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Дорогі читачі, у цьому номері пропонуємо вам аналіз ситуації на польсько-бі-
лоруському кордоні. З літа цього року біженці із Сирії, Афганістану, Ірану та інших 
країн намагаються перетнути кордон із Польщею та попросити про міжнародний 
захист. Багатьом із них це не вдається. Про причини такої ситуації, позицію поль-
ської і білоруської влади та про ситуацію біженців на кордоні пише наша постійна 
авторка Олена Бабакова. 

Ми також пропонуємо вам статтю про підсумки двох років при владі Володи-
мира Зеленського та його плани на майбутнє. У матеріалі про вбивство українця 
Дмитра Никифоренка ви дізнаєтеся, на якому етапі зараз слідство. У номері пи-
шемо про створення профспілки українських домашніх працівниць у Польщі й пропонуємо розмову із засновницями проф-
спілки – Мартою Романків та Русланою Побережник. Запрошуємо вас також ознайомитись із правилами перетину кордону 
в рамках безвізу під час пандемії. 

На сторінках газети читайте розмову із українським кондитером Ігорем Заріцьким, який у Польщі заснував Академію кон-
дитерського мистецтва (Warsaw Academy of Pastry Arts) і вчить поляків та українців кондитерській справі. Пишемо також про 
українську художницю Ганну Шумську, яка походить із Червонограда та недавно відкрила виставку своїх робіт у Варшаві. 

У цьому номері ви знайдете інформацію і про навчання української мови в Польщі, розповідь про українських футболістів 
у польській Вищій лізі і наостанок – цікаві рецепти страв із риби.

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 портал. 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 безкоштов-

ну 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 рахунок фон-
ду «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!

Газета та портал «Наш вибір» 
висловлюють щирі співчуття нашій колезі 

Оксані Кузьменко 
у зв’язку зі смертю її 

БРАТА

Вічна йому пам’ять.
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Цього року на кордоні Польщі з Білоруссю зафіксовано 20 тисяч спроб нелегального перетину. 
Це наслідок спецоперації, яку режим Лукашенка розгорнув проти ЄС. Польський уряд, що сприймає 
ситуацію в парадигмі гібридної війни, має намір збудувати мур. Правозахисники наполягають 
на необхідності дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. Підляшшя – регіон, що творив 
свій імідж довкола гостинності та мультикультурності, – перетворився на польську Лампедузу. 

БІЛОРУСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ КОРДОН: 
МІЖ ДЕРЖАВНОЮ БЕЗПЕКОЮ 
ТА ПРАВАМИ ЛЮДИНИ

Олена БАБАКОВА

Ж овта афіша – концерт, рожева – роз-
продаж, щось синеньке – про вакци-

націю від коронавірусу. Поміж яскравими 
плакатами в центрі Варшави висить неве-
лике, менше за листок паперу оголошення: 
«Пропала дитина». Великі карі очі, чорне 
волосся, могла б ходити в дитячий садок. 
«Дівчинку востаннє бачили 28 вересня вночі 
в Міхалово, Підляське воєводство. Вдягне-
на в тонку синю куртку. Її родина не забра-
ла з собою нічого, тікаючи зі своєї країни. 
Вони пройшли тисячі кілометрів у пошуках 
безпечного місця для життя. Усіх їх польські 
прикордонники вивезли вночі до лісу, на хо-
лод і голод. Ти її не бачиш, але затримайся на 
мить і подумай про неї».

Концерти, розпродажі. 17 років Польща – 
член ЄС. Середня зарплата сягає 5,5 тисяч 
злотих. Менш ніж у 200 км від Варшави в лісі 
помирають люди.

Операція «Шлюз»
У 2020-му Білоруссю прокотилася хви-

ля протестів у зв’язку зі сфальсифікованою 
перемогою Олександра Лукашенка на пре-
зидентських виборах. На ненасильницькі 
акції диктатор відповів репресіями: тисячі 
побитих, сотні – у слідчих ізоляторах, зака-
товані й залякані; лідери опозиції, зокрема, 
кандидатка в президенти Світлана Тиханов-
ська, змушені залишити країну. На знущання 
Лукашенка над білорусами ЄС спочатку від-
повідав «глибоким занепокоєнням».

Аж 23 травня 2021 року рейс компанії 
«RyanAir» Афіни–Вільнюс аварійно призем-
лився в Мінську. Білоруські винищувачі зму-
сили борт сісти через можливе замінування. 

Реальною причиною виявилося бажання 
білоруських спецслужб захопити подорожу-
ючого літаком журналіста Романа Протасе-
вича, колишнього головного редактора опо-
зиційного телеграм-каналу «NEXTA». Заради 
помсти Лукашенко на декілька годин взяв 
у заручники понад сотню пасажирів – грома-
дян ЄС. На такий демарш Брюссель відповів 
секторальними санкціями проти білорусь-
ких переробних компаній. Щоб помститися 
європейцям за недоотримані кошти, біло-
руська влада влітку розгорнула спецопера-
цію «Шлюз».

Згідно з інформацією, наданою колишніми 
білоруськими спецслужбовцями з організації 
«BYSOL», сценарій «Шлюзу» був розробле-
ний на початку 2010-х, коли Мінськ прагнув 
виторгувати у ЄС гроші на зміцнення кор-
донної інфраструктури. За сприяння спец-
служб до Мінська потрапляли громадяни 
азійських та африканських країн, які прагну-
ли отримати притулок у ЄС. Їх підвозили до 
кордону з Польщею чи Литвою, змушуючи 
до переходу поза офіційними пунктами пе-
ретину. Міграційний тиск спрацював, і ЄС 
доволі швидко відкрив гаманець.

Тепер операція отримала більший розмах: 
на початку року Білорусь спростила умови 
в’їзду для іракців та громадян низки інших 
азіатських країн, із травня на трасі Багдад–
Мінськ замість одного з’явилися кілька пере-
льотів на тиждень, у червні до них додалися 
вильоти з Ірбілу та Басри. Пасажири  – пе-
реважно іракці, але також сирійці, іранці 
й афганці, за кілька тисяч доларів, сплачених 
лукашенківській фірмі «Центркурорт», от-
римували одну-дві ночі в мінському готелі, 

а потім транспорт на західний кордон, де 
білоруські прикордонники показували їм 
місця для нелегального перетину. Тих, хто 
повертався, насильно виштовхували назад 
за межу.

Як стверджує журналіст Тадеуш Гічан, 
спочатку операція була скерована тільки 
проти Литви. Ця країна найактивніше ви-
ступає за продовження санкцій проти біло-
руської диктатури; натомість коли литовці 
де-факто закрили кордон, припинили при-
ймати подання на статус біженця, то сотні 
й тисячі тих, хто встиг купити білоруські 
«путівки», стали везти до кордону з Латвією 
та Польщею.

Брак спільної мови
Із серпня 2021 року польські прикордон-

ники зафіксували близько 20 тисяч спроб 
нелегального перетину білорусько-польсько-
го кордону. Це скромні цифри в порівнянні 
з міграційною кризою ЄС 2015–2016 років, 
коли тільки з території самої Туреччини до 
Греції та Італії дістався понад мільйон шука-
чів притулку. Однак навіть цього вистачило, 
щоб розколоти польське суспільство. 

Члени правлячої партії «Право і справед-
ливість» та прихильні їм медіа від початку 
говорять про ситуацію на кордоні як про 
гібридну війну, яку Лукашенко (можливо, 
за наказом Путіна) розгорнув проти Заходу. 
У цій війні Білорусь використовує «озбро-
єння типу Д» – «демографічну зброю», тобто 
живих людей, чия присутність має дезорга-
нізувати й послабити позиції противника. 
У комунікатах МВС чи Канцелярії прем’є-
ра підкреслюється, що іноземці платять за 
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можливість дістатися до ЄС від кількох до 
кільканадцяти тисяч євро, що не всі вони по-
ходять із країн, охоплених війною, і що їхнє 
бажання затриматися не в Білорусі, а в ба-
гатших європейських країнах свідчить про 
економічні мотиви міграції. Прикметно, що 
в 2015–2016 роках прем’єрка Польщі Беата 
Шидло та міністри її уряду, розповідаючи 
про українців у Польщі, вживали термін «бі-
женці», хоча абсолютна більшість мігрантів 
приїхали в пошуках праці, а не притулку. 

Правозахисники, експерти у справах мі-
грації, а за ними значна частина лівих і лі-
беральних виборців воліють говорити про 
неурегульовану міграцію, наполягаючи, що 
жодна людина не є нелегальною. Вибір тер-
міну підказує і розв’язання кризи: таку мі-
грацію треба врегулювати, домовитися з уря-
дами країн, які відправляють мігрантів, про 
обмеження потоку до Білорусі, як це зробила 
Литва в Іраку, та забезпечити видання робо-
чих віз та/або прийняття подань на статус 
біженця у пунктах прикордонного контро-
лю. З чим у Польщі останніми роками були 
проблеми, що засвідчує хоча б історія з че-
ченськими біженцями в Бересті в 2016–2018. 
Польща ратифікувала Женевську конвенцію, 
яка наказує розглянути подання про приту-
лок незалежно від того, яким чином інозе-
мець перетнув кордон. Конвенція дозволяє 
просити про притулок у першій безпечній 
країні, а Білорусь такою країною не є. 

Відмінність термінології, за допомогу якої 
варто описувати теперішню кризу, це тільки 
верхівка айсберга. Поляків сьогодні відрізняє 
ціннісне ставлення до проблеми: що важливі-
ше – національна безпека чи права людини?

Зіткнення двох підходів можна було спо-
стерігати в серпні в режимі реаліті-шоу, коли 
поблизу села Уснаж Гурни близько 30 афган-
ців опинилися затиснуті між білоруськими 
та польськими прикордонниками без їжі, 
води та засобів особистої гігієни. Білоруси 
не пускали їх назад, поляки відмовлялися 
прийняти клопотання про біженство. До 
кордону приїхали десятки активістів, які 
хотіли передати біженцям провіант та одяг. 
Підтягнувся й лідер ультранаціоналістів Ро-
берт Бонкевич, який обіцяв захищати країну 
від «наїзду чужинців». 

Наприкінці серпня Європейський трибу-
нал прав людини видав Польщі наказ забез-
печити оточених на кордоні шукачів при-
тулку провіантом та безпечними умовами 
перебування. Однак чим завершилася їхня 
драма  – не знаємо, бо журналісти змушені 
були залишити Уснаж через оголошення над-
звичайного стану.

