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В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Україні у серпні виповниться 30 років. Ці роки стали нелегким випробуванням для молодої 
держави та для нас, її громадян. За цей період у Польщі, внаслідок особистих рішень чи через 
економічні потреби, з’явилась українська діаспора. Спільнота мігрантів і меншини перебуває 
в процесі творення, але вона вже має вплив на те, як Україну та українців бачать поляки. У цьому 
номері ми розповідаємо про результати дослідження, яке провів Фонд Фрідріха Еберта в Укра-
їні та Польщі, про взаємне сприйняття обох народів і чинники, які впливають на збільшення чи зменшення симпатій 
один до одного. Запрошуємо прочитати статтю та рапорт. Він доступний на сторінці фонду.

Минуло два роки президентства Володимира Зеленського. Пропонуємо вам аналіз його діяльності: що з обіцяного 
йому вдалося чи не вдалося здійснити. Також запрошуємо до читання добірки новин із України та важливих подій для 
української громади в Польщі. 

У рубриці «Легалізація» пропонуємо відповіді на питання, з якими ви звертаєтеся до Консультаційного пункту в Укра-
їнському домі у Варшаві, а саме про виготовлення довіреності, обмін українського посвідчення водія на польське, чин-
ність віз, свідоцтво про знання польської мови тощо. 

У минулому номері ми писали про Українську греко-католицьку церкву та її роль в інтеграції мігрантів. Тепер ми про-
понуємо інтерв’ю з Олегом Самойленком про «Армію спасіння» та його мігрантський досвід.

У спортивній рубриці пропонуємо вам інтерв’ю з організатором першого Кубку Польщі серед українських діаспор-
них команд Миколою Шпаковським. А в кулінарній рубриці – літні рецепти від Юрія Герасимчука.

У рубриці «Культура» читайте про мистецький проєкт «Близкість». 
Запрошую до читання!

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

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

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

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

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

Стати рекламодавцем чи меценатом! Пропонуємо вам можливість рекламувати ваші послуги як у газеті, 
так і на порталі www.naszwybir.pl. 

Підтримати нас можна також, оформивши регулярний благодійний внесок зі свого рахунку на банківський раху-
нок фонду «Наш вибір». Кожен злотий важливий.

Fundacja Nasz Wybór, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa, KRS: 0000342283
Numer konta: 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
У переказі вкажіть: na cele statutowe
Запрошуємо до співпраці й підтримки нашої спільної справи!

Мирослава керик
головна редакторка
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Українці ідеалізують польську державу, тоді як поляки дуже критичні у ставленні 
до української влади. Українці краще знають сучасну Польщу та бачать майбутнє 
двосторонніх відносин у торгівлі, поляки ж прив’язані до історичної політики. 
На замовлення Фонду Фрідріха Еберта експерти з вроцлавського Колегіуму Східної 
Європи та Ради зовнішньої політики «Українська призма» з’ясували, як кілька 
років масової трудової міграції та «війна пам’ятників» вплинули на людський вимір 
польсько-українських відносин.

Польські та українські соціологи що-
року запитують співгромадян, як вони 
ставляться до різних народів. Так, за да-
ними групи «Рейтинг», поляки традицій-
но входять до топ-3 найбільш позитивно 
оцінюваних українцями народів, тоді як 
на прикладі досліджень польського CBOS 
помітно, що до українців як добре, так 
і погано чи нейтрально ставиться при-
близно третина мешканців Польщі.

Оціночні судження «добре/погано» – 
це, звісно, важливий індикатор прогресу 
чи регресу відносин між двома країнами, 
натомість що насправді ховається за цими 
узагальненими «добре» чи «нейтрально»? 
Дослідники Надія Коваль, Лауринас Ваш-
цюнас та Івона Райхардт вирішили піти 
на крок далі й детально з’ясувати, що по-
ляки та українці знають один про одного, 
чи відокремлюють ставлення до людей 
від ставлення до держави, наскільки ва-
гому роль відіграють історія та культура 
в нашому взаємному баченні та де шукати 
перспективи польсько-українського діа-
логу. 

Актуальність дослідження важко пере-
оцінити: востаннє подібне опитування про-
водилося в 2013 році, а після цього поляки 
отримали значну порцію інформації про 
Революцію гідності, анексію Криму та вій-

ну на Донбасі, сотні тисяч українців з’яви-
лися на вулицях польських міст як праців-
ники вже не тільки рільництва й фабрик, 
але й сфери послуг та корпорацій. Україна 
почала рекламуватися як туристичний 
напрямок, а її продукція – з’являтися на 
полицях європейських супермаркетів. 
Водночас ухвалення українського закону 
про борців за незалежність і польської 
резолюції про визнання Волинської тра-
гедії геноцидом, вчиненим ОУН та УПА, 
безкарне руйнування українських пам’ят-
ників на Прикарпатті та Люблінщині 
й напад на польське консульство в Луцьку 
позбавили контакти між польськими та 
українськими елітами сердечності часів 
Помаранчевої революції. Якщо додати до 
цього застій у процесі євроінтеграції Ки-
єва, то не дивно, що відносини між двома 
країнами можуть створювати у громадян 
відчуття певної безцільності.

Анкету з ідентичними 40 питаннями на 
соціально-економічну тематику заповни-
ли онлайн восени 2020 року понад тисяча 
респондентів у Польщі та понад дві тися-
чі в Україні. Образ польсько-українських 
відносин, який постає з отриманих відпо-
відей, не є етюдом у багрових тонах, але 
й від кольорового фестивалю братерства 
дуже далекий.

СКЛЯНКА НАПІВПОРОЖНЯ
Головний висновок із проведеного до-

слідження не є сенсаційним: унаслідок 
інтенсивної трудової міграції українців до 
Польщі (Головне статистичне управління 
у 2020 році нарахувало понад 1,3 млн укра-
їнських мігрантів), а отже – частіших кон-
тактів з польським суспільством і держа-
вою, українці набагато більше знають про 
Польщу й краще орієнтуються в польських 
реаліях, ніж їхні західні сусіди. Якщо серед 
опитаних українців у Польщі побували аж 
40%, а п’ята частина серед них понад 10 ра-
зів відвідували цю країну, то серед поляків 
взагалі виїжджали за Буг 25%, а регуляр-
ними поїздками на Схід можуть похизува-
тися скромні 6%. 

Між поляками та українцями спосте-
рігається асиметрія знань про сусідів. 
Обізнаність і відкритість до іншого замі-
нюється простою соціальною ієрархією: 
набір асоціацій, наданий респондентами, 
говорить про те, що в масовій українській 
свідомості з’явився міцний образ поля-
ка-працедавця, тоді як у масовій польській 
свідомості домінує образ українця-праців-
ника. До того ж бідного працівника.

Якщо серед рис, які українці вважають 
притаманними полякам, домінують при-
вітність, підприємливість, добре вихо-
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вання, то поляки, поряд з українською 
гостинністю, так само часто згадують 
відсутність культури, непорядність, пи-
яцтво. За нібито позитивними згадками 
про українських жінок ховається ти-
повий патріархальний протекціонізм. 
Дива не сталося: незважаючи на декади 
зусиль інтелектуалів, трудова міграція 
замінила калейдоскоп культур чорно-бі-
лим дагеротипом, і польське суспільство 
поставилося до українців так само хо-
лодно-зверхньо, як 20 років тому до їхніх 
родичів із Підкарпаття та Великопольщі 
поставилися німецькі, бельгійські та нор-
везькі працедавці.

Друга сумна новина: поки українці іде-
алізують польську державу, оцінюючи її 
куди позитивніше від місцевих грома-
дян (менш ніж 20% поляків вважають 
домашню політичну ситуацію доброю, 
тоді як подібну думку висловили понад 
40% українців), – натомість поляки со-
лідарні з українцями в невисокій оцінці 
української держави. За Порошенка чи 
Зеленського Україна для поляків – це 
близький дикий Схід, який асоціюється 
з корупцією, війною, бідністю. Причому 
в польському сприйнятті дуже важли-
ву роль грають саме актуальні політичні 
відносини та невирішені питання в ца-
рині історичної пам’яті про події Другої 
світової війни.

Незважаючи на численні літературні 
переклади й фестивалі, поляки та укра-
їнці майже нічого не знають про сучасну 
культуру сусідів. І якщо серед українців 
обличчя сучасної польської культури – 
це принаймні якісне фентезі Анджея 
Сапковського про Відьмака, то Україну 
просувають серіали типу «Кріпосна», 
закуплені польським телебаченням для 
ауди торії 50+. 

Дві третини анкетованих по обидва 
боки кордону взагалі не відповіли на пи-
тання про відомих поляків та українців. 
Взагалі нічого, жодного імені. Таке собі 
безіменне братерство.

СКЛЯНКА НАПОЛОВИНУ ПОВНА
Однак є й оптимістичні новини. Хоча, 

за визнанням опитуваних, більшість 

польсько-українських контактів нині 
відбувається не в товариській атмосфе-
рі, тільки на місці праці, 45% польських 
та українських жінок, а також 45% укра-
їнських і 51% польських чоловіків цими 
контактами задоволені або дуже задово-
лені. Понад третина респондентів повідо-
мила, що має друга або подругу в сусідній 
країні. Про польського друга чи подругу 
говорять навіть половина українців у віці 
18–34 роки.

Тільки незначний відсоток поляків ви-
ступає проти присутності українців на 
польському ринку праці та звинувачує 
їх у демпінгу зарплат. Про це ж свідчить 
нещодавнє опитування від Центру поль-
сько-російського діалогу і згоди: понад 
70% поляків задоволені присутністю 
українців на домашньому ринку праці. 
А це вже значно краще, ніж ставлення до 
іноземних працівників у Британії чи Гол-
ландії.

Українці та поляки можуть порозумі-
тися в дуже буквальному сенсі. Знання 
української на базовому рівні декларує 
навіть щодесятий поляк, а польської – 
28% українців. Ще третина мешканців 
України оцінює своє знання польської 
як добре та дуже добре (цю самооцінку 
авторка тексту трактує зі скепсисом, але 
сам факт, що знання польської – це щось, 
що варто публічно демонструвати, без-
сумнівно свідчить про престиж Польщі).

Хоча для 7,5% поляків найвідомішим 
українцем є Степан Бандера, то по 10% 
вважають розпізнавальними Юлію Тимо-
шенко та Віталія Кличка. А українці, крім 
Анджея Дуди та Ярослава Качинського, 
знають Адама Міцкевича та Фридерика 
Шопена.

Нарешті ще одне найпопулярніше уяв-
лення українців про поляків і поляків 
про українців – «нормальні люди», «люди 
такі, як ми». Без зайвих компліментів і без 
орієнталізації є готовність сприймати су-
сіда не як бідного чи навпаки – пихатого 
родича, а тільки як рівну собі людину зі 
схожими проблемами та надіями. Такий 
підхід є кращим фундаментом для парт-
нерства, ніж розмови про гостинність 
і вихованість.

