Шабанов. Обидва трансфери 
виглядали дуже багатообіцяюче для всіх сторін, хоча передісторія 
у цих футболістів була зовсім різною. 

Назарій Русин – вихованець «Динамо», 
що дебютував за основну команду в 2017 
році, однак довго не міг пробитися в стар-
товий склад. Його зірковим часом стала 
оренда в луганську «Зорю» влітку 2019 
року. У цій команді Русин був основним 
форвардом і провів за півроку 17 поє-
динків, у яких забив 7 м'ячів. Його гра за 
луганчан була настільки яскравою та ре-
зультативною, що «Динамо» достроково 
повернуло нападника з оренди на почат-
ку минулого року. І якщо за Михайличен-
ка Русин більш-менш стабільно з'являвся 
в основному складі киян, то після приходу 
в столичний клуб Мірчі Луческу ситуація 
кардинально змінилася й форвард сів на 
лаву запасних. До цього додалася травма, 
що вибила Русина з гри на кілька місяців. 
Тому в лютому 2021 року Луческу сам «бла-
гословив» оренду футболіста в «Легію»: 
«На мій погляд, Русин – великий талант, але 
в «Динамо» йому ще рано виступати. У ньо-
го недавно була серйозна травма ключиці, 
яка його сильно загальмувала. Мені зда-
ється, що польський чемпіонат йому підхо-
дить. Коли я дивлюся на його особливості 
й на те, як грають у Польщі, бачу, що це 
буде добре для всіх сторін», –  говорив тоді 
румунський тренер.  

Артем Шабанов перейшов у «Динамо» 
в 2018 році. На той момент він був уже 
зрілим, 25-річним гравцем, котрий встиг 
багато пограти на рівні УПЛ в інших ко-
мандах. Тому не дивно, що за Хацкевича 
та Михайличенка Шабанов став основним 
захисником киян. Однак Луческу довго не 
довіряв захисникові. Артем уперше вий-
шов у старті лише в листопаді – зате в матчі 
проти самої «Барселони»! І попри поразку 
киян, у тому поєдинку Шабанов був одним 
із кращих на полі й отримав чудові відгуки 
від київських футбольних журналістів. Зда-
валось би, після цього Луческу мав більше 
довіряти захисникові, тому зимня оренда 
була відвертою несподіванкою. Втім Лучес-

ку пояснював, що це було рішення самого 
футболіста: «Чесно, не хотів його відпуска-
ти, але він дуже-дуже хотів перейти в "Ле-
гію"». 

Таким чином, для обох українців перехід 
в «Легію» мав дати потрібну ігрову практи-
ку – Русину, щоб проявити себе в доросло-
му футболі, Шабанову – щоб повернутися 
на свій рівень і розвиватися далі. Але ста-
лося все дещо інакше. 

Початок виступів українців у «Легії» 
склався доволі непогано. У першому ж то-
вариському матчі за новий клуб Русин зу-
мів відзначитися голом, а Шабанов настіль-
ки сильно провів перший офіційний матч 
за варшавський клуб (28 лютого, на виїзді, 
проти «Гурніка» (Забже) – перемога «Легії» 
1:2), що потрапив у символічну збірну 19-го 
туру Екстракласи. Шабанов розповідав, що 
зумів легко адаптуватися в «Легії», не в ос-
танню чергу через те, що прийшов у клуб 
разом з іншим українцем, а Русин заявляв, 
що перейшов у варшавський клуб, щоб за-
войовувати трофеї. Однак перші проблеми 
почали з'являтися вже в березні. Згідно 
з голосуванням на популярному сайті вбо-
лівальників «Легії» legionisci.pl, Шабанов 
отримав найнижчу оцінку в матчі 20-го 
туру Екстракласи з «П'ястом». У наступно-
му турі українець знову був одним із най-
гірших на полі. Захиснику не вистачало 
взаєморозуміння з новими партнерами по 
команді, що призводило до відверто слаб-
кої гри. Знову гіршим на полі Шабанов, на 
думку вболівальників, став у матчі 3 квітня 
проти команди «Погонь» зі Щецина.