Перший польський надзвичайний стан
31 серпня прем’єр Матеуш Моравецький 

та міністр внутрішніх справ Маріуш Камін-
ський звернулися до президента Польщі 
з проханням ввести на кордоні з Білоруссю 
надзвичайний стан. 2 вересня Анджей Дуда 
це прохання схвалив. Надзвичайний стан пе-

редбачає, що на території прикордонних гмін 
Підляського та Любельського воєводств мо-
жуть перебувати тільки постійні мешканці, 
прикордонники або військові мають право 
перевіряти машини та об’єкти нерухомості, 
займати їх, якщо цього вимагатимуть інтере-
си державної безпеки.

Варто зазначити, що під час пандемії 
COVID-19, яка забрала життя понад 70 ти-
сяч поляків і спричинила близько 60 тисяч 
надлишкових смертей, польська влада над-
звичайного стану не запроваджувала. Тому 
опозиція наголошує, що єдина справжня 
причина надзвичайних заходів на кордоні – 
це бажання влади усунути незалежну пресу, 
щоб вона не могла реєструвати реальну ситу-
ацію мігрантів і пушбеки.

Пушбек  – буквально означає випихуван-
ня. Це силова тактика, яку застосовують при-
кордонники в Греції, балканських країнах, 
Іспанії  – на терені анклаву в Цеуті. Згідно 
з Женевською конвенцією, якщо іноземець 
уже перетнув кордон і задекларував бажання 
просити про притулок, його подання необ-
хідно розглянути. Депортація можлива лише 
після відмови у притулку в двох інстанціях. 
Мета пушбеків – завадити самому поданню. 
Шукачів притулку фізично витісняють за 
державний кордон; нерідко йдеться не про 
пересування на кілька метрів, тільки про ви-
везення осіб, які вже встигли пройти навіть 
кільканадцять кілометрів і зголоситися до 
місцевої влади чи лікарень. Як інформують 
правозахисники, на Підляшші пушбеки за-
стосовують також до вагітних жінок і дітей. 

З 25 жовтня пушбеки в Польщі стали ле-
гальними. Сейм ухвалив поправки до закону 
«Про іноземців», які передбачають, що іно-
земець який перетнув кордон поза встанов-
леним КПП, може бути видалений з країни 
рішеннями коменданта частини прикордон-
ної служби. Якщо подання про притулок 
буде складене після нерегульованого перети-
ну кордону, керівник Управління у справах 
іноземців отримав право не розглядати його. 
Члени верхньої палати парламенту  – Сена-
ту – прагнули, щоб можливість просити про 
притулок залишилася принаймні в тих, хто 
перетинає кордон разом із дітьми. Однак ця 
поправка була відкинута. 

Останній елемент законотворчості, пов’я-
заний із кризою на білоруському кордоні, – 
це спеціальний закон про будівництво за-
хисного муру. Він простягнеться на 150–180 
км, кожен кілометр будови коштуватиме 
польським платникам податків від 1,9 до 2,3 
млн євро, що зробить польський мур най-
дорожчою спорудою такого типу у Європі. 
Оскільки з тексту закону не відомо, якою 
буде конструкція стіни та хто реалізуватиме 
держзамовлення, це створює підґрунтя для 
корупційних практик.

Межа порядності
Хоча стосунки Варшави з ЄС тепер важ-

ко назвати безхмарними (триває суперечка 

щодо польської судової реформи, Трибунал 
юстиції ЄС призначив Польщі щоденний 
штраф у 1 млн євро), наразі Брюссель схва-
лює політику «Права і справедливості» на 
кордоні. Після кризи 2015–2016 років, яка 
призвела до зростання популярності ультра-
правих та євроскептичних настроїв у всій 
спільності, ЄС воліє концентруватися на 
питаннях безпеки, а не прав людини. Захід 
гарантує права й свободи тільки за умови, 
якщо ти народився з відповідним паспортом. 

Надати міграційній кризі не бюрократич-
не, а людське обличчя намагаються представ-
ники польських недержавних організацій. 
У вересні кільканадцять НКО об’єдналися 
в «Групу кордон», яка працює вздовж терену 
надзвичайного стану. Члени групи контакту-
ють із тими іноземцями, які потрапили на те-
риторію Польщі: надають теплий одяг, їжу та 
напої, допомагають звернутися за медичною 
та юридичною допомогою. Також спілку-
ються з мешканцями прикордонних теренів: 
розповідають про явище міграції, які чинни-
ки змушують людей, ризикуючи життям та 
витрачаючи заощадження, вирушити в доро-
гу до Європи, які є страхи, пов’язані з мігра-
цією, та як можна їх подолати. Девіз групи: 
допомагати  – це легально, допомагати  – це 
правильно. 

У жовтні з’явилася ініціатива «Лікарі на 
кордоні», члени якої готові безкоштовно на-
давати медичну допомогу на території над-
звичайного стану. Хоча про допуск групи до 
кордону просив архієпископ Войцех Поляк, 
МВС відмовило. Не прислухається влада і до 
колишніх перших леді  – Йоланти Квасне-
вської та Анни Коморовської, які підтрима-
ли ініціативу «Матері на кордоні», покликану 
привернути увагу до того, що серед блука-
ючих у польсько-білоруських лісах значний 
відсоток становлять жінки з дітьми. Уряд 
«Права і справедливості» переконаний, що 
жорсткість може запобігти подальшим пере-
тинам кордону. Але наразі шукачів притулку 
стає більше, а в лісі через переохолодження 
померли семеро осіб. 

Серед причин, чому польська влада від-
мовляється розглянути гуманітарний аспект 
міграційної кризи, названо захист інших кра-
їн ЄС. Натомість дії польських прикордонни-
ків є жорсткими, але малорезультативними. 
У середині жовтня лист до польського колеги 
написав голова німецького МВС Горст Зеего-
фер. До Німеччини через Польщу вже потра-
пили 4,3 тисячі біженців, і Берлін розглядає 
можливість патрулювання німецько-поль-
ського кордону. 

Схоже, що на цю міграційну кризу Поль-
ща та ЄС відреагують так само, як кілька 
років тому: вищі мури та більше патрулів 
замість перегляду міграційної політики в та-
кий спосіб, аби більше іноземців отримали 
доступ до каналів легальної міграції. Усе за-
ради безпеки. 

Але як назвати безпечним кордон, на яко-
му гинуть люди?
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«Добрий цар – бояри погані», 
або втеча від відповідальності

оча фактично всі останні авто-
ритетні соціологічні опитування 
показують падіння президент-

ського рейтингу Володимира Зеленського, 
він і далі залишається лідером. У жовтне-
вому опитуванні соціологічної групи «Рей-
тинг» чинний президент набирає 25,1% 
підтримки тих опитаних, які мають намір 
голосувати та визначитися. У вересні його 
підтримка була дещо вищою – 31,1%, а от 
у липні нижчою, ніж у вересні,  – 27,7%. 
Тож загалом бачимо незначне коливання, 
але про повне аутсайдерство поки мова 
не йде. Навіть на тлі питання про довіру 
до політиків, Володимирові Заленському, 
серед інших політиків та можливих потен-
ційних конкурентів на майбутніх прези-
дентських виборах, українське суспільство 
довіряє найбільше.

У 2019 році Володимир Зеленський ви-
грав вибори з найбільшим результатом 
в історії незалежної України. Тоді за нього 
віддали свої голоси 73,22% виборців, при 
високій явці – у двох турах вона становила 
понад 60%. Для прикладу, в далекому 1991 
році на перших президентських виборах 
у незалежній Україні, Леонід Кравчук от-
римав перемогу з 61,59% голосів  – і про-
тягом 28 років це був найвищий результат. 
Та майже всі попередники Володимира Зе-
ленського на президентській посаді губили 
свій рейтинг протягом одного-двох років 
досить сильно. Чого не можна сказати про 
чинного президента. І Віктор Ющенко, 
і Петро Порошенко за рік на посаді пре-
зидента втратили підтримку більш ніж 
половини своїх виборців. Такого сильного 
спаду не було у Віктора Януковича й Воло-
димира Зеленського (залишаю поза увагою 
Леоніда Кравчука та Леоніда Кучму).

Хоча в Україні  – змішана модель прав-
ління з сильними парламентськими повно-
важеннями (з певними виключеннями за 
роки незалежності), та президентські ви-
бори завжди викликали більший ажіотаж 
у суспільстві, ніж парламентські. Кожні 
вибори президента проходили в очікуван-
ні майбутніх змін на краще. Те «краще» 
для виборців було різним. Об’єднувалися 
з цим «кращим» надія на швидке економіч-
не процвітання країни й настання повного 

добробуту для виборця. Економічний чин-
ник був одним із пріоритетних у цих очіку-
ваннях. У країні, де судова влада корумпо-
вана, а олігархи користуються державними 
ресурсами, політична воля має ключове 
значення для змін. Та чергові вибори при-
носять розчарування в суспільстві, бо гас-
ла, з якими стартують кандидати під час 
передвиборчої кампанії, так і залишаються 
у своїй більшості гаслами. А на посаді як-
раз бракує політичної волі, щоб наблизити 
країну до її західних сусідів, перш за все 
в економічному сенсі. 

Володимир Зеленський у квітні 2019 
року переконав гаслами, а радше відео-
зверненнями, велику частину українського 
суспільства віддати йому свій голос. Де-
хто голосував за Володимира Зеленського 
через сильну антипатію до його конку-
рента Петра Порошенка. Минуло вже два 
з половиною роки з моменту набуття по-
вноважень глави держави Володимиром 
Зеленським, і можна стверджувати, що 
віра в його здатність змінити країну далі 
продовжує жити серед частини суспіль-
ства, попри загальний спад і розчарування. 
Однак, незважаючи на брак радикальних 
змін (які Зеленський анонсував перед ви-
борами), а останнім часом навіть погір-
шення ситуації в енергетичній галузі та 
вкрай складну ситуацію зі станом епідемії 
Covid-19 у країні, виборець і далі перекона-
ний, що чинний президент у рази кращий 
за всіх своїх попередників на цій посаді. 
Основну причину в усіх невдачах та про-
валах Зеленського такий виборець пов’язує 
з оточенням президента, урядом чи навіть 
парламентом, але аж ніяк не з браком по-
літичної волі самого гаранта Конституції. 
Власне, цей спосіб мислення дійсно пасує 
до парадигми відносин «влада–суспіль-
ство» за принципом «добрий цар – бояри 
погані». Виборець не вникає в такі «тонко-
щі», як відповідальність президента за свої 
призначення та президентська більшість 
у парламенті. І тут часто наступає парадокс, 
адже вибір робився від переконання, що 
президент усе може змінити, а оцінка дій на 
посаді йде вже у розріз із цим переконан-
ням. Бо якщо голові держави у змінах зава-
жають погані виконавці, то як можна було 

Х
очікувати, що президент здатен на все? Хто 
ж призначив цих поганих виконавців? Пи-
тання, звісно ж, риторичні й досить спро-
щені. Та десь за такою спрощеною схемою 
часто й відбувається оцінювання частиною 
суспільства дій своїх обранців. 