БУДЕ ТАК САМО, ТІЛЬКИ ІНАКШЕ
Результати опитування підштовхують 

до важливого для України висновку: Ки-
єву, аби покращити свій візерунок серед 
поляків, треба докладати більше таргето-
ваних зусиль у сфері культурної диплома-
тії, ніж Польщі, щоб, незважаючи на все 
політичне напруження, зберігати пози-
тивний імідж серед українців.

Хоча експерти часто критикують східну 
політику урядів «Права і справедливості» 
після 2015 року, принаймні в короткотер-
міновій перспективі вона має другоряд-
не значення: незважаючи на зміну тону 
двосторонніх відносин на більш патерна-
лістський, хаотичний менеджмент куль-
турних проєктів та обмежене коло бене-
фіцієнтів освітніх програм, польский soft 
power в Україні почувається добре. Якщо 
зближення з Польщею і стало менш попу-
лярним серед українських інтелектуалів, 
то пересічні українці високої думки про 
якість польської адміністрації, польську 
економіку, мають переважно позитивні 
стереотипи про поляків як людей. Підви-
щення середньої зарплати та зростання 
рівня добробуту, яке все більше українців 
мають нагоду побачити на власні очі, ви-
явилися найкращим піаром.

Натомість українська влада, яка тра-
диційно вважає, що гостинність україн-
ців і краса українських жінок перекри-
ють усі негативні моменти, має нарешті 
усвідомити: навіть позитивний досвід 
персональних контактів не виправляє за-
гальної оцінки України саме як держави. 
Європейцям потрібні такі співмешканці, 
як українці, але не дуже потрібен такий 
близький союзник, як українські еліти. 

Якщо інтенсивність української мігра-
ції до Польщі збережеться, а економічні 
та туристичні контакти інтенсифікують-
ся, то існуюча асиметрія знання почне 
згладжуватися. Саме так відбулося в поль-
сько-німецьких відносинах протягом ос-
танніх 30 років, де торгівля врешті-решт 
потіснила історію. Проте спонтанних 
змін не буде – з польським суспільством 
треба цілеспрямовано працювати. Відпо-
відаючи на ті потреби, страхи та стерео-
типи, які виявляють дослідники.

Головний висновок із проведеного 
дослідження: українці набагато 

більше знають про Польщу й краще 
орієнтуються в польських реаліях, 
ніж їхні західні сусіди
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вісті 
з України

У травні в українському уряді змінились 
аж троє міністрів. 18 травня Верховна Рада 
відправила у відставку міністра охорони 
здоров’я України Максима Степанова, міні-
стра інфраструктури Владислава Криклія 
та міністра розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства Ігоря Петрашка. 

Незадовго до цього президент України 
по черзі зустрівся з міністрами й запро-
понував написати заяву про звільнення 
за власним бажанням. Від Криклія та Пе-
трашка такі заяви надійшли, а ось Степа-
нов відмовився. Подання на його звільнен-
ня надійшло від прем’єр-міністра Дениса 
Шмигаля. За словами прем’єра, причиною 

Гострі питання обмеження впливу олігар-
хів на політику України та монополію в еко-
номіці все частіше з’являються в промовах 
президента України. Ще у квітні Володимир 
Зеленський оголосив, що дав Раді з націо-
нальної безпеки та оборони й виконавчій 
владі вказівки щодо розробки відповідного 
законопроєкту. 20 травня, під час великої 
прес-конференції президента України, що 
мала підсумувати два роки його роботи, Во-
лодимир Зеленський знову робить великий 
акцент на темі «нещадного переслідування 
олігархів». Президент згадував, зокрема, 
про обмеження впливу Віктора Медведчука, 
якому на початку травня цього року, разом 
із його партнером Тарасом Козаком, було 
видано підозру в державній зраді, а згодом 
обрано запобіжний захід у вигляді цілодобо-
вого домашнього арешту.

На початку червня президент вніс на роз-
гляд Верховної Ради проєкт закону «Про 
запобігання загрозам національній безпеці, 
пов'язаним із надмірним впливом осіб, які 

У травні були підписані президентом 
Україні, а в червні набули  чинності за-
кони про  внесення змін до Податково-
го та Митного кодексів України щодо 
пільгового розмитнення автомобілів 
на європейських номерах. Як комен-
тує прес-служба президента України, ці 
нововведення «тимчасово спрощують 
механізм розмитнення імпортованих 
з Європи автомобілів, а також сприяють  
захисту довкілля від шкідливих викидів».

Відтак,  як пояснюють у прес-службі, 
вживані автомобілі з європейською ре-
єстрацією, старші п'яти років, які були 
ввезені на територію Україні до кінця 
2020 року, оподатковуються за пільговою 
ставкою податку на додану вартість та ак-
цизного податку. Сума акцизного подат-
ку залежатиме від віку автівки, об’єму та 
типу двигуна й не залежатиме від її вар-
тості. Базова ставка коливатиметься від 
нуля до 150 євро, і в більшості випадків 
вартість розмитнення не перевищувати-
ме тисячі євро. Такі автомобілі тимчасово 
звільняються від оподаткування ввізним 
митом.

За пільговим механізмом може бути 
розмитнений один автомобіль однієї ка-
тегорії одного власника. На пільгове мит-
не оформлення дається 180 днів із момен-
ту набуття законами чинності. Учасники 
АТО/ООС матимуть змогу скористатися 
пільговим розмитненням протягом 270 
днів.

Під дію цих законів не підпадають 
транспортні засоби, які не відповідають 
екологічним нормам «Євро-2» й вище, 
походять з держави-окупанта (держа-
ви-агресора) або ввезені з тимчасово оку-
пованої території України.

такої його ініціативи є повільний про-
грес із щепленням та поставками вакцин 
в Україну.

Новим (і четвертим за два роки прези-
денства Зеленського) міністром охорони 
здоров’я став головний санітарний лікар 
країни Віктор Ляшко. Міністром інфра-
структури – Олександр Курбаков. Досі він 
очолював «Укравтодор» та займався одним 
із наймасштабніших проєктів нинішнього 
уряду – програмою «Велике будівництво». 
Міністром розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства став голова Дер-
жавної податкової служби України Олексій 
Любченко.

мають значну економічну або політичну 
вагу в суспільному житті (олігархів)». Згід-
но з документом, олігархами пропонується 
вважати всіх, хто відповідає щонайменше 
трьом із чотирьох перелічених ознак: бере 
участь у політичному житті; має значний 
вплив на засоби масової інформації; є кін-
цевим власником (контролером) компанії – 
суб'єкта природних монополій або монопо-
ліста на одному з ринків; має підтверджену 
вартість активів понад 1 мільйон прожитко-
вих мінімумів (це – 2,27 млрд грн, або 83 млн 
доларів).

У виданні «Економічна правда» назвали 
документ «сирим і неоднозначним». Там за-
значили, що рішення щодо визнання особи 
олігархом ухвалюватиме Рада національної 
безпеки та оборони (РНБО), яку очолює 
президент. Це означає, що перелік олігархів 
встановлюватиметься в ручному режимі. 
Крім цього, пишуть у виданні, більшість 
коментаторів використали для окреслення 
закону термін «популізм».

Кадрові зміни в уряді

Боротьба з олігархами?

Пільгове розмитнення 
автомобілів 
із європейськими 
номерами
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COVID-19 методом ПЛР (виконаного не 
більше ніж за 72 години до перетину кордо-
ну), негативний результат експрес-тесту на 
визначення антигена коронавірусу SARS-
CoV-2 (не більше ніж за 72 години до пере-
тину кордону), документ, що підтверджує 
отримання повного курсу вакцинації від 
COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ 
до переліку дозволених для використання 
у надзвичайних ситуаціях, виданий відпо-
відно до Міжнародних медико-санітарних 
правил або відповідно до укладених Укра-
їною міжнародних договорів про взаємне 
визнання документів про вакцинацію.

Водночас в Україні особи, щеплені дво-
ма дозами вакцини від COVID-19, уже 
можуть отримати Міжнародне свідоцтво 
про вакцинацію. Варто зазначити, що таке 
свідоцтво не є «ковідним сертифікатом» 
(він же – «ковідний паспорт», «зелений 
сертифікат» тощо) –  документом, який за-
раз розробляється в Україні з урахуванням 
вимог ЄС і ВООЗ та планується до запуску 
з 1 липня 2021 року. Однак воно є свід-
ченням того, що людина повністю вакци-
нована, та може використовуватися для 
перетину державних кордонів тих кра-
їн, які визнаватимуть це свідоцтво. Його 
можна отримати в паперовому форматі 
в будь-якому медичному закладі, підклю-
ченому до електронної системи охорони 
здоров’я.

вісті з України

Із 10 червня 2021 року в Україні 
розпочинається офіційний старт 
роботи з електронними трудови-
ми книжками. Усі дані з паперових 
книжок про трудову діяльність 
кожного застрахованого громадя-
нина планують перенести до елек-
тронної версії протягом п’яти років. 
Відомості про трудову діяльність 
повинні подавати роботодавці, але 
це можуть робити безпосередньо 
громадяни за умови наявності ква-
ліфікованого електронного підпису.

Як повідомив голова правління 
ПФУ Єгеній Капінус, перегляну-
ти наявну інформацію про себе, 
зокрема, про свій трудовий чи 
страховий стаж, можна на порта-
лі електронних послуг Пенсійного 
фонду України (pfu.gov.ua) у своє-
му особистому кабінеті, за допомо-
гою додатку «Пенсійний фонд». А 
також звернутися до найближчого 
відділення Пенсійного фонду або 

7 червня президент України Володимир 
Зеленський провів телефонну розмову з пре-
зидентом Сполучених Штатів Америки. Як 
повідомляє Офіс президента, Джо Байден під-
твердив непохитну підтримку з боку США су-
веренітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський прийняв запрошен-
ня Джо Байдена відвідати США в липні цього 
року.

У середині червня на всій території  
Україні було встановлено «зелений» рівень 
епідемічної небезпеки. Це означає, що пе-
ретин державного кордону України з будь-
яких країн є безперешкодним для громадян 
України або іноземців з посвідкою на по-
стійне проживання. Відтепер також не по-

З 1 липня в Україні через зміну прожит-
кового мінімуму для непрацездатних будуть 
перераховані пенсії. Це відбудеться автома-
тично, без необхідності відвідувати Пенсій-
ний фонд.  Унаслідок перерахунку мінімальна 
пенсія збільшиться на 85 грн і становитиме 
1854 грн, а максимальна – на 850 грн і дорів-
нюватиме 18 540 грн.

поставити запитання за телефо-
нами 080 050 37 53, (044) 281 08 70, 
(044) 281 08 71.