У Русина тим часом ситуація складалася 
ще гірше. В офіційних зустрічах форвард 
дебютував за «Легію» 4 березня, коли вий-
шов на заміну в чвертьфінальному матчі 
Кубку Польщі проти «П'ясту». Однак у мат-
чах чемпіонату тренерський штаб тримав 
українця на лаві запасних, а то й взагалі 
не включав у заявку на поєдинки. Громом 
серед ясного неба стало інтерв'ю екс-од-

ноклубника Русина по «Динамо» Олек-
сандра Андрієвського, який наприкінці 
березня розповів, що Русин сумує за Киє-
вом і Львовом та хоче повернутися додо-
му. Далі – більше. 6 квітня прес-секретар 
команди оголосила, що Русин на два тижні 
відправлений у дублюючий склад «Легії». 
За інформацією польських ЗМІ, причиною 
була відмова зіграти в матчі за резерв. Сам 
форвард підтвердив цю версію, пояснив-
ши, що не захотів грати на штучному газо-
ні, побоюючись рецидиву старої травми. 
Після цієї ситуації, головний тренер поль-
ської команди Чеслав Міхневич сказав, що 
в Русина «будуть шанси в "Легії", але мало». 
Орендна угода між «Динамо» та «Легією» 
спливає влітку 2021 року, і тепер зі стовід-
сотковою впевненістю можна сказати, що 
Русин повернеться до Києва й знову буде 
завойовувати довіру Мірчі Луческу. 

Натомість Артем Шабанов 12 квітня 
в матчі проти «Леха» отримав травму, через 
яку більше не зможе вийти на поле в цьому 
сезоні. Тим не менш, за інформацією теле-
грам-каналу «Динамо Киев Inside», тренер-
ський штаб «Легії» задоволений грою укра-
їнця за період оренди й варшавський клуб 
має намір влітку викупити Шабанова на 
постійній основі. Більше того, за інсайдер-
ською інформацією, влітку ще один неназ-
ваний молодий гравець «Динамо» може 
бути орендований варшавським клубом. 
Якщо так і станеться, «українська діаспора» 
може залишитися в «Легії» й на наступний 
сезон, хоч і в дещо іншому складі. 

Спорт

Олександр ШЕВЧЕНКО
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Артем Шабанов (зверху) 
та Назарій Русин (внизу).
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грудинки або підчеревини підрум'янити на сковороді, додати 
3 посічені середні цибулини, підсмажити та відразу додати до 
маси. Масу перекласти в змащену смальцем форму й запікати 
при 180°С. Як трошки охолоне, можна порізати квадратиками 
та подавати з мачанкою, шкварками або просто сметаною.

Полісники (Poleśniki), які не мають нічого спільного з Поліссям.
2 кг картоплі (можна чистити, а можна просто добре вими-

ти) потерти на тертці. Легенько витиснути зайву рідину, але не 
геть на сухо. Додати яйце, 2–3 ст. л. муки, посолити та запікати 
у формі великих пляцків на розігрітому деку. Після запікання 
намастити кожний пляцок густою домашньою сметаною та по-
складати стопкою, як торт. Подавати з трав'яним чаєм (з м'ятою, 
мелісою, звіробоєм, цвітом липи й бузини).

В іншій версії, і я власне її практикую, полісники печуть на 
листку капусти: картопляне тісто накласти на капустяний лист 
та прикрити другим. Запікати в духовці (в Цешинській Сілезії це 
роблять в спеціально вимурованих печах на подвір'ї або часті-
ше просто в полі, які називають trąbа, або szabaśnik) з одного 
боку, після чого перевернути та запікати з іншого боку. Після 
запікання полити густою сметаною. Обидві версії полесників 
часто їдять зі шкварками. 

Крупньокі (Krupnioki), або кишки по-цешинськи – теж зазвичай 
готують у день, коли колють свиню.

1–1,5 кг обрізків м'яса та потрохів (без печінки) і 300 г сви-
нячих шкірок відварити до м'якості (я це роблю в скороварці), 
прибрати тверді хрящі й кістки, перекрутити на м'ясорубці. 
До гусятниці або чавунку до бульйону з м'яса всипати 2 кг греч-
ки (перлової або ячневої крупи) та поставити на 1 год. в розігріту 
до 200°С духовку, щоб гречка ввібрала бульйон і набухла. Кашу 
шумівкою перекласти в миску, остудити, додати мелене м'ясо, 
2 склянки протертої через сито крові та 0,5 ст. л. чорного пер-
цю, 2–3 ст. л. майорану, 0,5 ст. л. меленого коріандру, маленьку 
жменьку зерен духмяного перцю або ложку меленого та 1 ч. л. 
тим'яну. Все добре вимішати, наповнити промиті й очищені тон-
кі кишки тільки на половину, не щільно (при відварюванні вони 
можуть полопатися), перев'язати кожен крупньок паличками, 
вкласти в каструлю з окропом, поставити на найменший во-
гонь, щоб вода тільки парувала, а коли дійдуть до кипіння, далі 
варити на малому вогні близько 30 хв., після чого вийняти з неї.  