Варто глянути на карту виборів, яка роз-
повідає статистично, яким був виборець 
Володимира Зеленського. Хоч електораль-
но Володимир Зеленський програв Петрові 
Порошенкові лише в одній області – Львів-
ській, та найбільшою підтримкою він ті-
шився в південних та центральних облас-
тях країни. У своїй більшості голосували за 
нього у малих містах і селах, люди молодого 
віку. Хоча назагал виборець Володимира 
Зеленського є освіченим (у розрізі здобу-
того освітнього рівня), але осіб із вищою 
освітою серед виборців Петра Порошенка 
було більше. Статистичні дані ще не дають 
підстав до створення психологічного пор-
трету виборця, але на основі даних про ре-
гіональну, вікову та соціальну групу може-
мо краще вловити мотиви такого виборця. 

Досить спрощено буде стверджувати, що 
рейтинг Зеленського – це лише віддзерка-
лення залишеної у спадок від Радянського 
Союзу чи Росії «віри у доброго царя». Але 
присутність саме такого підходу, на жаль, 
не чужа українському виборцеві. Невміння 
критично оцінити свій вибір і нерозуміння 
причинно-наслідкового зв’язку  – це пере-
важно пріоритет виборця, який фанатич-
но вірить у свій вибір. Не останню роль 
у збереженні популярності на тлі відвертих 
провалів відіграє й популізм. Але часто це 
звичайне небажання визнати, що зробле-
но помилку. Вміти визнавати помилки  – 
ознака дорослості, і українське суспільство 
лише вчиться це робити – та яким коштом? 
Для воюючої країни відповідальність су-
спільства за свій вибір має бути максималь-
но високою, бо лише це стане запорукою 
розвитку, а не стагнації чи відкату назад. 
Оскільки Володимир Зеленський уже за-
явив, що не виключає свого балотування 
на другий термін, то чим швидше виборець 
зрозуміє, що за провали несе відповідаль-
ність насамперед президент, а не оточення, 
тим більше шансів зробити правильний 
вибір на наступних виборах. 

В історії Росії є чимало прикладів, коли суспільство країни в негараздах звинувачувало 
не самого правителя (царя, імператора), а його оточення. Та й у самому Радянському Союзі 
ця практика продовжилась. У часи найжахливішого сталінського терору багато хто вірив, 
що чистки проводить оточення Сталіна, а сам партійний вождь нічого не знає. Враховуючи 
стагнацію, а в деяких моментах навіть відкат назад у реформуванні країни, але при цьому 
доволі високий особистий рейтинг Володимира Зеленського, варто детальніше поглянути 
на відносини «суспільство–влада» в Україні.

Ольга ПОПОВИЧ
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силу. Він, мовляв, бився, кусався, а праців-
ники установи через нього «літали по сті-
нах». Відтак, як стверджували поліцейські, 
вони змушені були  використати «засоби 
безпосереднього примусу»: наручники, 
ремні та газ. Вони наполягатимуть, що 
затриманий перебував під впливом нар-
котиків.

Натомість, подальша експертиза з’ясує – 
молодий чоловік не вживав ніяких нарко-
тичних речовин. Водночас  записи з відео-
камери свідчитимуть: на плівках немає 
доказів агресивної поведінки українця, од-
нак зафіксовано кількагодинне знущання 
поліцейськими над затриманим. Про тягом 
кількох годин вони били його кийками, 
кулаками, використовували сльозогінний 
газ, душили.

Аж поки не настала смерть.

«Вечірка не тривала довго, 
може годину»

25-річний Дмитро Никифоренко при-
їхав до Польщі два роки тому з Немирова, 
Вінницької області. Працював у місті Ниса, 
звідти переїхав у 2020 році до Вроцлава. 
Згідно з документами, він мав професію 
газового техніка й пройшов військову 
службу.  Планував оженитись з українкою, 
з якою познайомився під час праці в Нисі. 
Зуза – його дівчина – якийсь час тому по-
вернулася до Полтави й чекала можли-
вості в'їзду в Польщу. У Вроцлаві Дмитро 
працював на будівництві.

«Робив усе що треба. Нормальний був, 
спокійний»,  – цитує  «Виборча» колег по 
роботі. У черговому матеріалі, що присвя-
чений справі смерті українця, журналісти 
з’ясували деталі того страшного вечора. 
Після завершення робочого дня співро-
бітники зустрілися «на гриль». Вечірка, 
кажуть, не тривала довго. Один із україн-
ських працівників пригадав, що Дмитра 
вирвало, та зазначив, що вперше бачив, 
як той пив. Однозначно –  агресивним він 
не був. 

Трагічною стала для українця поїздка 
напідпитку на самоті в автобусі. Ймовір-
но, Дмитро заснув, і небайдужі викликали 
швидку. Медики після приїзду визначили, 
що чоловік під впливом алкоголю, його 
життю нічого не загрожує, й викликали 
поліцію. 

«Ми довіряли поліції»
Смерть Дмитра Никифоренка у вро-

цлавському витверезнику – не єдина, про 
яку згадують в контексті питання поліцей-
ського свавілля в цьому регіоні.  Відомо 
про щонайменше ще дві трагедії, що тра-
пились у Нижньосілезькому воєводстві. 
У серпні багато говорили про справу 
34-літнього Бартека з Любіна. Мати чоло-
віка зателефонувала в поліцію та повідо-
мила, що її син, ймовірно перебуваючи 
під впливом наркотиків, кидає каміння 

Смерть 25-річного українця 
після затримання поліцією – 
трагедія, яка не повинна 
піти в забуття
25-річний Дмитро Никифоренко приїхав до Польщі в пошуках 
кращого життя та заробітку. Мав усі шанси бути звичайним 
непомітним мешканцем Вроцлава, таким як багато інших 
українців у Польщі: тяжко працювати, боротися зі стереотипами 
й вірити, що це все варте його коханої дівчини і їхнього спільного 
прекрасного майбутнього. Але сталося інакше. Ім’я молодого 
чоловіка облетіло заголовки всіх провідних польських та 
українських ЗМІ, а його справу обговорювали під час зустрічі 
міністри закордонних справ. На превеликий жаль, причина цієї 
«популярності» трагічна й несправедлива – насильницька смерть, 
після того як хлопця затримала поліція. 

«Якщо ви не оприлюдните ситуацію, 
її заметуть під килим»

Подробиці трагедії першими опубліку-
вала «Газета виборча». Інформацію про 
насильство у вроцлавському витверез-
нику та доступ до записів із відеокамер 
представник видання отримав від ано-
німного джерела. Інформатор боявся, що 
трагічна історія має всі шанси бути за-
мовчаною, якщо за неї не візьмуться жур-

налісти: «Чергова смерть. Вони повинні 
лікувати голови. Якщо ви не оприлюдни-
те ситуацію, її заметуть під килим». Лише 
згодом стало достеменно відомо, про що 
йдеться.

30 липня у Вроцлавському осередку до-
помоги нетверезим особам помер украї-
нець. Працівники установи й поліцейські 
розповідали про неадекватну поведінку 
чоловіка та його несамовиту скажену 

вісті з Польщі

Оксана КУЗЬМЕНКО
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у вікна. Чоловік помер після затримання. 
На початку серпня батьки 29-річного Лу-
каша переживали, що син хоче вчинити 
самогубство, та зателефонували до від-
ділку.  Як потім стало відомо, «представ-
ники закону» ввійшли до помешкання 
Лукаша силою, потім використали щодо 
нього газ і побили кийками. Це призвело 
до чергової смерті.

Однак саме після оприлюднення де-
тального перебігу подій трагічного для 
Дмитра Никифоренка вечора, справи за-
гибелі внаслідок втручання поліції набули 
нечуваного розголосу. У вересні у Вро-
цлаві відбулося кілька мітингів перед Во-
єводською комендатурою поліції під 
гаслами «Стоп насиллю. Держава мусить 
охороняти, а не вбивати» та «Зупинити по-
ліцейські вбивства». Серед вимог – прозо-
ре розслідування справ та інформування 
громадськості.

За справою смерті українця обіцяли 
слідкувати дипломати. Питання вбивства 
громадянина України Дмитра Никифо-
ренка навіть порушив міністр закордон-
них справ Дмитро Кулеба під час зустрічі 
зі своїм польським колегою Збігневом Рау. 
Родину Никифоренка в Польщі pro bono 
представляє Кшиштоф Буднік, у минуло-
му віцеочільник Міністерства внутрішніх 
справ та адміністрації у справах дій полі-
ції.

За останніми даними, прокуратура в цій 
справі висунула обвинувачення дев’я-
тьом особам. Троє поліцейських і двоє 
працівників витверезника почули підоз-
ри в жорстокому поводженні й смер-
тельному побитті українця, четвертий 
поліцейський  – у жорстокому поводжен-
ні. Лікарку, що працює у витверезнику, 
обвинувачують у нараженні потерпілого 
на безпосередню небезпеку втрати жит-
тя через бездіяльність: «нездійснення 
належного нагляду за постраждалим» та 
«нездійснення адекватної оцінки стану 
його здоров’я, у зв’язку з насиллям, яке чи-
нилося над ним, що спричинило смерть». 
Двом іншим особам із керівництва уста-
нови та одній із працівниць прокурор 
висунув обвинувачення в намовлянні ме-
дичних працівників до перешкоджання 
кримінальному провадженню та наданні 
в медичній документації неправдивих 
свідчень щодо перебування потерпілого 
у витверезнику. 

Поліцейським і працівникам витверез-
ника, яких звинувачують у побитті зі смер-
тельними наслідками, у випадку визнання 
їхньої вини загрожує покарання до 10 ро-
ків позбавлення волі. Іншим – покарання 
до 5 років позбавлення волі. 

І хоча справа набула розголосу та її на-
вряд чи «заметуть під килим», однаково 
важливо тримати руку на пульсі й слідку-
вати, аби вироки красномовно свідчили: 
«Поліція повинна захищати, а не вбивати». 

У Польщі повстала перша 
профспілка мігранток
19 вересня у Варшаві в рамках Загальнопольської 
профспілки «Робоча ініціатива» утворено комісію працівниць-
мігранток, які працюють у секторі домашніх господарств. 
Про ідею створення профспілки, проблеми домашніх 
працівниць і плани на майбутнє розмовляємо з ініціаторкою 
започаткування профспілки, міждисциплінарною художницею 
родом із України – Мартою Романків та однією з лідерок цієї 
організації Русланою Побережник.