Електронна трудова книжка дає 
можливість отримати пенсію авто-
матично. Вийти на пенсію можна 
буде пізніше, однак для цього до-
ведеться звернутись із відповідною 
інформацією у Пенсійний фонд 
України. Якщо людина повідомила 
про свій вибір продовжувати пра-
цювати або якщо паперова трудова 
книжка не надавалася для оцифру-
вання й протягом трьох місяців із 
дня досягнення пенсійного віку її 
також не надано, то, згідно з зако-
ном, вважається, що особа виявила 
бажання вийти на пенсію пізніше. 
В іншому випадку, якщо в реєстрі 
застрахованих осіб наявна інфор-
мація про страховий стаж, пенсія 
призначається автоматично з на-
ступного дня за днем досягнення 
пенсійного віку.

трібно встановлювати мобільний застосу-
нок «Вдома» при поверненні з-за кордону.

Для іноземців, які планують в’їжджа-
ти в Україну, обов’язково потрібно мати 
страховий поліс на випадок захворювання 
на COVID-19 та одну з наступних пози-
цій: негативний результат тестування на 

Кінець паперових трудових книжок Розмова президента 
України з президентом 
США Джо Байденом

Послаблення карантинних обмежень в Україні та COVID-свідоцтво

Перерахунок пенсій

Стаття підготовлена Оксаною КУЗЬМЕНКО на основі матеріалів порталів president.gov.ua, Радіо Свобода, «Економічна правда», «Пенсій-
ний кур’єр», «Обозреватель», «Главком», «Урядовий портал», DW, ВВС.
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Два роки президентства 
Володимира Зеленського

иборча кампанія Володимира 
Зеленського в 2019 році не була 
типовою для української полі-

тики. Колишнього актора та шоумена 
впізнавали набагато краще українські 
виборці, ніж значна частина так званих 
політиків-старожилів. Створений образ 
«простого хлопця з народу, який наведе 
порядок», та кількарічна діяльність у гу-
мористичному шоу «Квартал-95», у яко-
му висміювалась українська політика 
й політики, досить добре спрацювали на 
користь Зеленського. Він мало говорив 
про конкретику, уникав спілкування 
з журналістами, записував відеозвернен-
ня, у яких обіцяв навести порядок у краї-
ні та створити умови для кращого життя 
українських громадян у своїй державі. 
Доволі популістично виглядала й перед-
виборча програма Володимира Зелен-
ського, розміщена на сайті ЦВК. Тож, що 
вдалось і чого не вдалось виконати пре-
зидентові Зеленському з обіцяного ви-
борцям і що він далі продовжує обіцяти?

Починаючи з 2014 року, російська 
агресія проти України нікуди не зникла. 
Володимир Зеленський переконував ви-
борця, що зможе домовитися з Владімі-
ром Путіним, і критикував свого попере-
дника на посаді в надмірній мілітаризації 
країни та в тому, що він не хоче завершен-
ня війни. Та, замінивши на посту Петра 
Порошенка, Зеленський досить швидко 
зрозумів, що «домовитися» з російським 
президентом можна лише на його умо-
вах. Адже саме Росія загрожує Україні, 
а не навпаки. Якщо ж піти на поступки 
господарю Кремля, то можна втратити 
президентське крісло в Україні. Тож за-
вершити війну не вдалось, і Володимир 
Зеленський усе рідше у своїх виступах 
тепер про це говорить. Хоча варто також 
наголосити, що словосполучень «ро-
сійська агресія», «Росія агресор», «Росія 
ворог» Володимир Зеленський і надалі 

намагається уникати: часто в його промо-
вах мова йде про «ворога», але без чітко-
го окреслення, що це – Росія. Від міліта-
ризації країни Зеленський не відмовився, 
хоча робить це досить кволо, а потріб-
ного авторитету як верховного головно-
командувача серед частини військових 
у чинного президента так і не з’явилося. 

Ще перед виборами Володимир Зелен-
ський намагався уникати тематики зов-
нішньої політики. Коли мова йшла про 
НАТО, тодішній кандидат у президенти 
заявляв, що Україні краще бути поза-
блоковою. Але на посаді Володимир Зе-
ленський про НАТО почав говорити вже 
досить однозначно – Україна має стати 
членом альянсу. І хоч риторика Зелен-
ського щодо входження України до Пів-
нічноатлантичного альянсу змінилася, 
у практичній площині бракує чітких кро-
ків з боку президента в цьому напрямку. 
Загалом у зовнішній політиці він не та-
кий активний і вправний, як його попе-
редник Петро Порошенко. 

В

Багатьом виборцям Володимир Зе-
ленський сподобався як кандидат, який 
«знищить олігархів». Під таким гаслом 
колишній шоумен і проводив свою кам-
панію – «деолігархізація країни». Хоч це 
гасло й надалі присутнє у виступах Во-
лодимира Зеленського, але на практиці 
«деолігархізація» відбувається радше 
тоді, коли олігарх прямо починає за-
грожувати авторитетові та владі пре-
зидента. Варто хоча б згадати справи 
Ігоря Коломойського та проросійського 
українського політика Віктора Медвед-
чука. Щоправда санкції проти Дмитра 
Фірташа й Павла Фукса як представни-
ків українського олігархату, близького 
до Росії, не можна прямо прив’язати до 
«особистісного чинника».

Володимир Зеленський часто закидав 
Петрові Порошенку кумівство в політиці 
і критикував його за це. Політичний не-
потизм також висміював і «Квартал-95». 
Та перші ж призначення президента 
дали чіткий сигнал суспільству – непо-

Стрімке входження Володимира Зеленського в українську політику з переконливою 
перемогою на президентських виборах автоматично не спричинило кардинальних 
змін у країні. Хоча зміни відбулися та відбуваються, проте це не ті зміни, які радикально 
розвертають країну в інший бік від попередніх курсів у зовнішньополітичній 
та внутрішньополітичній сферах. І, схоже, заслуга в тому, що Володимир Зеленський 
десь продовжує політику свого конкурента та попередника Петра Порошенка, у змінах, 
які відбулися в українському суспільстві після 2014 року. 

Ольга ПОПОВИЧ

Володимир Зеленський під час візиту у Варшаві. Зустріч із президентом Польщі 
Анджеєм Дудою. 3 травня 2021 р. Фото зі сторінки president.gov.ua
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тизм нікуди не дінеться з українського 
політикуму. Друзі, колеги та бізнес-парт-
нери Володимира Зеленського почали 
займати державні посади, хоча не мають 
достатнього рівня компетенцій. 

Промуючи образ «ліберального, демо-
кратичного та простого президента», як 
відголосок головного героя серіалу «Слу-
га народу» Голобородька, якого свого 
часу зіграв Володимир Зеленський, пре-
зидент обіцяв перевезти свій офіс у нове 
місце, відмовитися від державної дачі, 
продати президентські літаки й літати 
рейсовими. Жодну з озвучених обіця-
нок Володимир Зеленський не виконав, 
а президентські кортежі продовжують 
ускладнювати водіям рух на дорогах. 

Україні бракувало закону про імпіч-
мент президента. Володимир Зеленський 
пообіцяв, що його буде прийнято, якщо 
він переможе на виборах. Маючи свою 
парламентську більшість, після достро-
кових парламентських виборів Володи-
миру Зеленському вдалося домогтися 
голосування за такий закон. Щоправ-
да, якщо уважно проаналізувати сам 
документ, то висновок маловтішний, 
адже процедура імпічменту настільки 
складна, що фактично робить цей закон 
мертвим. Тож Володимир Зеленський 
виконав обіцянку щодо форми, а ось 
зміст – далекий від того, чого очікувала 
прогресивна продемократична частина 
суспільства. 

Ще до початку відкритої агресії проти 
нашої країни Росія вела свою інформа-
ційну кампанію проти демократизації 
та європейського вибору України. З 2014 
року інформаційна війна стала однією 
зі складових гібридної війни Росії про-
ти нашої держави. В Україні останніми 
роками посилився голос проросійських 
телеканалів, які озвучували тези Крем-
ля й підривали українську незалежність. 
У 2019 році більшість із цих каналів пе-
рейшли під контроль Віктора Медведчу-
ка через його соратника Тараса Козака. 
Наскільки особистий чинник був вирі-
шальним у прийнятті рішення Володи-
миром Зеленським про введення санк-
цій щодо цих каналів та проросійського 
політика, не так важливо. Головне, що 
проросійські телеканали втратили сітку 
мовлення в Україні. А сам Віктор Мед-
ведчук уже не може себе почувати тут 
у повній безпеці. І хоча Володимир Зе-
ленський не обіцяв «боротися проти 
російської пропаганди» (частина його 
рішень та призначень, радше, сприяла 
російським впливам), усе ж прийняті 
ним рішення щодо каналів Медведчука 
мають позитивний вплив у протидії ро-
сійським впливам. 

Новини української 
громади в Польщі

Консульство України у Вроцлаві з'явиться ще цього року
Україна відкриє генеральне консульство у Вроцлаві до кінця 2021 року. Про це 

повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на слова заступника міністра 
закордонних справ України Василя Боднара.

«Протягом найближчих тижнів очікуємо призначення керівника консуль-
ської установи у Вроцлаві», – поінформував дипломат. Він також додав, що Київ 
у найближчі рік-два не планує відкриття нових штатних консульств у Польщі, 
необхідність у яких буде компенсована «цифровізуванням виконання окремих 
консульських дій». Водночас Василь Боднар повідомив, що з огляду на значну 
кількість українських громадян у Польщі Київ опрацьовує питання відкриття 
нових почесних консульств.

Варто додати, що на сьогодні в Польщі функціонує консульський відділ при 
Посольстві України у Варшаві, генеральні консульства у Кракові та Любліні, кон-
сульство у Ґданську та 11 почесних консульств у різних регіонах держави.

Усе більше громадян України мають дозволи на проживання 
в Польщі та відраховують страхові внески
За опублікованими у травні даними Управління у справах іноземців, дійсні 

дозволи на проживання в Польщі мають 483,5 тис. іноземців, серед яких най-
більшою групою є саме громадяни України – 265,3 тис. осіб. Абсолютна більшість 
українських громадян мають дозволи на тимчасове проживання.

А з 780,5 тис. іноземців, які сплачують у Польщі страхові внески, тобто заре-
єстровані в Управлінні соціального страхування (ZUS), приблизно 75% (майже 
590 тис.) – українці. Про це на початку травня повідомила голова управління Ґер-
труда Усцінська. За її словами, лише протягом останнього місяця страхові внески 
почали відраховувати 10 тис. українських громадян.

Працівники з України не проти вакцинуватися 
в Польщі від коронавірусу
Понад 36% українських трудових мігрантів у Польщі хочуть вакцинуватися 

проти коронавірусної хвороби COVID-19, водночас більше 31% не мають такого 
наміру. Про це повідомив «Укрінформ» з посиланням на дослідження «Інозем-
ний працівник у Польщі в період пандемії», проведене агентством праці «EWL 
Group» та Центром східноєвропейських досліджень Варшавського університету.