Сілезький бахор (Śląski bachor) – досить маловідома страва 
з Цешинської Сілезії. Перед святами завжди кололи свиней і її 
готували першою.

Почистити 1 кг картоплі, вимити й потерти на тертці на пюре. 
200 г щоковини або підчеревини порізати кубиками, як і дві 
невеликі цибулини. На сковороді підсмажити щоковину, підче-
ревину на шкварки, додати цибулю й смажити її до прозорості, 
після чого охолодити. До протертої картоплі додати шкварки 
з цибулею, приправити по 1 ч. л. солі та меленого мускатного 
горіха, по 0,5 ч. л. чорного та трав'яного (ziołowy) перцю, ме-
леної паприки, 2 ст. л. сушеного майорану та добре вимішати. 
Промити та почистити товсті кишки або шлунок (ті, що в Укра-
їні беруть на кров'янку). Змішаною масою не дуже щільно на-
повнити кишку та міцно зв'язати кінці ниткою або мотузкою. 
Вкласти до змащеної смальцем керамічної, скляної або чавун-
ної форми для запікання. На дно можна покласти пекарський 
папір, змащений смальцем, тоді більше шансів, що не пристане. 
Вкладені бахори змастити смальцем і наколоти голкою або зу-
бочисткою. Вкласти до розігрітої до 180°С духовки та запікати 
годину. Після чого вийняти бахори, перевернути на другий бік 
і пекти ще пів годинки. Подають їх гарячими під добре охолод-
жене пиво.  Але з салатом із капусти – свіжої чи квашеної – теж 
дуже добре.

Цир (Cyr) зі шкварками
1 кг пшениці грубо змолоти або розтерти в ступці, присмажи-

ти на сковороді до світло-жовтого кольору при активному по-
мішуванні. Всипати цю грубу муку в каструлю, залити 1 л кипля-
чої підсоленої води, активно помішуючи, щоб не утворювалися 
грудки, і варити на маленькому вогні, аж поки не загусне. 500 г 
копченої чи сирої грудинки або підчеревини порізати кубика-
ми та витопити на шкварки. Столову ложку вмочувати в гарячо-
му смальці, набирати пшеничну масу і викладати такі кльоцки 
на тарілці. Полити розтопленим смальцем зі шкварками.

Жеброчка (Żebroczka) – страва, яку на свята виставляли для 
жебраків, звідси й пішла її назва. Хоча самі місцеві теж їдять її 
залюбки й дуже цінують. Розповсюджена в районі міста Вісла.

150 г рису зварити до пів готовності. Закип'ятити 0,5 л молока. 
2 кг картоплі почистити, потерти на терці, трошки витиснути за-
йву воду, додати рис та запарити масу киплячим молоком. 200 г 

Кулінарна подорож 
на польсько-чеське прикордоння 
Частина III

Юрій ГЕРАСИМЧУК

Сьогодні, як ми і домовлялися в попередньому випуску нашої рубрики, я представлю вам 
головні страви, популярні в Цешинській Сілезії. Оскільки стіл мешканців цього регіону був 
здебільшого пісним, переважно з овочів, злаків і бобових, то сьогодні поговоримо про 
більш поживні страви. Тим більше, що Великдень у Цешині, як і в усьому християнському 
світі, – це найбільше свято в році, тому готувалися до нього відповідно. Що ж, як завжди, 
вдягнемо фартушки й почнемо чаклувати...



Крем: з 80 г масла, 100 г цукрової пудри та 
2 жовтків збити гоголь-моголь. Додати ложку 
рому (можна більше − у версії для чоловіків). 
Тістом виліпити спеціальні формочки (вули-
ки, які зазвичай передаються в родині від баб-
ці-прабабці, а я роблю в силіконових для льоду), 
в середині зробити ямку та наповнити кремом, 
після чого прикрити вафельним колом або ан-
друтом. Охолодити.

 
Цешинські тістечка з горіхами

Замісити тісто з 250 г тортової муки, 140 г на-
тертого масла, 90 г цукрової пудри, 2 жовтків, 
натертої цедри з 1 лимону, ложки лимонного 
соку і 0,5 ч. л. ванільного цукру та покласти його 
в плівці в холодильник. Охолоджене тісто розка-
чати товщиною 0,5 см,  чаркою або круглою фор-
мою вирізати кружечки, які вкладаємо на висла-
не пекарським папером деко. Збити піну з білка 
та 70 г цукрової пудри, витиснути її зі шприця 
або накласти обережно ложечкою в серединку 
кожного кружечка, а згори кладемо половинку 
ядра грецького, лісовий або мигдальний горі-
шок. Запікати при 200°С, поки всі тістечка не під-
рум'яняться.