інтерв'ю

Як виникла ідея створення проф-
спілки?

Марта: Усе почалося з художнього 
проєкту, до створення якого мене за-
просив відділ освіти Музею сучасного 
мистецтва у Варшаві. У його рамках я хо-
тіла розкрити тему багатокультурності 
столиці Польщі, налагодити співпрацю 
з варшавськими іммігрантками та іммі-
грантами. Прочитавши рапорт фонду 
«Наш вибір» «Становище українських 
мігранток у Польщі в часи СOVID-19», 
я дуже зацікавилася темою опіки. Мені 
здалося, що це дуже серйозна тема, яка 
ніде не порушується, тому про неї немає 
жодної інформації. Коли я почала шукати 
якісь ініціативи, скеровані до опікунок, 
організації, то я не знайшла нічого, крім 

декількох груп на Facebook. Тоді в мене 
виникла ідея зробити місце для зустрічей 
у Варшаві, де такі жінки зможуть поспіл-
куватися. Вони не мають можливостей 
комунікації між собою так, як, наприклад, 
працівники фабрики. Написавши пост 
у групі опікунок, я отримала багато від-
повідей про те, що існує велика потреба 
створення місця для зустрічей. Було ба-
гато відгуків, що така ініціатива потрібна 
не лише у Варшаві. Та з чогось треба було 
почати. Разом із працівницями Музею 
сучасного мистецтва нам вдалося знайти 
місце, де протягом останніх п’яти місяців 
щонеділі відбувалися зустрічі опікунок. 
Це будинок на вул. Jazdów 10/5. Так, влас-
не, вдалося створити групу жінок, які 
в інший спосіб, мабуть, не познайоми-
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бити покупки. Кодекс праці не передбачає 
таких умов, як виконання роботи 24 годи-
ни на добу. У багатьох випадках це можна 
прирівняти до тюрми або рабства. До мене 
теж нещодавно писала жінка, що за нею 
слідкують по камерах. Немає жодної орга-
нізації, яка б їх захищала, куди б вони могли 
звернутися. Вони налякані тим, що працю-
ють нелегально, не можуть зателефонувати 
до поліції. Якщо говорити про обов’язки, то 
дуже часто опікунка виконує все: прибирає 
за людьми, які ще додатково живуть у бу-
динку, або навіть за квартирантами. Немає 
чіткого розділення обов’язків. Зазвичай це 
входить у зовсім невелику зарплату, навіть 
нижчу за ту, що визначена державою як мі-
німальна. 

Руслана: До мене звернулася особа, яка 
опікується жінкою на візку. Її син заявив, 
що після обов’язків, пов’язаних з опікою 
над його мамою, вона має збирати полуни-
цю та інші ягоди. Про це було сказано тиж-
день після того, як жінка приїхала на робо-
ту, у формі ультиматуму, без жодних умов. 
Коли вона повідомила, що йде, то вони їй 
ще відрахували за проживання протягом 
того тижня. Син ще й погрожував поліцією. 
У людини, яка приїхала перший раз, згадка 

лися б. Продовжуючи цей проєкт у рамках 
стипендії «Gaude Polonia», я старалась ор-
ганізовувати зустрічі таким чином, аби зо-
середити увагу жінок на тому, чого, з їхніх 
слів, їм дуже бракувало,  – на відпочинку. 
У результаті зустрічей, розмов і взаємної 
підтримки учасниць, під час тривання про-
єкту виникла ідея створення профспілки. 
Однією з можливостей було започаткуван-
ня її в рамках більшої структури, яка вже 
існує. У нашому випадку нею стала «Робоча 
ініціатива». Цьому передував довгий про-
цес: зустрічі з експертками й експертами 
на теми створення профспілки, трудового 
права, зустріч із представниками «Робочої 
ініціативи». До нас долучились Анна Рошін-
ська, котра працює в університеті у Венеції, 
Анна Якубек та її група домашніх праців-
ниць із Польщі, які проживають у Чикаго, 
фонд «Наш вибір». Цей процес тривав із 
червня, поки учасниці дозріли й прийняли 
остаточне рішення створити профспілку, 
групуватись і захищати свої права. 

Пані Руслано, чому Ви вирішили долу-
читися?

Руслана: Я натрапила на оголошення про 
зустрічі, які організовувала Марта, в групі 

«Опікуночка» на Facebook. Хотіла зустріти-
ся, тому що дуже комунікабельна, люблю 
нові знайомства та враження. Оскільки 
я давно вже тут проживаю, то доводилося 
стикатися з людьми, які працюють неле-
гально й потребують допомоги. Раніше, 20 
років тому, коли українців тут було менше, 
ставлення було краще, ніж тепер. Якщо не 
працюватимеш ти, то це робитиме хтось ін-
ший, навіть нелегально. Коли бачиш стіль-
ки несправедливості, то потрібно прийма-
ти якесь рішення. Профспілка є ідеальним 
розв’язанням.  

З якими проблемами стикаються пра-
цівниці домашніх господарств у Поль-
щі?

Руслана: Відсутність легального праце-
влаштування. Праця 24/7. Вони не можуть 
вибити для себе вільний час, щоб хоча б 
один день, наприклад неділя, був вихідним. 

Марта: Відсутність формалізації робочих 
стосунків. Часто з’являється проблема сек-
суальних домагань. Жінки не захищені й не 
відчувають себе впевнено, щоб повідомити 
про це. Часто до мене пишуть, що не мо-
жуть прийти, бо мають лише одну вільну 
годину на день, під час якої ще мають зро-

інтерв'ю

Фото: Марта Романків
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про поліцію породжує страх отримати де-
портацію невідомо за що.

Чому жінки погоджуються на такі умо-
ви?

Руслана: З дому їдуть не від добра. Хо-
чуть допомогти дітям. Знаю таких жінок, 
які самі хворіють і прагнуть заробити на 
лікування. Коли все добре, жодна людина 
не буде терпіти дискомфорт і приниження. 
Я не вважаю, що принизливо так працюва-
ти, але, власне, доводиться терпіти, бо такі 
умови праці. 

Марта: За моїми спостереженнями, біль-
шість працівниць домашніх господарств  – 
це мігрантки у віці 40+. На таку роботу дуже 
часто йдуть жінки, яким складно знайти 
працю в Україні та вже важко фізично на се-
зонних роботах – зборі полуниць чи яблук. 

Яку роль матиме профспілка у вирі-
шенні цих проблем?

Марта: Ми створили десять постулатів, 
які окреслюють проблеми, котрими буде 
займатися профспілка. Оскільки в нас 
у групі більшість опікунок, то ці постулати 
скеровані до них, але ми плануємо їх роз-
ширити на всіх домашніх працівниць. На 

найближчих двох зустрічах будемо пра-
цювати над тим, як має виглядати робота 
профспілки. Першочергові речі, про які ми 
вже знаємо,  – доступ до юридичної, пси-
хологічної допомоги, консультації щодо 
легалізації праці тощо. Ми будемо інформу-
вати працівниць про їхні права. Плануємо 
зробити списки обов’язків, щоб було з чим 
прийти до працедавця й сказати – це я ви-
коную, а це ні. Опрацюємо приклади дого-
ворів. Можливо, видамо якийсь порадник, 
листівки.

Руслана: Ми б хотіли, щоб влада також 
звернула на нас увагу. 

Хто може стати членом профспілки 
і яким чином можна це зробити?

Руслана: Потрібно написати на нашій 
групі у Facebook «Можеш на мене розра-
ховувати» або надіслати до нас лист на ад-
ресу: pracownicedomowe@gmail.com.

Де й коли можна буде побачити ре-
зультати проєкту?

Марта: Презентація відбудеться 21–24 
жовтня в колишній школі за адресою Emilii 
Plater 31. Окрім презентації самого проце-
су зустрічей, результатом яких є створен-

ня профспілки, відбудеться також показ 
фільму. Частину експозиції  створять самі 
домашні працівниці. В рамках події відбу-
дуться також дві зустрічі-дискусії на тему 
функціонування профспілок, які були ство-
рені іммігрантками й іммігрантами в інших 
країнах. Розмовлятимемо також про спе-
цифіку праці опікунок та інших домашніх 
працівниць.

Марта Романків  – міждисциплінарна ху-
дожниця, авторка інсталяцій і відеоробіт. 
Народилася у Львові, з 2015 року живе й пра-
цює в Польщі. Навчалась у Львівському дер-
жавному коледжі декоративного і ужитко-
вого мистецтва імені Івана Труша, потім 
продовжила навчання в Польщі: спочатку 
в Краківському педагогічному університе-
ті, пізніше – в Академії мистецтв у Щецині. 
У Варшаві перебуває в рамках стипендії мі-
ністра культури «Gaude Polonia».

Руслана Побережник  – медсестра, психо-
лог розвитку дітей. Із 2000 року проживає 
та працює у Варшаві як опікунка літніх лю-
дей і дітей.

Розмовляла Іванна КИЛЮШИК

інтерв'ю

Ми – опікунки постулюємо, аби наша важлива 
й важка праця була зауважена та відповідно 
оцінена. Вимагаємо змін!

1. Визнання нашої праці важливою частиною польської 
системи охорони здоров’я та догляду за людьми похилого 
віку, і її підтримки державою.

2. Доступу до юридичної і психологічної допомоги.

3. Чітко визначених перед початком роботи умов 
праці та обов’язків.

4. Гідних соціальних і побутових умов.

5. Легального працевлаштування, проживання й доступу 
до медичної допомоги.

6. Гідної заробітної плати за всі дії та час нашої праці.

7. Вільного часу.

8. Адаптації правових форм працевлаштування до 
специфіки праці опікунок.

9. Охорони від сексуальних домагань (та інших форм 
залякування з боку працедавців).

10. Гарантування безпечного місця праці, у якому цінується 
наша турбота про наших підопічних.
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вісті 
громади

У Любліні 4 жовтня урочисто від-
крито пам’ятник Омелянові Ковчу  – 
українському греко-католицькому 
священику, мученику німецького на-
цистського концтабору «Майданек». 
У церемонії взяли участь, зокрема, 
глава Української греко-католицької 
церкви Святослав Шевчук та міністр 
закордонних справ України Дмитро 
Кулеба. 

Як повідомляє Польське радіо, пре-
зидент Польщі Анджей Дуда надіслав 
учасникам церемонії листа, у якому 
зазначив, що в Любліні – у 20-ту річ-

Кілька сотень іноземців, здебільшо-
го громадян України, 30 жовтня про-
вели акцію під Нижньосілезькою во-
єводською адміністрацією у Вроцлаві, 
протестуючи проти довгих термінів 
очікування на отримання легалізацій-
них документів. 