Згідно з дослідженням, 36,1% іноземців у Польщі, серед яких переважна біль-
шість є українцями, бажають вакцинуватися проти COVID-19, 31,1% не плану-
ють цього робити, а 32% не визначилися з цього приводу. 0,8 % опитаних визна-
ли, що вже зробили щеплення проти коронавірусу.

Поминальні заходи з нагоди роковин акції «Вісла»
У Кафедральному соборі УГКЦ в Ольштині 5 травня відбулася літургія з наго-

ди 74-ї річниці початку акції «Вісла», а біля прицерковного пам’ятника пройшла 
панахида за жертвами масового переселення українців. Як повідомляє газета 
«Наше слово», скорбні релігійні заходи очолив глава Ольштинсько-Ґданської 
єпархії, єпископ Аркадій Трохановський разом з отцем парохом парафії Покро-
ви Пресвятої Богородиці Іваном Галушкою та отцем Станіславом Тарапацьким.

«Маємо не забувати, що ми не по своїй волі залишити свої рідні домівки, цер-
кви… Нас змусили піти на чужину, в страшне невідоме. Хотіли позбавити всього – 
національності, церкви, мови, традицій», – нагадав під час проповіді єпископ Ар-
кадій Трохановський.

На церковних заходах були присутні представники Ольштинського відділу 
ОУП, міжшкільного пункту навчання української мови, парафіяльної ради та 
віряни, які після великодньої панахиди поклали вінки й квіти та запалили лам-
падки біля прицерковного пам’ятника.
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У Ґданську з’явився сквер імені українського 
полководця Марка Безручка
У травні в Ґданську відкрито сквер імені Марка Безручка. Про це пові-

домило Посольство України в Польщі. Сквер, який названо іменем укра-
їнського генерала, розташований на перетині вулиць Kaprów i Obrońców 
Westerplatte.

«Сьогоднішня подія є символічною, оскільки у травні 1920 року об’єдна-
ні військові сили Армії УНР та Війська Польського завдали перший вирі-
шальний удар Червоній армії під Києвом, а їхню перемогу 9 травня увінчав 
військовий парад на київському Хрещатику», – прокоментувало подію По-
сольство України. Дипломати також висловили вдячність усім, хто долу-
чився до реалізації цієї ініціативи, зокрема, меру міста Ґданськ Александрі 
Дулькевич, голові міської ради Аґнєшці Овчарчак і депутатам ради, а також 
консулу України в Ґданську Леву Захарчишину.

Нагадаємо, що Марк Безручко – це командир 6-ї січової стрілецької диві-
зії Армії УНР, який у 1920 році під Замостєм стримав наступ більшовицької 
армії, що прямувала на Варшаву й далі на Захід. Додамо, що в серпні 2020 
року ім’я генерала Безручка було надано одному зі скверів Варшави.

У Польщі відбувся футбольний турнір 
серед українських діаспорних команд
У Варшаві в травні пройшов перший турнір Кубку Польщі серед укра-

їнських футбольних діаспорних команд. Як пoвідoмив портал «Yavp.pl» 
з посиланням на Посольство України в Польщі, участь у турнірі взяли ко-
манди українців із Варшави, Кракова, Любліна, Вроцлава та Бидгощі. Усі 
призові місця здобули варшавські колективи. Переможцями й володарями 
головного трофею стали футболісти команди «Impuls», друге місце посіло 
«Dynamo», а третє – «Business Elite». Звання кращого гравця турніру отри-
мав Владислав Будз («Impuls», Варшава).

Додамо, що змагання проходили на базі тренувального центру футболь-
ного клубу «Лєґія» поблизу Варшави, а патроном турніру стало Посольство 
України в Польщі.

Легендарний український часопис створив новий інтернет-портал
З нагоди ювілею 30-ліття існування українського часопису Підляшшя 

«Над Бугом і Нарвою» почав діяти його оновлений інтернет-портал. Як по-
відомила газета «Наше слово», на порталі з'являтимуться статті, які друку-
валися впродовж 30 років у різних рубриках: культура, історія, мова, тра-
диції, література, події, люди та 30-ліття часопису. На сайті будуть також 
розміщуватися новини, які в першу чергу стосуються українського життя 
на Підляшші.

Оновлення порталу стало можливим у рамках проєкту Союзу українців 
Підляшшя, завдяки підтримці міністра внутрішніх справ і адміністрації 
Польщі.

Нагадаємо, що «Над Бугом і Нарвою» – це головний часопис українського 
середовища Підляшшя та один із найпомітніших журналів українців, який 
видається в Польщі. Основний девіз редакції – «Писати про те, про що інші 
не пишуть».

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

О леже, познайомте з «Армією спасіння» 
тих, хто ще про неї нічого не знає. Що це 
і чим вона є для Вас?

«Армія спасіння» має довгу історію. Ця благодій-
на організація була заснована у Великобританії ще 
в 1865 році. Зараз ми діємо в 132 країнах світу, де 
реалізовуємо різні проєкти для дітей, молоді, людей 
похилого віку, маємо свої притулки, школи й навіть 
лікарні. Незважаючи на те, що ми є християнською 
організацією, тут усі можуть почуватися як удома, 
наші програми відкриті для кожного, без будь-якої 
дискримінації. Навіть більше – у нас завжди знай-
деться місце для того, кого не приймає суспільство. 
За свої 155 років «Армія спасіння» брала участь 
у різних історичних подіях, переживши кілька воєн 
та революції. Цікаво, що під час Другої світової на 
фронті наші медсестри та волонтери допомагали 
пораненим, незалежно від того, з якого боку вони 
були. До речі, такі ось цікавинки: з 1916 по 1925 рік 
на території, відомій як табір «Артек» у Криму, зна-
ходився притулок «Армії спасіння» для жінок і ді-
тей, які постраждали від насилля, а в 2015 році, за 
опитуванням про найбільш розпізнавальний знак 
у світі, наш логотип був на третьому місці (після 
МакДональдс та BMW). Я за освітою – історик, тому 
люблю такі факти з минулого. Для мене «Армія спа-
сіння» – не праця чи служіння, а моє покликання. 
У цьому році буде понад 20 років, як я прийшов до 
організації у Харкові й відтоді ніколи не шкодував, 
що зробив такий вибір. 

Яким був Ваш шлях до «Армії спасіння», 
де були зроблені перші кроки?

Моя подруга запросила мене до «Армії спасіння», 
сказавши, що там будуть давати якісь подарунки. 
Звичайно, я погодився, бо для дитини того було 
достатньо. Ми приїхали до відділення у Харкові, 
і я побачив «інший світ», не той, що був у мене у дво-
рі в 90-х. Багато молоді, дітей, хтось грав на гітарі, 
було багато іноземців, і всі дуже привітні, чого точ-
но не було в  нашому районі. Дитиною я допомагав 
у програмах для літніх людей, потім ми почали про-
водити час із хворими дітками. Коли я вже навчав-
ся в університеті, «Армія спасіння» запропонувала 
мені працю в проєкті для людей із ВІЛ (телефон до-
віри та проведення профілактичних заходів для мо-
лоді). То була моя перша праця, і тоді я зрозумів, що 
хочу залишитись в організації назавжди. 

Я прочитала, що Ви мали місії (чи коректно так 
називати?) в інших країнах. Де це було і як поча-
лася Ваша робота та життєва мандрівка в Польщі?

Ми називаємо це «призначенням». І так, то прав-
да – за свої 20 років я мав можливість взяти участь 
у дуже різних проєктах. Наприклад, в Китаї вчив 
дітей у школі, в Канаді працював з особами в кризі 
безпритульності, в Естонії – з дітьми, які мали ВІЛ, 
у Нідерландах – із жертвами торгівлі людьми, і це 
далеко не все. До Польщі мене скерували у 2018 році, 
бо, власне, тоді я одружився з моєю дружиною Домі-
нікою, яка є полькою. Саме заради неї вибрав працю 
в цій країні, бо вона теж з «Армії спасіння», і тепер 
ми разом працюємо як директори відділення у Вар-
шаві. Цікаво, що ми з нею познайомилися в Амстер-
дамі, заручилися в літаку до Грузії, а одружились 
у Торонто. Життя іноді буває дуже несподіваним. 
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Коли праця 
є покликанням
Чим займається «Армія спасіння», яка її історія – розповідає один із 
директорів варшавського відділення, харків’янин  Олег Самойленко. 

Чим відрізняється місія в Польщі, які 
труднощі, специфіка?

У кожному місці було інакше. У Польщі 
мені особисто працювати не просто, бо тут 
«Армія спасіння» мало відома й доводиться 
пояснювати, хто ми і що робимо. У більшо-
сті країн нас просили про співпрацю, а тут 
ми зараз на етапі, коли знайомимо всіх із 
діяльністю організації. Але, як і всюди, 
у Польщі теж дуже багато потреб, і ми що-
денно маємо до 10–15 нових людей, яким 
не вистачає їжі, одягу та різної підтримки. 
Під час пандемії дуже змінився контингент. 
Для осіб у кризі безпритульності у Варшаві 
є багато місць, де можна поїсти та одягну-
тись. А куди піти представникам середньо-
го класу, які втратили роботу? Усе частіше 
до нас приходять ті, хто працював у ресто-
ранах, готелях, навіть кілька жінок із по-
ліції та ZUS. Для них ми маємо у Варшаві 
наш Punkt Pomocy i wsparcia (Осередок до-
помоги та підтримки), де кожен може от-
римати одяг, взуття, речі для дому, продук-
ти, консультації різних спеціалістів (юрист, 
психолог та ін.). У Польщі можна отримати 
допомогу через соціальні служби, але ситу-
ація ускладнюється, якщо ти – іноземець. 
Тому зараз маємо багато людей з України та 
Білорусі, які просять про допомогу. Специ-
фічним для Польщі є те, що тут католицька 

церква має дуже сильний вплив на суспіль-
ство, тому часто нас сприймають як секту 
чи навіть бояться (але лише до моменту, 
коли з нами познайомляться наживо). Бу-
вало кілька разів, що люди не хотіли брати 
продукти від мене, бо я українець, казали, 
що, на їхню думку, я не маю права тут жити 
й повинен повертатися додому. Вони не ро-
зуміли, що тепер мій дім – тут.  

Що знаходите в цій роботі для себе, як 
вона впливає на Вас як особистість?

Знаходжу багато всього – як доброго, так 
і важкого. Переважно отримую радість, 
бо бачу, що ми привносимо в життя лю-
дей зміни. Безнадійний безхатько (в очах 
інших) нарешті отримує житло та працю, 
дитина з травмами після насилля починає 
посміхатися, самотня літня пані каже, що 
знову хоче жити. Це дає мені мотивацію, 
бо не завжди маємо можливість бачити 
«плоди» наших старань. Але зізнаюся – 
іноді мені буває дуже складно та сумно, бо 
люди обманюють нас, пробують ошукати, 
й тоді думаєш, чи варто продовжувати. 
Відповідь завжди приходить швидко – 
варто! Бо добрих людей більше, для них ми 
й працюємо. Щоденні нові знайомства,  чи-
їсь  історії життя є дуже цінними, адже це 
змінює мене. 