І на кінець мої найулюбленіші серед цешин-
ських тістечок – це прості та швидкі тістечка зі 
шкварок! Рецепт я знайшов колись давно, але не 
знав, звідки він походить.

Змолоти 250 г шкварок, додати 400 г муки, 
2 яйця, 250 г цукру, по щіпці меленої кориці 
й гвоздики та натерту цедру 1 лимона. Добре ви-
місити тісто, пропустити його через м’ясорубку 
з насадкою для тістечок (відомих у нас, як «огі-
рочки», тобто іспанських Churros), нарізати пор-
ційно на деку з пекарським папером та запікати 
при температурі  180°С до золотистого кольору. 
Як охолонуть – посипати цукровою пудрою.

Смачного!

Краще смакують вони гарячими, з підсмаженою 
цибулькою, але холодні теж нічого.

 
Кубусь (Kubuś) – страва, яку найчастіше їли 

в піст та в пісні п'ятниці, відома з теренів бе-
скидських сіл Істебна, Конякова, Явожинка. Це 
солодка версія жеброчки, про яку була мова 
вище.

2 кг картоплі почистити, потерти на тертці, 
трошки витиснути зайву воду. Картоплю підсо-
лити та запарити 0,5 л киплячого молока, після 
чого викласти в товстостінну форму для запі-
кання. Згори дуже густо вкласти очищені від 
серединок та порізані яблука або сливки без 
кісточок, а зверху – яблука, потерті на тертці. 
За бажанням можна трошки притрусити цу-
кром або полити рідким медом, але я цього не 
роблю. Згори влити 0,5 л густої сметани − саме 
вона є основою смаку цієї страви. Запікати в ду-
ховці при 180°С близько 40 хв.

Далі хотів би перейти до того, чим відома 
Цешинська Сілезія далеко за її межами і що 
є найбільш характерним атрибутом Великод-
нього столу, – до цешинських тістечок. Відразу 
зазначу – це не один конкретний вид тістечок. 
Їх сотні, якщо не тисячі. Особливістю є те, що 
вони дуже маленькі, на один укус. Як кажуть 
місцеві знавці кухні – ця традиція є спадщиною 
віденських майстрів і залишилася тут із часів 
Австро-Угорської імперії. Найцікавіші, як на 
мене, рецепти я вам надиктую. 

Вулики (ule) − навіть у мене, сильного любите-
ля солодкого, вони викликають різке слинови-
ділення. Це реальна калорійна бомба, але для 
того й існують свята.

Тісто: з 400 г покришених бісквітів, 160 г мас-
ла, 320 г цукрової пудри, 2 ст. л. какао та 2 ст. л. 
молока вимісити тісто. Додати 1 ст. л. рому. Білі 
вулики робляться без какао.

Kolegium redakcyjne:
Myroslava Keryk,  
Olga Popovych, 
Oksana Kuzmenko.

Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelnа – 
Myroslava Keryk
Dziennikarze – 
Olena Babakova, 
Olga Popovych, 
Yulia Lashchuk, 
Anastasiya Kanarska,
Ivanna Kyliushyk, 
Anatoliy Zymnin,
Daryna Popil, 
Ludmiła Łabowicz, 
Oleksandr Shevchenko,
Grzegorz Spodaryk, 
Jurij Herasymczuk, 
Ivanna Berchak 
Tłumaczenia – 
Sławomir Sawczuk
Korektor – 
Liudmyla Goncharuk
Redaktor techniczny – 
Andrij Fil
Opracowanie graficzne – 
Andrij Fil
Wydanie internetowe – 
Oksana Kuzmenko

Adres redakcji:
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa
tel: +48 22 258 40 18
e-mail: gazeta@naszwybir.pl

Internet: 
www.naszwybir.pl

Portal: 
e-mail: redakcja@naszwybir.pl

Wydawca:
Fundacja «Nasz Wybór»
Adres: ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa

Druk:
Drukarnia «KOLUMB»
Chorzów
Nakład 3000 egz.

Konto bankowe:
Fundacja «Nasz Wybór»
PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Swift: BPKOPLPW

Wydawca:

Miesięcznik "Nasz Wybir" jest 
współfinansowany przez Narodowy 
Instytut Wolności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego 
NIW-CRSO ze środków Programu 
Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018 – 2030 PROO

fr
ee

pi
k.

co
m