Як повідомляє портал «InРoland», 
учасники акції тримали транспаранти 
й таблички з цифрами, які символізу-
вали, скільки років тягнеться розгляд 
легалізаційної справи іноземця. Серед 
«рекордів» було помічено 5 років.

Як повідомляє видання, під час 
протесту було створено ініціативну 
групу для ведення діалогу з представ-
никами воєводської адміністрації для 
покращення ситуації із розглядом 
справ щодо карт перебування.

Окружна прокуратура в місті Щецин висунула зви-
нувачення дев’ятьом особам у справі смерті 25-річного 
громадянина України Дмитра Никифоренка, яка сталася 
30 липня у Вроцлаві. Як повідомило 9 жовтня агентство 
«Укрінформ», за скоєні дії, що призвели до смерті грома-
дянина України, трьом працівникам поліції і двом праців-
никам витверезника, у якому сталася трагедія, загрожує 
покарання у вигляді ув'язнення до 10 років, а іншим обви-
нуваченим – до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, 25-річний Дмитро Никифоренко з Він-
ницької області помер 30 липня у Вроцлаві після затри-
мання поліцією, перевезення до місцевого витверезника 
й побиття. За даними відеомоніторингу, який дослідило 
видання «Gazeta Wyborcza», польські поліцейські засто-
сували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, 
що і стало причиною його смерті.

Додамо, що українські та польські активісти вже де-
кілька разів пікетували управління поліції Нижньосі-
лезького воєводства, вимагаючи справедливості, захисту 
й чесного розслідування смерті Дмитра Никифоренка.

ницю беатифікації отця Ковча святим 
Іваном Павлом II – «постає пам'ятник 
на честь героя, який своїм життям 
і служінням дав зворушливе свід-
чення вірності вищим ідеалам, яким 
може служити людина». 

Нагадаємо, що в період Другої сві-
тової війни Омелян Ковч підтриму-
вав усіх переслідуваних і заохочував 
парафіян допомагати євреям. За це 
його заарештували та перевезли до 
концтабору в Майданеку. За його не-
похитну позицію отця Омеляна Ковча 
назвали парохом «Майданека».

Пам’ятник парохові «Майданека» 
Омелянові Ковчу відкрито в Любліні

Особам, причетним до загибелі 
громадянина України в Польщі, 
висунуто звинувачення

Українці 
протестували проти 
довжелезного 
очікування на карти 
перебування
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Фото: Марта Романків
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У Вроцлаві 28 жовтня підписано угоду про передання в користу-
вання приміщення для Генерального консульства України на площі 
Nankiera недалеко від греко-католицького храму. Як повідомила 
прес-служба українського посольства, угоду підписали посол Украї-
ни в Польщі Андрій Дещиця та мер Вроцлава Яцек Сутрик у присут-
ності дипломатів і представників української громади.

«У нашому місті вже проживає понад 100 тисяч громадян України. 
Вони збагачують суспільне життя Вроцлава», – зазначив під час уро-
чистостей мер міста.

Посол України Андрій Дещиця поінформував, що генеральним 
консулом України у Вроцлаві призначено досвідченого дипломата, 
який працював у консульських установах США та Польщі, – Юрія 
Токаря. Під його опікою буде чотири воєводства: Нижньосілезьке, 
Опольське, Любуське й Великопольське.

Варто додати, що це буде п’ята українська дипломатична установа 
на території Польщі, після Варшави, Кракова, Гданська та Любліна.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 4 жовтня під 
час візиту до Польщі зустрівся з представниками української гро-
мади. Як повідомляє газета «Наше слово», на зустрічі з дипломатом 
були присутні лідери нацменшини з Варшави, Любліна та Переми-
шля.

Розмови торкалися, зокрема, питань навчання українською мо-
вою, історичної політики, а також підтримки української громади 
в Польщі як з боку польської влади, так і влади в Києві. 

Дмитро Кулеба зізнався, що «не відчував гостроти освітньої про-
блеми», і пообіцяв обговорити її з головою МЗС Польщі Збіґнєвом 
Рау. Водночас дипломат запевнив, що наприкінці жовтня  мають 
відбутися консультації з питань навчання з Міністерством освіти 
Польщі.

Також міністр підкреслив, що на сьогодні можливості Києва 
у справі закордонних українців вичерпалися. «Нам потрібні нові ін-
струментарії підтримки громади за кордоном, нова філософія. Тому 
ми розробили в МЗС концепт ”Всесвітня українська спільнота”», – 
запевнив очільник МЗС, додаючи, що відповідна реформа мала бути 
проведена цього року, але з огляду на підготовку Кримської плат-
форми цього не вдалося зробити. «Я її виконаю наступного року. 
Обіцяю, що нова закордонна політика буде», – заявив Дмитро Ку-
леба в Польщі.

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталу «Наш ви-
бір», газети «Наше слово», агентства «Укрінформ», Української служби Поль-
ського радіо, порталу «InPoland» та Посольства України в Польщі.

Консульство України у Вроцлаві 
отримало приміщення

Глава МЗС України зустрівся 
з українською громадою в Польщі

українці в Польщі

Не знаю, яким чином, але розмовляючи з нашим сьо-
годнішнім героєм, якось мимоволі виникає бажання 
скуштувати що-небудь солоденьке. Про дитинство, шо-
колад, Польщу та Україну поговоримо з титулованим 
кондитером, засновником Академії кондитерського 
мистецтва (Warsaw Academy of Pastry Arts), фіналістом 
конкурсу «World chocolate masters», фінал якого відбу-
деться наступного року, – Ігорем Заріцьким. 

Мистецтво 
солодкого 
долання кризи  

Ігор 
Заріцький

Розкажіть нашим читачам як шоколад з'явився у Вашому жит-
ті? У мене особисто відразу виникають якісь асоціації з одно-
йменним фільмом із Жульєт Бінош та Джонні Деппом…

Смак шоколаду повертає мене в дитинство. Кожна дитина 
любить солодке. А мені пощастило: коли я був маленьким, 
моя мама працювала завідуючою кондитерського цеху при 
хлібзаводі. Відповідно я мав доступ до якісних продуктів, 
і спогади про ці смаки залишилися на все життя. Пам'ятаю 
з дитинства смак справжнього шоколаду і, працюючи зараз із 
шоколадом найвищої якості, розумію, що це найулюбленіший 
продукт з усіх кондитерських інгредієнтів, з яким доводить-
ся працювати, який я люблю споживати та перетворювати 
у якісь мистецькі форми.

Усе родом із дитинства. Тоді я й зрозумів, що хотів би цим 
займатися. Заробляти на життя тим, що любиш, від чого не 
втомлюєшся. Йдеться про кондитерську справу загалом, бо 
це не тільки шоколад.  

Що потрібно для того, аби стати хорошим кондитером?
Алгоритм насправді дуже простий. Те саме, що й журналіс-

том, лікарем, продавцем тощо. Головне – дуже сильно любити 
те, що робиш, і поважати свою роботу, намагатися бути в ній 
найкращим. 

Який Ваш улюблений десерт?
Немає чогось такого, щоб можна було виділити. За смаком 

найбільше мені імпонують композиції, основу яких склада-
ють фрукти та шоколад. Як на  мене, це поєднання є найбільш 
вдалим. 

Фото із сторінки Фейсбук Посольства України у Польщі.

Фото: Марта Романків
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Інколи на власний день народження так 
лінь робити торт, і думаєш: «Та ну, куплю 
якусь ведлівську вафельку». Але для дітей 
готую завжди якісь оригінальні тортики, 
і це робить фурор на дитячих святах. Мене 
хвалять, а я думаю – дитині приємно, коли 
в неї щось особливе, не таке, як у всіх.

Чи не шкода, коли шоколадний витвір 
мистецтва з'їдають (наприклад, Вашу пас-
хальну скульптурну роботу, яка з'явилася 
в Мукачеві в 2014-му)?

Я скажу так, що все естетичне є тематич-
ним. Тобто робиться з нагоди якогось свята. 
Наприклад, якщо тематика великодня, то 
це, звичайно, яйця. Нині можна придба-
ти форми різних розмірів для відливан-
ня з шоколаду. З них можна створювати 
різноманітні композиції, чим я і займався 
в Україні та завжди любив це свято й цю 
роботу  – весняну й надихаючу. Зазвичай 
це така маркетингова приманка, яка при-
вертає увагу в магазині. Одразу з'являється 
впевненість у якості виробів, і дивлячись 
на таку красу –  складно вийти з порожніми 
руками. Дуже важливо бути митцем у кон-
дитерській справі.

  Як трапилося, що Ваша життєва стежка 
завела Вас до Варшави? Відколи Ви тут? 
Розкажіть про свою роботу в Польщі.

У жовтні 2015 року відбувався Перший 
всеукраїнський кондитерський конкурс, 
у якому брало участь вісім найсильніших на 
той час учасників. Так сталося, що я переміг. 
І в той самий час мені надійшла пропозиція 
приїхати до Варшави й очолити тут одну 
місцеву кондитерську, яка постійно шука-
ла хорошого шефа-кондитера. Я відразу 
погодився, бо десь на підсвідомості завж-
ди хотів додати до свого резюме якийсь 
досвід праці в ЄС. Єдиною умовою було те, 
щоб зі мною жила сім'я, бо вона для мене – 
найголовніше. Ми переїхали на початку 
2016 року, і я пропрацював у цій кондитер-
ській десь два роки, вивів її на непоганий 
рівень  – як економічний, так і іміджевий. 
Мені хотілося більшого, власникам – ні, бо 
це не був для них основний бізнес, тому 
часу ним займатися вони не мали. Я ж хотів 
розвитку. Спочатку пішов до готелю, а потім 
зрозумів, що добре було б започаткувати 
якусь школу у Варшаві, бо нічого подібного 
в місті немає. Кондитерська сфера тут тіль-
ки починає розвиватися, й це відбувається 
досить динамічно. Пандемія навіть поспри-
яла, стала поштовхом для кондитерської 
сфери, оскільки багато людей почали ро-
бити щось вдома для знайомих чи родичів. 
Повстало багато мікробізнесів. Можу ска-
зати, що за останні два роки відбувається 
якийсь спалах.

У чому різниця між кондитерською спра-
вою в Польщі та Україні? Чи різняться 
смаки споживачів?