Чи є серед Вас у Варшаві українці?
Як уже казав, у нас усім раді. Наші пра-

цівники – з різних країн (Данії, Великобри-
танії, Швейцарії і, звичайно, – з України). 
Маємо чудових українців, які приходять до 
нас, бо хочуть бути волонтерами й допо-
магати іншим. Є прекрасний молодіжний 
проєкт, у якому багато української моло-
ді. Ми разом ходимо в кінотеатри, басейн, 
відвідуємо різні заходи. Серед тих, хто 
приходить за допомогою, теж дуже часто 
є люди з України, особливо ті, кого ошука-
ли в праці. Для них завжди є несподіван-
кою, що я можу з ними говорити не тільки 
польською.

Чи вважаєте Ви, що для того, щоб зрозу-
міти іншого, треба мати схожий досвід 
(як кажуть – багатий бідного не розуміє, 
здоровий хворого)? 

І так, і ні. Мені здається, що все залежить 
від ситуації. Не бажаю нікому ставати за-
лежним від наркотиків, щоб зрозуміти, що 
відчувають ті люди. Але, звичайно, часто 
ми думаємо обмежено й не можемо уяви-
ти, що хтось мислить чи робить щось не 
так, як ми. Люди дуже різні, й у кожного 
своя історія. Нещодавно я познайомився 
з 25-річною дівчиною, яка взагалі не вміє 
користуватись Інтернетом. Скажете, що 
це неможливо, але для неї це – реальність. 
Треба ламати стереотипи, й немає нічого 
поганого в тому, щоб визнати: ми не зна-
ємо, що відчуває інша людина, але щиро 
прагнемо їй допомогти. Велика цінність – 
у пізнанні різних людей та їхніх світів. 

Розмовляла Анастасія КАНАРСЬКА 
Світлини з приватного архіву 

Олега Самойленка

Олег Самойленко за освітою – історик, 
походить із Харкова. Разом із дружиною 
Домінікою вони очолюють варшавське від-
ділення «Армії спасіння», виховують ма-
леньку донечку Михайліну. 
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Фестивалі на Підляшші чекають гостей
Після важкого року, який ознаменувався пандемією коронавіруса, організатори культурних 
подій помаленьку починають вертатися до проведення великих концертів та фестивалів. 
На Підляшші три великі події готує Союз українців Підляшшя, окрім того відбудуться інші 
заходи з участю виконавців українських пісень і танців.

«НА ІВАНА, НА КУПАЛА»
17–18 липня біля водосховища Бахмати 

коло села Дубичі-Церковні (Гайнівський 
повіт) після річної перерви знову відбу-
деться фестиваль «На Івана, на Купала». Це 
найбільший захід, організований Союзом 
українців Підляшшя. Цього року пройде 
його ювілейна 25-та едиція.

Фестиваль традиційно відкриє о 14-й го-
дині ярмарок народного рукоділля, а вже 
о 17-й пролунають перші українські пісні 
у виконанні українських гуртів, в основ-
ному з Підляшшя. Уночі глядачі зможуть 
подивитися обряд пускання вінків на воду, 
а також потанцювати під час фольк-роко-
вої забави. Заграють, серед інших, «Гойра-
ки» з Більська-Підляського; ймовірно, ви-
ступатимуть також ансамблі з України. 

За актуальною інформацією варто слід-
кувати на сторінці Союзу українців Підля-
шшя на Facebook.

«ПІДЛЯСЬКА ОКТАВА КУЛЬТУР»
22–25 липня в Білостоці відбудуться 

концерти фестивалю музики, мистецтва 
і фольклору «Підляська октава культур». 
Цьогорічний захід буде скромнішим, ніж 
у минулі роки, проте матиме українські, 
зокрема підляські, акценти. Виступа-
тимуть, між іншими, капела «Батарея» 
та український фольклорний ансамбль 

«Добрина» з Білостока. Ансамбль пісні 
й танцю «Курпії зелені» з Білостока, який 
роками презентував виключно польський 
репертуар, покаже нову хореографію на 
основі підляських українських народних 
пісень і танців.

«З СІЛЬСЬКОГО ПОДВІР’Я»
23–25 липня в Черемсі (Гайнівський 

повіт) відбудуться головні заходи XXVI-
го фестивалю багатьох культур і народів 
«З сільського подвір’я». У програмі запла-
новано концерти, вистави, конференцію, 
рукодільні, кулінарні та музичні май-
стер-класи, зустрічі з авторами, кінопока-
зи, презентація регіональної кухні, огляд 
гармоністів, а також ярмарок ремесел. 
Українською заспіває господар заходу, ан-
самбль «Черемшина». 

26–28 липня, як супровідний захід фес-
тивалю, відбудуться майстер-класи тра-
диційного українського співу. Проведе їх 
етномузиколог Людмила Вострікова, ке-
рівник фольклорного ансамблю «Горина» 
з Рівного.

«ЛІТНІ ЗУСТРІЧІ 
З УКРАЇНСЬКИМ ФОЛЬКЛОРОМ»

31 липня в музеї під відкритим небом 
«Загорода» в Козликах над Нарвою (на 

межі Гайнівського й Більського повітів) 
пройдуть «Літні зустрічі з українським 
фольклором». Це нова ініціатива Сою-
зу українців Підляшшя, започаткована 
минулого пандемічного літа. Відбувала-
ся вона тоді як продовження фестивалю 
«На Івана, на Купала». У програмі заходу 
заплановано концерт українських пісень, 
доповідь про українські традиції, май-
стер-класи – все це відбудеться в мальов-
ничому та камерному місці в скансені 
біля річки Нарви.

Напередодні «Літніх зустрічей з україн-
ським фольклором», 30 липня, у Загороді 
пройде свято «На Володимира» – щоріч-
ний захід, організований Товариством 
друзів скансену в Козликах.

«ДЖЕРЕЛА – УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ 
І ТРАНСФОРМАЦІЇ»

18 вересня в Черемсі відбудуться «Дже-
рела – Українські традиції і трансформа-
ції». Цей традиційний фестиваль Союзу 
українців Підляшшя завершить цикл 
літніх заходів українського середовища 
регіону. На ньому виступитимуть в ос-
новному виконавці українських народних 
пісень – носії місцевої традиції, а також 
молоді виконавці підляського фольклору. 
Відбудеться також презентація народного 
підляського обряду. 

українці в Польщі

«Літні зустрічі з українським фольклором» – захід, започаткований минулого року Союзом українців Підляшшя, знайде продовження наприкінці липня.

Людмила ЛАБОВИЧ
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Консульство України
Найбільш надійний спосіб – зробити 

довіреність у консульстві України. Вона 
складається відразу українською мовою, 
завірення підпису коштує 83 злотих. Для 
цієї нотаріальної дії слід записатися через 
електронний календар консульства. На 
жаль, термінів практично немає, а коли 
вони з’являються, то аж за два місяці. Якщо 
справу треба вирішити негайно, то це, зви-
чайно, проблема. Але завжди й усім ра-
джу починати з консульства, а раптом вам 
вдасться. 

На вебсторінці є взірці стандартних дові-
реностей (згода на перетин кордону, виро-
блення паспорта, прийняття або зречення 
спадку, заява про сімейний стан), але у ви-
падку складніших довіреностей слід при-
нести власний взірець, який ви підпишете 
в присутності посадової особи.

Нотаріус
А якщо немає часу чекати на чергу в кон-

сульстві? Звичайно, вихід є – підписати таку 
довіреність польською мовою в польсько-
го нотаріуса і зробити завірений переклад  
українською. Чому польською, а не україн-
ською? Є чимало випадків, коли в нотаріуса 
можна було підписати документ двома мо-
вами, скаже вам багато осіб. І це правда – 
багато нотаріусів засвідчує підпис на доку-
менті українською. Але згідно з польським 
законом, польський нотаріус виконує пра-
вочини лише польською. І навіть якщо він 
засвідчив підпис особи й написав, що не 
бере відповідальності за зміст тексту доку-
мента, то урядові установи України вже не 
приймають таких документів (або можуть 
відмовити в прийнятті в будь-який мо-
мент). Саме так сталося в 2020 році, коли 
до вересня Консульство України у Варшаві 
приймало згоди на вироблення паспорта 
дитині від одного з батьків українською 
мовою, завірені в польського нотаріуса, 
а після вересня перестало приймати такі 
згоди. Дві знайомі сім’ї з Познані подава-
ли документи для своїх новонароджених 
дітей приблизно в один період. Одна це 
зробила без проблем, а від другої сім’ї тиж-
день пізніше не прийняли ідентичну дові-
реність. Батько змушений був повернутися 
додому, зробити польську довіреність від 
мами, перекласти її у присяжного перекла-
дача й тільки тоді подати на паспорт.

Так, інколи на кордоні ще приймають 
підписані документи на двох мовах, але 
в будь-який момент можуть вам відмовити 

й не визнати таку довіреність. Тому єдиний 
правомірний крок – зробити довіреність 
польською мовою, підписати в польсько-
го нотаріуса, підписаний документ офіцій-
но перекласти в Польщі або в Україні.

Види довіреностей
Люди мають дуже різні потреби, тому 

варто зупинитися на питаннях, які довіре-
ності можна оформити в Польщі.

Майже всі. Але «майже» – не значить усі, 
хоча багато з них можна оформити вище 
описаним способом.  Найчастіше підпису-
ють довіреність на:

• перетин кордону неповнолітньої ди-
тини з  одним із батьків,

• згода на вироблення паспорта для 
дитини одним із батьків,

• виписка / прописка / зміна місця про-
живання – тобто довіреність на дії 
прописки або виписки у ЦНАПІ,

• згода на отримання кореспонденції / 
грошових коштів на пошті або в банку.

Є і складніші документи.
Згода або відмова від спадку. Цей до-

кумент можна підписати в консульстві, 
але не всі польські нотаріуси хочуть бра-
тися за таке завдання, тому що йдеться 
зазвичай про спадок в Україні, отже юрис-
дикція спадкування належить цій державі. 
Якось мені вдалося запитати польсько-
го суддю, який займається спадковими 
справами, чи може громадянин України, 
маючи спадок в Україні, прийняти або від-
мовитися від нього на території Польщі? 
І відповідь була такою: «Може, але у винят-
кових ситуаціях. Перш за все, така особа 
повинна звернутися до консульства Укра-
їни, а якщо отримає відмову, то заяву мож-
на зробити в нотаріуса або в польському 
суді». 