Як я вже сказав, пандемія вплинула на 
розвиток кондитерської справи в Польщі. 
Через страхи, переживання люди загалом 
почали більше їсти, зокрема, солодощів, які 
можна певною мірою назвати дозволени-
ми наркотиками. Більше дивляться в сторо-
ну кондитерських під час кризи. Це підтвер-
джують дослідження, а у випадку України 
з війною та постмайданною травмою кра-
їна ще не відомо коли оговтається, й тому 
українська кондитерська сфера не те, що 
стрімко розвивається, а вже розвинулася. 
У кожному маленькому містечку є кілька 
хороших цукерень, а в обласних центрах 
їх дуже багато, вони наповнені людьми, 
клієнти приходять випити каву з чимось 
солоденьким. Найпотужнішим регіоном 
у цьому напрямку є Закарпаття, де існують 
заклади, які відчиняються о 7 ранку і в них 
стоять черги. Люди їдять не щось дуже со-
лодке, а вироби нашої культури з такими 
натуральними складниками, як горіхи, 
яблука, сир, чорнослив… Також користу-
ються популярністю французькі кондитер-
ські вироби. У Києві можна знайти кілька 
закладів, які однозначно будуть кращими 

за найкращі заклади Варшави. Кондитер-
ська справа в Україні більш розвинута, ри-
нок більш наповнений, ніж у Польщі. Тут ще 
багато простору для маневрів, для бізнесу, 
й мене особисто дуже тішить, що наші люди 
не бояться і відкривають свою справу, по-
чинають робити добру роботу.

Де можна скуштувати солодощі, які ство-
рюєте Ви?

Можна записатися до школи на курси 
й на завершення отримати пакунок ви-
робів  – так робимо на кожному новому 
майстер-класі. В Україні можна скуштувати 
в мережі закладів «CARTEL», що в Буковелі. 
Я їм допомагав, і там багато моїх виробів. 
У Польщі люди приходять на свої виробни-
цтва після навчання у нас та щось впрова-
джують нове. Очевидно, що в асортименті 
з’являться якісь одиничні вироби. Окремо-
го закладу наразі не знайдете. 

Розмовляла Анастасія КАНАРСЬКА 

Світлини з приватного архіву І. Заріцького

українці в Польщі

Конкурси й досягнення.
• «Mondial des arts cukres», 2010, Париж, 3 місце
• «World chocolate masters», 2013, Стамбул, 2 місце
• «Біскотті Шеф Кондитер», 2015, Львів, 1 місце
• 2008–2010 – кондитер-шоколатьє, 

ресторан «Ательє», Київ
• 2010-2012 – шеф-шоколатьє, 

«Арена Ентертеймент», Київ
• 2012–2015 – шеф-шоколатьє, кондитер 

«Кондитерський дім Бондаренко», Мукачеве
• 2016–2018 – шеф-кондитер «La Maison», 

Варшава

Із 2018 року – шеф кондитерської школи 
«Warsaw Academy of Pastry Arts by Sempre»

б і о г раф іч н а до в і д к а 
Заріцький Ігор  
29.09.1983 
Кондитер, технолог, консультант.
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кова, неповна та повна середня освіта), як 
і інші видані в Україні, дають право здо-
бути в Польщі наступний рівень освіти: зі 
свідоцтвом про неповну середню освіту 
(особливо проблемний у випадку пере-
їзду 9 клас) можна вступати до ліцеїв (на-
віть на другий рік), технікумів та галузевих 
шкіл, зі свідоцтвом про повну середню 
освіту (11/12 клас) – до університетів.  

Через те що вивчення української мови 
громадянами України разом із українця-
ми  – громадянами Польщі є утрудненим 
або неможливим, українські організації 
створюють свої осередки для вивчення 
української мови та культури як окремих 
позашкільних занять. Відповідно до зако-
нодавства, директори шкіл мають право 
надати в безоплатне користування при-
міщення, кількість таких уроків не може 
перевищувати п’яти на тиждень, знадо-
биться не менше 7 заяв від охочих учнів 
і батьків. 

Завдяки проєкту «Український освітній 
всесвіт», реалізованому Міжнародним 
інститутом освіти, культури та зв’язків 
з діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка», створена вір-
туальна карта світу з відомостями про 
українські шкільні осередки в цілому сві-
ті. Портал «Український освітній всесвіт» 
www.vsesvit.miok.lviv.ua може допомогти 
вам знайти найближчу школу.

Українською мовою в Польщі можна та-
кож вивчати шкільний предмет – релігію, 
якщо катехитичні пункти функціонують 
при парафіях Української греко-католиць-
кої церкви. Таке навчання є безкоштов-
ним, відвідувати ці уроки можна без огля-
ду на громадянство, а оцінки визнаються 
в звичайних школах, що замінює уроки 
релігії. Також там деколи організовують 
курси української мови. Знайти найближ-
чу парафію УГКЦ, зокрема за кордоном, 
можна на сайті www.map.ugcc.ua. 

за найкращі заклади Варшави. Кондитер-
ська справа в Україні більш розвинута, ри-
нок більш наповнений, ніж у Польщі. Тут ще 
багато простору для маневрів, для бізнесу, 
й мене особисто дуже тішить, що наші люди 
не бояться і відкривають свою справу, по-
чинають робити добру роботу.

Де можна скуштувати солодощі, які ство-
рюєте Ви?

Можна записатися до школи на курси 
й на завершення отримати пакунок ви-
робів  – так робимо на кожному новому 
майстер-класі. В Україні можна скуштувати 
в мережі закладів «CARTEL», що в Буковелі. 
Я їм допомагав, і там багато моїх виробів. 
У Польщі люди приходять на свої виробни-
цтва після навчання у нас та щось впрова-
джують нове. Очевидно, що в асортименті 
з’являться якісь одиничні вироби. Окремо-
го закладу наразі не знайдете. 

Розмовляла Анастасія КАНАРСЬКА 

Світлини з приватного архіву І. Заріцького

Питання про українські школи за кордоном – 
одне з частих, яке задають нам та в українських 
групах у соціальних мережах. Пропонуємо вам 
серію статей про українську освіту у Польщі. 

Правовий статус української мови 
в Польщі 

Українська мова, згідно з Законом «Про 
національні та етнічні меншини та про 
регіональну мову» від 06.01.2005 року (зі 
змінами та доповненнями), посідає статус 
мови національної меншини. Відповідно 
до інтерпретації Міністерства національ-
ної освіти Республіки Польща, у її системі 
освіти право на такий тип навчання мають 
виключно представники української на-
ціональної меншини  – громадяни Польщі 
українського походження. 

Питання польського громадянства 
в цьому випадку є ключовим – діти з Укра-
їни, які його не мають (або хоча б один із 
батьків неповнолітньої особи не є грома-
дянином РП), не належать до меншини. 
А отже позбавлені права за державний 
кошт вивчати українську мову в публічних 
школах, однак оскільки законодавство на-
разі не містить прямої заборони, на прак-
тиці ситуація залежить від позиції місцевої 
влади. 

Українську як мову національної мен-
шини в Польщі вивчають у кількох школах: 
з українською мовою навчання (у також 
двомовних школах) та в близько 100 пунк-
тах і групах навчання української менши-
ни. Детальніше про ці школи та пункти  – 
в наступних номерах.

УВАГА! Якщо ваша дитина не має поль-
ського громадянства, обов'язково потріб-
но довідатися у вчителя/вчительки укра-
їнської мови або в адміністрації школи 
кожного конкретного пункту навчання 
про можливість відвідувати заняття!

З 2012/2013 навчального року на рівні 
основної восьмирічної школи також пе-
редбачена можливість вивчення україн-
ської мови у 7–8 класах як другої (сучасної) 
іноземної, а з 2019 року українську можна 
вибрати як іноземну мову для складання 
одного з трьох обов’язкових випускних 

екзаменів після 8 класу. Однак для цього 
потрібно, аби учень вивчав цей предмет 
у школі як обов’язковий. 

Організація вивчення української як 
іноземної цілком залежить від дирекції 
школи та місцевого самоврядування. Цей 
варіант насамперед цікавий для грома-
дян України, які приїжджають до Польщі 
до старших класів і фактично мають не 
дві, а три (бо польська теж) іноземні мови 
одразу. Проте зараз немає можливості 
складати українську як іноземну мову на 
зовнішньому оцінюванні (matura) після за-
кінчення ліцею. 

Де та як можна вивчати українську 
мову в Польщі на рівні школи? 

Мешкаючи в Польщі, українську мову 
можна також вивчати як шкільний пред-
мет у формі дистанційного (заочного) 
навчання. Це можливо завдяки україн-
ським державним та приватним школам, 
які мають українську ліцензію на прова-
дження заочної/дистанційної форми 
освіти. Українська приватна та державна 
дистанційна форми навчання визнаються 
в Польщі реалізацією шкільного обов’язку 
(до 18 років) як такі, що відбуваються в за-
кладах освіти, які функціонують у шкіль-
них системах інших держав. 

Дистанційною шкільною освітою в Україні 
передусім займається державна Міжнарод-
на українська школа (МУШ) www.uis.org.ua, 
але розвивають подібну діяльність і інші 
заклади. Навчатися там можна як індивіду-
ально, так і стаціонарно в закордонному 
закладі – партнері МУШ, наприклад, у вар-
шавській школі «Материнка». Навчання 
в таких школах атестується, закінчення 
відповідних етапів засвідчується отриман-
ням освітніх документів (табелів, атестатів, 
свідоцтв) українського зразка. 

Отримані в такий спосіб документи про 
здобуття певного освітнього рівня (почат-

УКРАЇНСЬКА 
ОСВІТА В ПОЛЬЩІ

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

Загальнопольська
інфолінія

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

Психологічні консультації
Записи 727 805 764 

Клуб взаємопідтримки
«Друзі» онлайн щочетверга
о 19.00

Циклічні інформаційні
зустрічі

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

УКРАЇНСЬКИЙ
ДІМ У ВАРШАВІ
ВУЛ. ЗАМЕНГОФА 1
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УВАГА! Перед поїздкою дізнайтеся ак-
туальні правила та вимоги (сертифікат 
вакцинації, документ про факт пере-
несення хвороби, тест, карантин тощо) 
в’їзду на підставі безвізового режиму 
до обраної країни у зв’язку з епідемі-
ологічними обмеженнями. Так звані 
червоні та зелені списки країн, грома-
дянам яких відповідно заборонено чи 
дозволено в’їзд у рамках безвізового 
режиму, можуть змінюватися будь-ко-
ли кожною з країн окремо. 