Закон законом, але реальність – зовсім 
інше. Я декілька разів пояснювала цю від-
повідь моїм клієнтам, і серед них були осо-
би в безвихідній ситуації, які в жоден спо-
сіб не могли потрапити ані в Україну, ані 
в консульство. Вони зверталися до укра-
їнського нотаріуса, який складав їм текст 
заяви. Тут її перекладали польською мо-
вою з усіма даними особи, завіряли підпис 
у польського нотаріуса, робили завірений 
переклад українською й передавали до 
того самого українського нотаріуса. І такі 
документи приймалися в Україні, й ви-
знавалася їхня юридична сила. Я завжди 
попереджаю у випадку спадкових справ, 
що можуть бути сумніви, але є багато при-

кладів, коли таку схему можна абсолютно 
законно використати.

Генеральна довіреність. У Поль-
щі немає поняття генераль-
ної довіреності – тобто 
довіреності на все. Але 
такий документ готу-
ється точно так само, 
як і будь-яка інша 
складна довіреність: 
текст українською 
мовою переклада-
ється на польську, 
додаються актуальні 
дані особи, актуаль-
не місце проживан-
ня й вписуються всі ті 
пункти, які є в генераль-
ній довіреності. З текстом 
польською мовою йдемо до 
польського нотаріуса, завіряємо підпис, 
робимо переклад  українською мовою – 
довіреність готова.

Довіреність на продаж нерухомості. 
Це один із найскладніших документів. 
У людей бувають сумніви, чи можна його 
зробити в Польщі, тому що довіреності 
такого типу повинні бути зареєстровані 
в українській базі, реєстрі довіреностей 
(як, зрештою, всі інші нотаріальні доку-
менти, але на основі цієї довіреності ро-
бляться дальші нотаріальні дії). З мого 
досвіду: двом клієнтам, які були в безви-
хідній ситуації з виїздом із Польщі й зро-
били довіреність за описаною схемою 
(взірець від нотаріуса – звичайний пе-
реклад польською мовою – підписання 
в польського нотаріуса – завірений пере-
клад українською), вдалося продати або 
купити нерухомість на основі такого до-
кумента. Тому це все ж можливо; головне, 
щоб мала місце співпраця з українським 
нотаріусом.

Кошти
Отже, завірення довіреності в консуль-

стві – 83 зл, завірення підпису в польсько-
го нотаріуса – 25 зл, завірений переклад 
українською мовою в Польщі – в залеж-
ності від кількості знаків. Ціна перекладу 
коротких довіреностей (разом зі сторін-
кою від нотаріуса) починається від 100 зл. 
Приготування складного тексту зазвичай 
коштує дорожче. Переклад можна здійс-
нити в Україні (так званий нотаріальний 
переклад), однак часто чую від клієнтів, 
що виходить ще дорожче.

Через пандемію, складність перетину кордону з огляду на карантин й інші обмеження, 
які з’явилися в останні місяці, щораз частіше виникають питання, де і як можна зробити 
довіреність для України на території Польщі. Є декілька способів.

Юлія ГОГОЛЬ 
присяжний перекладач 
української мови

Як зробити довіреність у Польщі
легалізація
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Чи продовжується моя віза, якщо вона за-
кінчилася під час дії стану пандемії?

Так. Терміни дії всіх національних віз, вида-
них Польщею, автоматично продовжуються 
до 30 днів після скасування стану епідемії, 
але за умови якщо іноземець на момент за-
кінчення візи перебував на території Польщі.

Мені потрібно отримати свідоцтво про 
знання польської мови. Де це можна зро-
бити?

Для отримання дозволу на перебування 
довготермінового резидента ЄС чи поль-
ського громадянства потрібно надати до-
кумент, який підтверджує знання польської 
мови. Це може бути свідоцтво про закінчен-
ня закладу освіти, де мовою навчання була 
польська, або ж свідоцтво про знання поль-
ської мови, видане Державною комісією з пи-
тань підтвердження знання польської мови 
як іноземної на рівні не нижче B1. 

Найчастіше громадяни України обирають 
другий варіант, тому що вони не навчалися 
в польському закладі освіти. Для отриман-
ня такого свідоцтва треба здати екзамен, на 
який необхідно попередньо записатись. Уся 
інформація про терміни, оплату та саму фор-
му екзамену доступна на веб-сторінці Дер-
жавної комісії: http://certyfikatpolski.pl/.

У 2021 році екзамени відбуваються 19–20 
червня та 20–21 листопада. Вони проходять 
у різних осередках за кордоном і в Польщі. 
У Польщі екзамен можна здати в 14 найбіль-
ших містах, таких як Краків, Ґданськ, Варшава, 
Вроцлав, Люблін, Познань,  Бельсько-Бяла,  
Білосток, Бидгощ, Холм, Ряшів, Перемишль, 
Ополе, Ольштин та Катовиці. Повний список 
осередків, у яких відбудеться найближчий 
екзамен, і безпосередні посилання на інфор-
мацію про терміни й способи реєстрації до-
ступні на сайті: http://certyfikatpolski.pl в роз-
ділі Aktualnośći.

Екзамен триває два дні та складається 
з п’яти частин: аудіювання (розуміння мови 
на слух), розуміння письмового тексту, знан-
ня граматики, писання (написання тексту на 
запропоновану тему) та усний екзамен, під 
час якого перевіряється розмовний рівень 
знання польської мови. Зазвичай у перший 

день екзамену відбуваються перші чотири ча-
стини, а усний екзамен – на наступний день. 

За екзамен на рівнях А1, А2 потрібно по-
передньо заплатити 120 євро, на рівнях В1, 
В2 – 150 євро, С1, С2 – 180 євро. У результа-
ті позитивного результату іспиту за видання 
свідоцтва доведеться ще додатково заплати-
ти 20 євро.

Договір В2В – що це таке і чи можу я його 
підписати?

Договір «business to business», скороче-
но В2В, є видом угоди між щонайменше 
двома підприємствами. Це може бути як 
товариство з обмеженою відповідальністю 
(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), 
так і індивідуальна господарська діяльність 
(jednoosobowa działalność gospodarcza). 

Іноземець може підписати таку умову, 
якщо веде в Польщі господарську діяльність. 
Не всі іноземці можуть закласти свій бізнес 
в Польщі на таких самих умовах, як польські 
громадяни. Вид господарської діяльності, 
яку може розпочати іноземець, залежить від 
підстави його перебування. Розпочати інди-
відуальну господарську діяльність можуть 
лише ті іноземці, які мають дозвіл на постійне 
перебування в Польщі,  дозвіл резидента ЄС, 
статус біженця, Карту поляка та ще за кількох 
окреслених умов. Тому більшість іноземців 
може лише закласти товариство з обмеже-
ною відповідальністю. Іноземець також може 
стати учасником такого товариства та набути 
чи купити його акції. 

Однак варто пам’ятати: якщо ви є учасни-
ком такого товариства, то отримати дозвіл на 
перебування в Польщі можете лише на під-
ставі ведення господарської діяльності, а це 
досить складно. Потрібно буде довести, що 
така господарська діяльність вашого това-
риства є вигідною для польської економіки, 
створює нові робочі місця та що в майбут-
ньому товариство буде мати відповідний 
дохід.

Я отримав документ IFT-1/IFT-1 R. Що з ним 
потрібно зробити?

Документ IFT-1/IFT-1 R є інформацією 
про податки від доходу фізичних осіб, які 

не є податковими резидентами, не мають 
місця проживання для податкових цілей 
у Польщі та працюють на підставі іншого 
договору, ніж трудовий, доручення чи під-
ряду. Тому працедавець вимагає від інозем-
ця підписання заяви про відсутність місця 
проживання для податкових цілей у Поль-
щі.

Іноземці, які не є податковими резиден-
тами в Польщі та отримали такий документ, 
повинні розрахувати податки виключно 
в країні свого громадянства. У Польщі не 
потрібно складати в такій ситуації жодної 
податкової декларації.

Як обміняти українське посвідчення во-
дія на польське?

Якщо громадянин України перебуває на 
території Польщі довше 180 днів, то має 
обов’язок замінити українське посвідчення 
водія на польське. Аби скласти заяву про 
це, потрібно звернутися за місцем прожи-
вання до управління старости, повіту чи 
міста. Перед цим зайти на веб-сторінку від-
повідного управління та перевірити умови 
резервації терміну складення заяви, тому 
що досить часто це потрібно зробити, попе-
редньо зателефонувавши чи заповнивши 
формуляр.

Крім заповненої заяви про обмін по-
свідчення водія, яку можна завантажити зі 
сторінки управління, потрібно буде подати 
актуальну кольорову фотографію 35х45 
мм, ксерокопію закордонного посвідчення 
водія з присяжним перекладом на поль-
ську, ксерокопію посвідки на проживання, 
візи або іншого документа, що підтверджує 
легальність перебування в Польщі, доку-
мент який підтверджує реєстрацію тимча-
сового або постійного місця проживання 
(meldunek). Також до заяви додається під-
твердження внесення адміністративної оп-
лати, розмір якої становить 100,50 злотих. 
Оплату можна здійснити на місці в управ-
лінні. Польське посвідчення водія видаєть-
ся протягом кількох тижнів та після повер-
нення іноземного документа.

Підготувала Іванна КИЛЮШИК

При Українському домі у Варшаві діє 
Консультаційний пункт та Загальнопольська 
інфолінія для мігрантів. Представляємо вашій 
увазі п’ять частих питань та відповіді на них.

Топ-5 питань 
у Консультаційному 
пункті для мігрантів
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Освітні новини

Традиційно на початку вступної кампанії 
2021 року освітній фонд «Perspektywy» опу-
блікував рейтинг найкращих університетів 
Польщі. Заклади вищої освіти оцінювалися 
на підставі 27 показників, згрупованих за 
такими критеріями: престиж, випускники 
на ринку праці, науковий потенціал, науко-
ва ефективність, умови отримання освіти, 
інновації та інтернаціоналізація.

Найкращі державні 
університети Польщі

Згідно з результатами найновішого рей-
тингу, найкращим університетом Польщі 
став Ягеллонський університет у Кракові, 
який з мінімальним відривом випередив 
Варшавський університет, на третьому міс-
ці – Варшавський політехнічний універси-
тет, на четвертому – Університет ім. Адама 
Міцкевича в Познані, а на п’ятому – Гірни-
чо-металургійна Академія в Кракові.

До 15 жовтня можна подавати докумен-
ти на отримання стипендії в рамках Сти-
пендіальної програми Міністра культури 
й національної спадщини Польщі «Gaude 
Polonia» на 2022 рік. Програма скерована 
до громадян України, Білорусі чи інших 
держав Центрально-Східної Європи. Сти-
пендію можуть отримати особи, яким не 
більше 40 років і які мають вищу освіту.

У рамках програми «Gaude Polonia» під 
час піврічного перебування в Польщі сти-
пендіати працюють над своїми проєктами 
під наглядом визначних польських митців 
та інституцій культури. Час перебування 
в Польщі – з 1 лютого до 31 липня 2022 
року. Величина стипендії становить майже 
4 тисячі злотих без ПДВ на місяць.

Під час подання документів слід напи-
сати концепцію стипендіального проєкту, 
тобто власний авторський творчий проєкт 

в одній із вказаних галузей, наприклад, 
кіно, фотографія, історія та критика кіно, 
музика, мистецтво та театр, реставрація 
творів мистецтва, література й переклад 
літератури, музейництво, візуальне мисте-
цтво та театр.

Документи можна подавати особисто 
або надсилати поштою до Національ-
ного центру культури у Варшаві та до 

Польських інститутів у Білорусі та Украї-
ні. Оцінюванням документів займається 
Національний центр культури, а оцінкою 
мистецьких проєктів – комісія, створена 
Міністерством культури, національної 
спадщини та спорту.

Усі необхідні документи можна знайти 
на сторінці Національного центру культу-
ри (Narodowe Centrum Kultury).

Найкращі приватні виші Польщі
Серед приватних навчальних закладів 

перше місце посіла Академія Леона Коз-
мінського в Варшаві, друге – SWPS, Уні-
верситет соціальних та гуманітарних наук 
у Варшаві, третє – Академія WSB (Вища 
банківська школа)  у Домброві-Гурнічій, 
четверте – Академія фінансів та бізнесу 
«Vistula»,  а на п’ятому – Університет Ла-
зарського у Варшаві.

Рейтинг за напрямками навчання
Опубліковано також рейтинг спеціаль-

ностей, завдяки якому випускники шкіл 
зможуть обирати ті університети, які нада-
ють освіту на найвищому рівні за конкрет-
ним напрямком.

Так, згідно з рейтингом, охочим навчати-
ся на журналістиці рекомендують обрати 
Варшавський університет, Ягеллонський 
університет у Кракові, Університет Адама 

Міцкевича в Познані, Суспільну академію 
наук у Лодзі чи Нижньосілезьку вищу шко-
лу у Вроцлаві.

Для тих, хто зібрався вивчати психо-
логію, радять Варшавський університет, 
SWPS, Університет соціальних та гумані-
тарних наук у Варшаві, Ягеллонський уні-
верситет у Кракові, Вроцлавський універ-
ситет чи Університет Миколи Копертика 
в Торуні.

Тим, хто обрав для вивчення економіку, 
варто придивитися до наступних вишів: 
Варшавський університет, Варшавська 
школа економіки (Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie), Ягеллонський університет 
у Кракові, Краківський економічний уні-
верситет чи Університет ім. Адама Міцке-
вича в Познані.

Більше інформації – на сторінці: 
2021.ranking.perspektywy.pl.

Рейтинг найкращих закладів вищої 
освіти Польщі «Perspektywy – 2021»

Триває набір 
заявок на програму 
«Gaude Polonia» 
на 2022 рік

Підготувала Оксана КУЗЬМЕНКО за матеріалами Польського радіо, фонду «Перспективи»
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розповідають організатори, вони запросили 
людей до спільного читання української по-
езії та розмов за чаєм із печивом та україн-
ським варенням. 

Тарас Гембік ділиться враженнями про по-
дію: «Ця зустріч мала трохи перформативний 
характер. Було дуже цікаво ввійти в міський 
простір зі своєю мовою, з якимсь своїм куль-
турним ключем і спостерігати, наскільки це 
може бути цікавим для інших та як зникають 
бар’єри в процесі спілкування. Моя ціль, мі-
сія, з якою я прийшов до музею, – саме ство-
рення цієї близькості між інституцією культу-
ри й людьми, котрі приїжджають, як я її бачу 
та сприймаю. Я – не історик мистецтва чи 
культурознавець, я – аматор, який транслює 
мистецтво так, як його бачить, на доступну 
мову близькості. Хочу, щоб мистецтво в музеї 
було доступне для всіх людей, які до нього 

Приїжджаючи до Польщі, українські мі-
гранти й мігрантки стикаються з багатьма 
перешкодами, такими як мовний бар’єр, 
проблеми з документами та відчуження. Чи 
можуть культурні установи стати притулком 
для людей з інших країн, відкрити свої двері 
для нових мешканців? На ці запитання нама-
гаються знайти відповідь молоді громадські 
діячі, працівники Музею сучасного мисте-
цтва у Варшаві Марія Бебурія й Тарас Гембік, 
які є ініціаторами проєкту «BLYZKIST». 

Марія Бебурія народилася в Одесі, живе 
у Варшаві з 2014 року. Вона є студенткою 
Варшавського університету (Інститут поль-
ської культури), випускницею факультету 
культурології Університету SWPS. Пов'язана 
з відділом освіти Музею сучасного мисте-
цтва. Працює у фонді «Ocalenie».

Тарас Гембік – модель, стиліст, перформер; 
народився в місті Камінь-Каширський. Спів-
працює з Музеєм сучасного мистецтва у Вар-
шаві, проводить освітні програми, перекла-
даючи мистецтво мовою особистої емпатії та 
краси.

«Назва „Близькість” оповідає нам про ідеї 
спільності, перебування разом – фізично та 
емоційно. Чим є спільнота? Чи ми всі нале-
жимо до неї, незважаючи на класові поділи, 
мовні бар’єри або сексуальну орієнтацію? 
У часи, коли люди повинні пам’ятати про 
дотримання дистанції, близькість набуває 
особливого значення. Ми тримаємося ра-
зом, хоча б на відстані. Своєю діяльністю 
хочемо налагодити взаємини з людьми, які 
мають досвід міграції, й підтримати їх, щоб 
вони почувалися в чужій країні як удома. 
Метою нашої діяльності є організація багато-
мовних занять, співпраця з художниками та 
художницями з-за східного кордону Польщі. 
Ми хочемо стати платформою для обміну 

досвідом, плекання своєї ідентичності й спо-
діваємося, що діяльність групи заповнить 
прогалину у варшавській культурній програ-
мі, адресованій цій громаді», – розповідають 
засновники проєкту.

Перші кроки
«BLYZKIST» як ідея з’явилася вже давно, 

приблизно три роки тому, але почала втілю-
ватися в життя під час 12-го випуску фести-
валю «Варшава в будові» у 2020 році. Темою 
заходу була «спільнота». Фестиваль, який до 
цього часу зосереджувався на архітектурі та 
дизайні міста, переніс акценти з вулиць Вар-
шави на питання соціальних відносин між 
його жителями і їхніх потреб, запрошуючи 
невеликі групи й малі громади до співпраці. 
Першим проєктом групи «BLYZKIST» була зу-
стріч у парку скульптури в районі Брудно. Як 

культура

Українські активісти заохочують мігрантів брати 
активну участь у житті столиці Польщі 

Іванна БЕРЧАК

«BLYZKIST» – 
новий простір 
для мігрантів 
і мігранток 
Варшави
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приходять. Чудово, що зараз у польському 
контексті йдуть розмови про трансформацію 
музею і його переосмислення як місця не тіль-
ки експозиції картин, а й допомоги, центру 
думки й діалогу».

Українська мова в Музеї 
сучасного мистецтва

У лютому цього року в Музеї сучасного 
мистецтва у Варшаві відкрилася виставка 
«Генрик Штренґ / Марек Влодарський і єврей-
сько-польський модернізм», на якій всі описи 
до робіт художників та інформація про саму 
виставку були перекладені українською. Та-
кож на вулицях Варшави з’явилися плака-
ти-запрошення українською. Тарас і Марія 
підготували програму екскурсій та супутніх 
подій. З 30 травня до 1 серпня виставка ек-
спонуватиметься в Україні, у Львівському на-
ціональному музеї. «Ми самі як мігранти відчу-
ваємо потребу в тому, щоб культура у Варшаві 
була більш доступною для людей, які приїжд-
жають. Це – натуральний процес, враховуючи, 
як змінюється Варшава та її населення. Часами 
здається, що ми як мігранти відчуваємо, що 
в нас немає права на це місто, на його інститу-
ції культури, що ми йому де-факто не належи-
мо. Але насправді ми вже тотальні варшав’яни 
та варшав’янки, які знають і створюють столи-
цю, її культуру й активно діють. Повертаючись 
до проєктів – ми весь час проводимо екскурсії 
українською та російською мовами. Це до-
сить банальна, але водночас важлива справа. 
Я вважаю, що освітня програма інституції – 
її основа, найважливіша ланка музею», – роз-
повідає учасниця проєкту Марія Бебурія.

Варто згадати, що група «BLYZKIST» не 
лише створює проєкти про доступність для 
мігрантів культурних подій, але ще цікавить-
ся включенням митців та мисткинь з України 
до творення цієї культури в Польщі. У люто-
му організований вечір «квірового» читання 
української поезії на 150-річчя Лесі Українки. 
У події взяла участь дреґ-квін з України Химера. 

«Ласкаво просимо», 
або «Welcome pack»

Спільно із суспільно-політичним виданням 
«Krytyka Polityczna» група «BLYZKIST» органі-
зувала проєкт, який назвали «Ласкаво проси-
мо», або «Welcome pack». Тарас і Марія вітали 
на Західному вокзалі у Варшаві мігрантів, котрі 
приїхали до польської столиці, спеціальними 
пакунками під назвою «welcome pack». Паке-
ти включали страву, яку готували біженці зі 
«Słuszna Strawa», та інформацію про організа-
ції, що працюють на благо мігрантів у Варшаві. 

Західний залізничний вокзал – символічний 
простір, де стикаються невидимі державні 
кордони. Це перше місце, куди прямують мі-
гранти з-за східного кордону Польщі, така 
собі «міні» Україна – навіть рекламні оголо-
шення там українською. «Welcom pack» – 
своєрідний жест підтримки та сигнал для лю-
дей, які приїжджають: «Ви тут не самі», – роз-
повідають Тарас і Марія.

Микола Шпаковський: 
«Кубок Польщі серед 
українських діаспорних 
команд стане щорічним»
21–23 травня на тренувальній базі варшавської «Легії» відбувся перший 
Кубок Польщі серед українських діаспорних команд. Турнір об'єднав 
12 команд із різних польських міст. Про ідею, учасників, перебіг 
і перспективи цього турніру «Наш вибір» поспілкувався з його 
організатором, головою фонду «Centrum Polsko-Ukraińskie» 
Миколою Шпаковським. 

Спорт

Розкажіть, будь ласка, про фонд 
«Centrum Polsko-Ukraińskie», який 
виступив головним організатором 
турніру. 

Фонд був відкритий ще багато років 
тому зусиллями Вероніки Марчук, але 
протягом багатьох років не міг розпо-
чати активну роботу. Рік тому, коли я пе-
реїхав із Кракова до Варшави, зустрівся 
з Веронікою, розповів їй про свої ідеї, 
і вона погодилася передати мені цю ор-
ганізацію. У лютому ми перереєстрували 
її і одразу почали активно працювати. 
Основна ціль фонду – покращення укра-
їнсько-польських відносин у всіх сферах 
життя й допомога українцям, які прожи-
вають у Польщі.