Візовий режим для громадян Украї-
ни скасували наступні країни:
• держави, які входять до складу 

Шенгенської зони: Австрія, Бельгія, 
Чехія, Данія, Естонія, Фінлян-
дія, Франція, Німеччина, Греція, 
Угорщина, Італія, Литва, Латвія, 
Люксембург, Мальта, Нідерланди, 
Польща, Португалія, Словаччина, 
Словенія, Іспанія та Швеція;

• держави, які ще не є повноправ-
ними членами Шенгенської зони: 
Болгарія, Хорватія, Кіпр і Румунія;

• а також чотири держави – асоці-
йовані учасниці Шенгенської угоди: 
Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія 
та Швейцарія.

Головною умовою перетину кордону 
громадянами України без візи, при дотри-
манні виконання інших умов в’їзду, викла-
дених у нормативних актах, є наявність біо-
метричного паспорта, виданого протягом 
останніх 10 років та дійсного ще протягом 
щонайменше трьох місяців після заплано-
ваної дати виїзду із Шенгенської зони.

Перебування в межах безвізового ре-
жиму не може тривати більше ніж 90 днів 
протягом 180-денного періоду. 

При застосуванні цього принципу слід 
враховувати такі аспекти:
• день перетину кордону при в’їзді вважа-

ється першим днем перебування в Шен-
генській зоні;

• день перетину кордону при виїзді вва-
жається останнім днем перебування на 
території Шенгенської зони;

• 180-денний період не визначається 
заздалегідь та не рахується згідно з ка-
лендарним роком. Він є гнучким та пе-
редбачає зворотній підрахунок днів, 
розпочинаючи з дня здійснення контро-
лю при в’їзді чи виїзді до/з Шенгенської 
зони.

Наприклад: якщо іноземець в’їжджає до 
Шенгенської зони 8 березня 2021 року, то 
цей день є першим днем перебування, а по-
чатком 180-денного періоду є 10 вересня 
2020 року. Натомість якщо іноземець виїж-
джає із Шенгенської зони 8 квітня 2021 року, 

то цей день є останнім днем перебування 
та 180-денний період відраховується від 
11 жовтня 2020 року. 

Тривалість дозволеного перебування 
в Шенгенській зоні можна підрахувати 
за допомогою калькулятора короткотер-
мінового перебування в країнах Шен-
генської зони за посиланням:  https://
ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-
calculator_en.

Слід зауважити, що попередні періоди 
перебування в Шенгенській зоні на підста-
ві дозволів на перебування або довгостро-
кових національних віз не враховуються 
при розрахунку тривалості перебування 
в безвізовому режимі. 

Окрім біометричного паспорта, для 
перетину кордону необхідно мати чинне 
медичне страхування та документи, які 
засвідчують ціль поїздки іноземця, напри-
клад, квитки до місця подорожі та повер-
нення, підтвердження бронювання про-
живання, запрошення на конференцію та 
інші заходи, свідоцтво з навчального за-
кладу у випадку здобуття освіти тощо, а та-
кож доказ наявності в іноземця достатньої 
кількості коштів на утримання себе під час 
перебування в Шенгенській зоні. 

У рамках безвізового режиму можна 
подорожувати як турист, відвідати сім’ю 
або друзів, взяти участь у культурних або 
спортивних заходах, ділових та журна-
лістських зустрічах, приїхати на лікування, 

легалізація

11 червня 2017 року був скасований візовий режим для громадян України, які подорожують до ЄС. Зміни набули 
чинності на підставі Регламенту (ЄС) від 17 травня 2017 року №2017/850 «Про внесення змін до Регламенту (ЄС) 
№539/2001», що містить перелік третіх країн, громадяни яких повинні мати візи при перетині зовнішніх кордонів, і 
країн, чиї громадяни звільнені від цієї вимоги.

Безвізовий рух в умовах COVID-19

Іванна КИЛЮШИК Олександра ПУСТОВА
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легалізація

Cпорт

Українські футболісти 
в Екстракласі 2021/2022
Завдання, виклики, перспективи
Українське представництво в новому сезоні польської Екстракласи повністю 
змінилося і дещо скоротилося. Усі сім українських гравців, що виступали в 
Екстракласі в сезоні 2020/2021, з різних причин покинули елітний польський 
дивізіон, але їхнє місце зайняли чотири інших українських футболіста. 
Хто вони і що їх очікує в новому сезоні – розбирався «Наш вибір». 

відмовився викупати його контракт в іспан-
ського «Леганеса». У липні українець пе-
рейшов у «Спортінг» (Хіхон). 

Найслабшою командою Екстракласи 
минулого сезону став клуб «Подбескізє» 
з Бєльсько-Бялої, який посів останнє, 16 
місце в турнірній таблиці. Разом із ним 
польський елітний дивізіон покинули два 
українця, що грали в цій команді,  – півза-
хисник Сергій Мякушко зараз перебуває 
у статусі вільного агента, натомість воротар 
Дмитро Башлай залишився в польському 
футболі, підписавши контракт із клубом 
«Радунья» зі Стенжиці (Поморське воєвод-
ство), що виступає в Другій лізі.  

Чемпіонами Польщі у складі «Легії» в ми-
нулому сезоні стали українці Назарій Русин 
і Артем Шабанов, які виступали за клуб на 
правах оренди з київського «Динамо». Але 
і це досягнення не допомогло їм залишити-
ся у Варшаві. Русин майже одразу ввійшов 
у конфлікт із головним тренером «Легії» 

Чеславом Міхневичем, тому його відхід із 
клубу не став несподіванкою. Зараз фор-
вард виступає в оренді за «Дніпро-1». Нато-
мість Шабанова тренерський штаб «Легії» 
хотів залишити, але, очевидно, не вийшло 
домовитися з «Динамо», тому захисник 
у цьому сезоні намагатиметься повернути 
собі місце в основі київського клубу. 

Та однією з найбільш відчутних втрат 
Екстракласи став відхід захисника «Крако-
вії» Олексія Дитятьєва, який грав у поль-
ському елітному дивізіоні ще з липня 2017 
року. У позаминулому сезоні Дитятьєв ви-
грав із «Краковією» Кубок Польщі та був 
віце-капітаном команди. Однак згодом 
Олексій отримав неприємну травму колі-
на, через що на кілька місяців вибув із гри, 
а згодом втратив місце в основі. Тому влітку 
цього року Дитятьєв відправився в оренду 
в клуб польської Першої ліги «Пуща Непо-
ломіце», де намагатиметься повернутися 
у свою ігрову форму.   

Українці, що покинули Екстракласу
У польському, як і в українському футбо-

лі, міграція футболістів між клубами є дуже, 
а почасти й занадто активним процесом. 
Не дивина, коли в міжсезоння команду 
покидають по 5–10 гравців, а на їхнє міс-
це приходить стільки ж нових. Сприяє цій 
ситуації й велика кількість орендованих 
футболістів (знову ж таки, як і в українсько-
му футболі). Тому не дивно, що з українців, 
які виступали в Екстракласі ще на початку 
календарного року, в новому сезоні не за-
лишилося нікого. Коротко про те, як ці фут-
болісти покинули Екстракласу. 

Богдан Бутко, який виступав в познан-
ському «Леху» на правах оренди, влітку 
повернувся в «Шахтар», а звідти вирушив 
у чергову оренду  – в турецький «Ерзу-
румспор». Його колишній одноклубник по 
«Леху» Василь Кравець затримався в По-
знані лише на півроку. Гра захисника не 
вразила тренерський штаб клубу, і «Лех» 

Олександр ШЕВЧЕНКО

короткострокове навчання або проход-
ження курсів, а також з будь-якою іншою 
подібною метою. 

Окрім того, громадяни України, які пе-
ретинають кордон у рамках безвізового 
режиму, мають право працювати на те-
риторії Польщі за умови, що в них є не-
обхідні документи для цього, наприклад, 
заява-доручення виконання праці іно-
земцем або дозвіл на роботу. 

Перебування в рамках безвізового 
режиму дає право продовження свого 
легального перебування на території 
Польщі. Для цього необхідно скласти до-
кументи на видання дозволу на перебу-
вання (карту перебування).

У зв’язку з епідемією вірусу SARS-CoV-2 
02 березня 2020 року набув чинності За-
кон про спеціальні рішення задля запобі-

гання, протидії і боротьби з COVID-19 та 
іншими інфекційними захворюваннями, 
а також зі спричиненими ними кризови-
ми ситуаціями. (Dz. U. Poz. 374 ze zm.)

Цей закон змінив правила перебування 
та роботи іноземців на території Польщі. 
При перетині кордону на підставі безвізо-
вого режиму перш за все потрібно звер-
нути увагу на дату в’їзду іноземця – якщо 
в’їзд відбувся до 14 березня 2020 року, 
то право на перебування продовжене 
і є легальним ще 30 днів після завершен-
ня останнього з особливих періодів – ста-
нів епідемії або епідеміологічної загрози. 

У ситуації, якщо іноземець в’їхав на 
підставі безвізового режиму після 14 бе-
резня 2020 року, його перебування вва-
жатиметься легальним після закінчення 
дії безвізового режиму тільки за умови 

подання заяви на отримання дозволу на 
перебування. Таку заяву варто подати до 
вичерпання безвізового періоду перебу-
вання. 

У ситуації, якщо іноземець в’їхав на під-
ставі безвізового режиму після 14 березня 
2020 року, подання заяви про отримання 
дозволу на перебування після закінчен-
ня дії безвізового руху також можливе. 
Однак у разі проведення компетентними 
органами перевірки легальності перебу-
вання в період від закінчення дії безвізу 
до подання такої заяви, перебування 
іноземця на території Польщі може бути 
визнано нелегальним. Тому особам, які 
в’їхали до Шенгенської зони до 14 берез-
ня 2020 року в рамках безвізового руху, 
не варто затягувати з поданням заяви на 
право перебування. 
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спорт

Українські новачки Екстракласи 
та їхні перспективи

Однак без українців польський вищий 
дивізіон не залишився. Польські клуби 
завжди приділяли велику увагу східному 
трансферному ринку, зокрема й україн-
ським футболістам. Нинішній сезон не 
став виключенням. 

Так, до ґданської «Лехії» з латвійської 
«Валмієри» перебрався вихованець 
одеського «Чорноморця», 22-річний Ми-
кола Мусолітин. Молодий гравець є сином 
відомого українського футболіста 1990-х 
і початку 2000-х років, гравця збірної 
України, Володимира Мусолітіна. Микола 
Мусолітін розпочав свою кар'єру в рідній 
Одесі, де дебютував за основну команду 
«Чорноморця» в 2016 році та кілька сезо-
нів був основним гравцем команди. Улітку 
2020-го року хавбек вирішив спробувати 
свої сили за кордоном і прийняв пропо-
зицію «Валмієри», з якою, за підсумками 
тогорічного сезону, став бронзовим при-
зером чемпіонату Латвії. Перехід у «Ле-
хію» – це шанс для Мусолітіна закріпитися 
на більш високому рівні. Очевидно, це 
й буде його основним завданням у пер-
шому сезоні в Екстракласі. 