Як виникла ідея започаткувати Кубок 
Польщі серед українських діаспор-
них команд? 

Хоча за спеціальністю я – лікар, фут-
бол є моїм великим хобі. Раніше я сам 
грав, а згодом почав організовувати 
турніри й накопичив у цьому вже дово-
лі великий досвід. Свого часу в Україні 
я створив організацію «Українська фут-
больна асоціація медиків» (УФАМ), яка 
на даний момент нараховує вже близь-
ко 1000 лікарів з усіх областей держа-
ви. Серед них відбуваються чемпіонати 
України з футболу, футзалу й пляжного 
футболу. Крім того, існує Міжнародна 
федерація футбольних лікарських асоці-
ацій. У її рамках ми вже другий рік прово-
димо Міжнародний кубок світу з футза-
лу серед лікарів. Також я організовував 
масу турнірів меншого масштабу. Тому, 
коли ми складали плани на перший рік 
діяльності фонду, одним із напрямків, 
безумовно, мав стати спорт. Маючи до-
волі великий досвід організації турні-
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Перша страва, яку я пропоную, все ж 
таки трошки «масна», але з нею я хотів 
би ще раз повернутися до Цешинської 
Сілезії і звернутися до церковного кален-
даря. Бо цю конкретну страву подають 
у згаданому регіоні тільки на недільний 
сніданок у Зелені Свята (Zielone Świątki – 
Трійця), найчастіше готуючи її на свіжому 
повітрі. Має вона чеські корені, що видно 
з назви, бо «vejce» – це чеською «яйце».

Ваєчниця, або яєчня по-цешинськи 
Ця страва має й інші відомі назви: яєч-

ники (jajeczniki) – в Голешові, а в Істебні – 
смажильниця (smażylnica ze szpyrkami 
i sznytlochym, тобто шкварками та шнітт- 
цибулею, або ж szczypiorkiem польською). 

У чавунній сковороді висмажити дрібні 
шкварки зі 150 г сала з прорістю або гру-
динки, вбити 6 яєць і смажити, інтенсивно 
помішуючи, майже до загустіння. Всипати 
пучок посіченої шнітт-цибулі, посолити, 
перемішати й зняти з вогню. Не допуска-
ти, щоб яєчня повністю загусла. Страву 
викладають на скибки грубого житнього 
хліба та подають зі свіжими скибочками 
редису й добре промитим від піску моло-
дим редисним бадиллям.

 
Ще трошки залишимося в Сілезії, але 

в іншій її частині, де готували наступну 
страву.

Оберіба (oberiba) 
«Оберіба» – це сілезькою кольрабі. 

Слово прийшло з старонімецької мови 
(Oberrübe), бо в сучасній німецькій коль-
рабі називають Kohlrabi, тобто як у нас. 

Пісне літо

Юрій ГЕРАСИМЧУК

Після важких і ситних страв зимового 
сезону й весняного міжсезоння над-
ходить пора  замислитися про пляж-
ний сезон і щось більш легке на столі. 
А регіо нальна польська кухня дуже ба-
гата на нем'ясні, так звані «ярські» стра-
ви, бо, як ми писали в попередніх ви-
пусках, колись стільки м'яса не їли. Але 
те, що зараз пішла така «м'ясна тенден-
ція» в дієті, геть не дивно, бо вистачить 
порівняти ціни на м'ясо й овочі в мага-
зинах, і все стає зрозуміло: курка кош-
тує менше за моркву, свинина дешевша 
за помідори, а яловичину можна знай-
ти за ціною паприки чи свіжої зелені. 
Але, як то кажуть, здоров'я дорожче, 
а краса – взагалі безцінна! 

спорт

рів, створити такий кубок було зовсім не 
складно. Я знав, що є багато аматорських 
футбольних команд, які грають у різних 
польських лігах. Потрібно було зв'язатися 
з деякими колегами з інших міст, і ми дово-
лі швидко знайшли 12 команд. Подальші 
питання – місце проведення турніру, роз-
клад матчів, нагороди, – уже не становили 
проблеми. Окремо варто зазначити, що 
патронат посла України дав нам гарний 
імпульс для популяризації та розвитку 
цього турніру в майбутньому. 

Команди з яких міст брали участь 
у спортивному заході?

У нас грали команди з п'яти польських 
міст – Любліна, Кракова, Бидгоща, Вроцла-
ва й Варшави. Найбільше колективів було 
з Варшави – 7; з Любліна – 2  по одному 
з Кракова, Вроцлава й Бидгоща. Всього 
в Кубку взяли участь 145 футболістів і тре-
нерів. 

Звісно, бажаючих було більше. Але пер-
ший турнір не хотілося робити занадто 
насиченим, адже це і важче в організацій-
ному плані, і краще розвивати такі заходи 
крок по кроку. В часи пандемії 12 команд – 
це дуже непоганий показник. А наступно-
го року ми плануємо організувати турнір 
на 16 команд.      

Чим запам'ятався сам перебіг турніру? 
По-перше, доволі високим рівнем учас-

ників. Чесно кажучи, я навіть не очікував, 
що буде такий рівень. Дві команди – «Біз-
нес-Еліт» (Краків) і «Бізнес-Еліт» (Варшава) 
я знав дуже добре, адже вони частково 
фінансуються з моєї фірми. Ще кілька ко-
манд доволі відомі й показують хороший 
рівень гри. Зокрема, це «Динамо» (Вро-
цлав), варшавські «Імпульс» і «Динамо», 
а також «Пульс» (Люблін), з яким ми зу-

стрічалися свого часу на Чемпіонаті світу 
серед діаспорних команд. Цих учасників 
я знав, розумів, що їхній рівень доволі ви-
сокий. Але не думав, що й інші будуть по-
казувати настільки гарний футбол. Рівень 
гри просто вразив! Навіть моя команда 
«Бізнес-Еліт» (Варшава) під час кубку пока-
зувала значно цікавішу гру, ніж коли вони 
грають в лізі. Це говорить про те, що був 
високий спортивний інтерес, що й надава-
ло гравцям потрібних емоцій. 

Хто став переможцем турніру? 
Виграла доволі відома команда, яка вже 

має власну історію, – «Імпульс» (Варшава). 
Вони дійсно були найсильнішими й заслу-
жили перемогу. Але хочу підкреслити, що 
турнір не дався їм легко. Було декілька 
досить складних матчів. Футболісти пора-
дували дуже яскравою, напруженою грою, 
достойною фіналу. 

Які подальші плани? Кубок має стати 
щорічним? 

Ми обов'язково зробимо цей турнір 
щорічним. Адже є зацікавленість і зі сто-
рони учасників, і зі сторони партнерів. 
Також буде підтримка посольства. Споді-
ваюся, що знайдемо стабільних партнерів 
і захід стане самодостатнім. У подальших 
турнірах буде мінімум 16 команд. Також 
ми хочемо щороку проводити розіграш 
кубку в різних містах Польщі. Наступного 
року є ідея провести турнір у Любліні або 
Кракові. Будемо підключати консульства 
та місцевий бізнес. Упевнений, українцям, 
що проживають у різних містах Польщі, 
буде цікаво прийти, підтримати свої ко-
манди та отримати задоволення від гри. 

Розмовляв Олександр ШЕВЧЕНКО



квасолю годину в бульйоні в скороварці. 300 г 
сушених сливок (краще копчених, тобто чорно-
сливу) замочити на годинку в невеликій кілько-
сті води (щоб ледь-ледь їх покривала), і після 
цього відварити до м'якості. Квасолю злити й до-
дати до неї сливки разом із відваром. Додати 
50 г вершкового масла, приправити цукром, 
сіллю та перцем. Добре вимішати й подавати 
на стіл. Із соєю чи нутом також виходить добре. 
Я часом ще роблю засмажку з моркви та цибулі, 
але то вже зовсім інша історія...

А тепер страва вже з іншого регіону – з Мазо-
вії, і на відміну від попередньої – буде холодною 
й освіжаючою...

Окрошка з полуниці та суниці 
(chłodnik z truskawek i poziomek)

100–150 г полуниці порізати кубиками та до-
дати до них жменьку суниць. Закип'ятити 1,5 л 
води з 3–4 ст. л. цукру, всипати 300–400 г полу-
ниці та 2–3 жменьки суниць. 2 ложки крохма-
лю розбовтати в склянці води та, помішуючи, 
повільно влити в каструлю, де варяться ягоди. 
Варити на повільному вогні, помішуючи, 15 хв, 
після чого товкачкою чи виделкою розім'яти 
ягоди. Всипати полуниці та суниці, які ми відкла-
ли спочатку, й довести все до кипіння. Суп добре 
охолодити, додати 400 г нежирної сметани або 
густого йогурту. Перед поданням на стіл полити 
окрошку сметаною. Часто його також подають 
з відвареними макаронами або локшиною, але 
я, чесно кажучи, не дуже люблю такий варіант.

Смачного!

Оберіба відома у двох версіях: або 
у вигляді рідкого супу з кольрабі з додаван-
ням картоплі, або як густе овочеве рагу. Перша 
популярна в Верхній та Нижній Сілезії, друга – 
між ними, в Опольській Сілезії. Найкраща обері-
ба навесні, з молодої кольрабі, яка з'являється 
на грядках як один із перших овочів, але загалом 
готують її цілий рік. Особливістю є те, що вжива-
ється вся рослина – і сам коренеплід, і бадилля. 
Ми приготуємо густу версію.

З 600–700 г кольрабі тоненько зняти шкір-
ку, залишаючи молоді листочки. Коренеплоди 
ріжемо брусочками, а бадилля дрібно шатку-
ємо. 2–3 цибулини нарізаємо дрібно та злегка 
обсмажуємо на 100 г масла. Додаємо порізане 
кольрабі та бадилля, трошки води та тушкуємо 
на маленькому вогні 15 хв. Приправляємо сіллю, 
цукром і чорним перцем, після чого всипаємо 
ложку муки й загущуємо при помішуванні. До-
даємо пучок дрібно посіченого кропу та знову 
добре вимішуємо, тримаємо на вогні ще кілька 
хвилин і подаємо з гарячою картоплею в мунди-
рах.

 
Наступна страва вже більш змістовна, поль-

ською «treściwa», і хоча вона частіше зустріча-
ється на різдвяному столі Малопольського во-
єводства, я її дуже люблю в будь-яку пору року. 

Фізйоли (fizjoły), або ж біла квасоля зі сливками.
0,5 кг крупної білої квасолі (Ясь) прополоскати, 

залити прохолодною водою та залишити на ніч. 
Після чого посолити й відварити до готовності. 
Я, чесно кажучи, цього не роблю, а просто варю 
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