Натомість для 20-річного півзахисника 
Арсена Гросу новий сезон не стане де-
бютним у польському футболі в цілому, 
а лише в Екстракласі. Ще два роки тому 
Гросу, вихованець ПФК Львів, перейшов 

у клуб «Космос» (Новотанєц), який висту-
пає в Шостій (!) польській лізі. Там його гру 
побачив скаут «Гурніка» (Забже) і запро-
сив у команду. У грудні 2020 року Гросу 
підписав контракт із другою командою 
«Гурніка», що виступає в Третій польській 
лізі, й успішно грав там півроку. Зрештою 
влітку молодого українця перевели в пер-
шу команду, і тепер у нього буде шанс 
спробувати себе в елітному дивізіоні 
Польщі. Так само, як і у випадку з Мусолі-
тіним, завданням Гросу буде закріпитися 
на цьому рівні. Тільки якщо в одесита вже 
є чималий досвід виступів в елітних диві-
зіонах – в Україні і Латвії, то для Гросу це 
буде абсолютний дебют на такому рівні. 
Сподіваємося, цей надважливий сезон 
стане для нього вдалим. 

В іншому «Гурніку» – з міста Ленчна, ви-
ступає 25-річний український хавбек Сер-
гій Крикун. Усю свою професійну кар'єру 
футболіст провів у Польщі, пройшовши 
шлях від Четвертої польської ліги до Пер-
шої, а тепер і до Екстракласи. В «Гурніку» 
півзахисник виступає з літа 2020 року 
і в минулому сезоні був одним із ключових 
гравців команди. Більше того – Крикун за-
бив вирішальний гол у матчі плей-офф 
за вихід в Екстракласу. Тому сподівання 
команди на українця – особливі, та й для 
самого Крикуна довгоочікуваний дебют 
в елітному польському дивізіоні – надзви-
чайно важлива подія. 

Найбільш зірковим українським футбо-
лістом, що гратиме в Екстракласі в новому 
сезоні, безумовно, є Ігор Харатін. Останні 
три сезони 26-річний півзахисник провів 
у будапештському «Ференцвароші», де під 
керівництвом Сергія Реброва тричі став 
чемпіоном Угорщини. Обставини переходу 
Харатіна в «Легію» виглядають дещо дивно. 
Вболівальники дізналися про це від… голов-
ного тренера збірної України Олександра 
Петракова, який сказав, що через цей тран-
сфер Харатін був змушений на кілька днів 
покинути табір збірної України. Зрештою 
півзахисник не взяв участі в матчі відбору до 
ЧС-2022 проти Казахстану. Згодом Харатін 
розповів, що трансфер відбувся дуже швид-
ко й несподівано для нього самого, а термі-
ново летіти в Варшаву на підписання конт-
ракту необхідно було через те, що це були 
останні дні трансферного вікна. Втім хавбек 
вважає «Легію» ідеальним варіантом для 
продовження своєї кар'єри й хоче виграти 
з новим клубом чемпіонат Польщі та погра-
ти в єврокубках. Останню амбіцію українцю 
вдасться втілити в життя вже цієї осені, адже 
«Легія» гратиме в груповому раунді Ліги Єв-
ропи, де варшавському клубу протистояти-
муть англійський «Лестер», італійський «На-
полі» та московський «Спартак». 

Сподіваємося, що всі чотири українських 
футболіста зможуть добре себе проявити 
й проведуть яскравий та успішний сезон 
в Екстракласі! 
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«А-ля івасі» пряного посолу
Скумбрії я мав невеличкі (чотири штуки без голів важили 

трошки більше кілограма), тому солив цілими. Звичайно, ви-
далив голову й нутрощі, промив, а на боках зробив надрізи. 
Якщо риба велика, можна порізати на порційні шматочки. 
Щільно вкласти їх у пластиковий або скляний контейнер 
(я вкладав «валетом»). Далі все просто: закип'ятити літр води, 
додати 2 ст. л. солі, 1 ст. л. цукру. У ступку покласти 3–4 лаврові 
листки, 5–6 горошин чорного перцю, 3–4 горошини духмя-
ного перцю, 3 гвоздики, столову ложку зерен коріандру. Усі 
приправи подрібнити і всипати в окріп, додати 1 ч. л. суше-
ного імбиру. Я додаю ще щипку зерен гірчиці для пікантності. 
Поварити 2–3 хв., охолодити до температури трошки вище 
кімнатної, залити рибу й притиснути її тарілкою. Я залишаю на 
ніч в теплі, а зранку ставлю в холодильник. Через два-три дні 
можна знімати пробу. Якщо солити цілу рибу з головами, чека-
ти треба довше, порційні шматочки готові вже на другий день. 

«А-ля тюлька» пряного посолу 
Звичайно, краще, якщо вона ціла й непатрана. Але як я пи-

сав вище, в мене були дрібні балтійські оселедці, які за розмі-
рами більше схожі на мойву чи салаку, але це і добре. Свіжу 
кильку, мойву, салаку, сайру, корюшку в Польщі знайти майже 
неможливо (ніби тут інша Балтика, ніж у Литві чи Латвії), а сар-
дини коштують невиправданих грошей. Оселедці в мене були 
без голів і патрані. Це, звичайно, мінус, але не смертельний, 
просто треба бути обережнішим із сіллю (класти 1,5–2 ложки 

замість 3 на 1 кг риби). Як описано вище, варимо тузлук: на 
літр води – 2 л. солі, 1 л. цукру, 2 лаврові листочки, 10 горошин 
духмяного перцю, 1 ст. л. меленого коріандру та 1 ч. л. гірчич-
них зерен.  Спеції залити окропом, помішати до розчинення 
солі й залишити охолоджуватися. Рибу закладав «стоячи» в лі-
трові банки. Залив охолодженим тузлуком і поставив у холо-
дильник. Кожного дня банки варто трошки струсити. На третій 
день можна вживати «малосольну версію», десь за тиждень – 
уже таку, як у магазині. Описане вище – це так званий мокрий 
метод соління тюльки. Є ще сухий, коли риба натирається су-
мішшю солі, цукру та спецій і в такому вигляді ставиться під 
гніт для просолювання, але мені цей метод, щиро кажучи, не 
дуже, бо вона виходить надто солона, і якось не вдається мені 
вплинути на цей процес, а мити чи вимочувати – це вже не те.

Маринована тріска
У мене було філе зі шкірою. Тож почистив, промив, порі-

зав на порційні шматочки. На дно пластикового контейнера 
поклав шар порізаної півкільцями цибулі та пару порізаних 
зубців часнику, далі  – шар риби (цього разу був один шар; 
якщо риби більше, можна перекладати її цибулею). Варю ма-
ринад – на 1,5 л води 1 порізану кружальцями або кубиками 
морквину, ложку з гіркою солі, 2 ложки цукру, чорний перець, 
духмяний горошок, коріандр, трошки сушеної підкопченої па-
прики, 50 мл оцту, 1 ч. л. зерен гірчиці, 1 ч. л. сушеного імби-
ру, трохи аромату диму та дрібку меленої гвоздики. Заливаю 
рибу гарячим маринадом, накриваю й залишаю охолоджува-

Рибка, 
як удома

Юрій ГЕРАСИМЧУК

І я сам, і багато хто з моїх знайомих українців у Польщі 
часто скаржаться, що немає тут такої рибки, як удома. 
При цьому завжди проскакують дві магічні назви: івасі 
та тюлька пряного посолу. І правда, в Польщі саме таку 
рибку, смак якої я пам'ятаю з дитинства, знайти практично 
неможливо, як і багато чого іншого. Ніби з'явилися 
в магазині «E.Leclerc» коробки у кшталті протитанкових 
мін з великим написом «ИВАСИ» кирилицею. Навіть купив 
собі на радощах, але потім вже прочитав, що то звичайні 
оселедці, зроблені в Латвії, а івасі вони тільки «а-ля».  
Тобто, говорячи сучасною номенклатурою, – 
«івасевидний продукт». А так насправді сама назва 
«івасі» – це видозмінене японське «ма-івасі», тобто 
тихоокеанська сардина. Причому та конкретна риба 
з дитинства не була навіть оселедцем, бо є сардиною 
і близьким родичем звичайної макрелі, як і тунець. І от 
надибав я недавно в «Selgros» дрібненькі балтійські 
оселедці, невеличкі макрелі. Ще й докупив філе тріски та 
стейки з лосося і взявся відтворювати смаки дитинства. 
Тож почнемо з того, як я робив «псевдоівасі» з макрелі.



тися. Потім ставлю в холодильник. Не дивуй-
теся, якщо маринад застигне в желе. Часник – 
це моє особисте вподобання. Друзі кажуть, 
що не варто додавати, тож залишаю цю опцію 
на ваш розсуд. Таким самим чином можна 
робити й іншу рибу. Виключно смачно ви-
ходять осетр, лосось і палтус, але холодець 
з осетра такий, що тільки ножем різати. 

Лосось або тунець «по-корейськи»
Цей рецепт я піддивився в кіно і більше ніде 

не знайшов, тож можна назвати його моїм 
авторським. Ідея виникла з того, що корейці 
їдять суші не так, як японці. У них страва не 
подається відразу готова: на столі стоять ми-
сочки з різними інгредієнтами, багато рисо-
вих кульок, незмінне кімчі, бо куди ж без ньо-
го, і кожен собі формує суші сам у тарілці. Філе 
лосося або тунця ріжу впоперек на шматки 
завтовшки 5–6 мм. Змішую по 2 ст. л. соєво-
го та рибного соусів, 1 ч. л. копченої гострої 
та 2 ст. л. копченої солодкої паприки в поро-
шку або пелюстках (płatkach), 1 ч. л. сушеного 
часнику, 1 ч. л. імбиру, 1 ст. л. бальзамічного 
оцту та трошки гостро-солодкого тайсько-
го соусу (1 ст. л.) або рідкого меду (1–2 ч. л), 
50 мл оливкової олії. Усе добре вимішати, 
вмочувати кожен шматочок риби в маринаді 
та вкладати в скляну банку або контейнер. 
Їсти можна наступного дня. Ідеально з рисо-
вими кульками, васабі та маринованим ім-
бирем або з кімчі й рисом, але і без нічого, 
і з картопелькою, і на канапки з білим хлібом 
та маслом геть не гірше. 

Смачного!
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