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У грудні цього року минає 30 років з моменту визнання Польщею неза-
лежності України у 1991 році. Вона була першою країною у світі, яка зроби-
ла це після того, як днем раніше українці підтвердили на референдумі Акт 
проголошення незалежності своєї країни. Про закулісся справи та процес 
побудови польсько-українських стосунків перед та після здобуття Украї-
ною незалежності ми розмовляли з першим президентом Польщі – Лехом 
Валенсою.

Українська держава вже сім років бореться проти російської агресії. Зараз 
спостерігаються загострення ситуації і концентрація російських військ на 
українсько-російському кордоні. Пропонуємо вам аналіз ситуації від Марії 
Золкіної, експертки з питань Донбасу та військового конфлікту. 

У цьому номері ми також висвітлюємо тему ставлення мешканців України до української діаспори. Пишемо про українську 
художницю Ганну Шумську, яка походить із Червонограда та нещодавно відкрила виставку своїх робіт у Варшаві. 

На сторінках газети ви знайдете інформацію про навчання української мови в Польщі, розповідь про проблеми з організа-
цією українських заходів з огляду на пандемію та наостанок – цікаві рецепти страв із Вармії та Мазур.

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?
На порталі www.naszwybir.pl можна вибрати суму, яку ви бажаєте переказати нашому виданню, й оформити це прямо на 

сторінці або ж створити регулярний благодійний внесок зі свого рахунку на банківський рахунок 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.

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

Запрошуємо до співпраці й підтримки нашої спільної справи!
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2 грудня 1991 року сталася історична подія в польсько-українських стосунках – Польща першою у світі 
визнала незалежну Україну, після того як днем раніше український народ підтвердив на референдумі 
Акт проголошення незалежності своєї держави. Це було найкраще завершення бурхливого 
й надскладного ХХ століття, яке вмістило в себе періоди поневолення обох народів кількома режимами, 
польсько-українську війну 1918–1919 років, союз Пілсудського й Петлюри, що завершився вимушеним 
і трагічним для України Ризьким миром, непросте співіснування в рамках Другої Речі Посполитої, 
злочини на Волині під час Другої світової війни, комуністичну окупацію двох народів і зрештою – тривале 
переосмислення двосторонніх відносин, до якого долучилися Єжи Ґедройць, Богдан Осадчук, Юліуш 
Мєрошевський, Іван Лисяк-Рудницький і багато інших видатних поляків та українців. Це переосмислення 
призвело до того, що вже на початку 1980-х років польська й українська політична думка прийшли до 
спільного висновку – немає вільної Польщі без вільної України та немає вільної України без вільної Польщі. 
Тому, коли Польща в 1990 році зуміла визволитися від комуністичного ярма, не було сумнівів у тому, що 
польським інтересом є якомога швидше визволення України. І коли український народ підтвердив своє 
бажання незалежності, тодішня польська влада максимально швидко визнала незалежність братнього 
народу. До 30-ї річниці тих подій «Наш вибір» поспілкувався з людиною, яка, власне, від імені Польщі 
прийняла це видатне рішення, – із президентом Польщі (1990–1995) Лехом Валенсою. 

ЛЕХ ВАЛЕНСА: «ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНА 
ПРИРЕЧЕНІ БУТИ РАЗОМ»

Олександр ШЕВЧЕНКО: У 1981 році було 
прийнято послання делегатів І З’їзду Неза-
лежної профспілки «Солідарність» до лю-
дей праці Східної Європи, зокрема, «народів 
Радянського Союзу». Як Ви сприймали ці 
народи в ті часи? Чи очікували, що вони отри-
мають свободу в найближчому майбутньому?

Лех ВАЛЕНСА: Тоді я вважав це послан-
ня великою помилкою. Побоювався відпові-
ді комуністів. Це були балачки, а треба було 
діяти. Робити, а не говорити. А деякі воліли 
говорити, а не робити. Тож я оцінював це 
як не дуже хороший крок. Але ретроспек-
тивно виявилося, що ми пережили, бо не 

було реакції. А якби була сильна реакція, 
то заплатили б багато за це. Ми дивилися 
на ситуацію практично. Розглядали кому-
нізм як вичерпані можливості. Розвиток 
світу вимагав усунення бар’єрів, кордонів, 
поділів, щоб продовжувати розвиватися. 
Тому ми серйозно ставилися до всіх мир-

На фото – Лех Валенса та наш кореспондент Олександр Шевченко. Джерело: сторінка Леха Валенси.
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них рухів, що були націлені на розвиток 
і процвітання.

Згодом це мислення переросло в «полі-
тику двох доріг», яку проводили вже під 
час вашої президентської каденції. Чи очі-
кувалося тоді, що за кілька років народи 
Східної Європи стануть незалежними? Чи 
ця політика мала бути довгостроковою?

Ми не були месіями чи пророками  –  
лише практиками. Знали, що настане сво-
бода й кордони зникнуть. Проте намагали-
ся пришвидшити ці процеси й заплатити за 
необхідні зміни якомога нижчу ціну. Тому 
були обережні, щоб нас не зачепили, щоб 
в нас не стріляли. Це те, на чому ми зосе-
редилися в першу чергу, – як діяти логічно, 
але мудро та спокійно.

2 грудня 1991 року Польща першою 
у світі визнала незалежну Україну. Яким 
Ви пам'ятаєте той день?

Я і моє покоління виховувалися в дусі, що 
немає вільної Польщі без вільної України. 
Незважаючи на проблеми, які ми створю-
вали одне одному, насправді ми знали, що 
повинні бути разом і в правильному міс-
ці. Тому чекали на Україну, а потім багато 
робили для неї, щоб можна було одночас-
но вступити до Європейського Союзу та 
НАТО. І такі плани були. Ми мало про це 
говорили, бо Росія підслуховувала, але ба-
гато робили. Однак, коли я програв вибори 
в 1995 році, цей рух розвалився, Польща 
ввійшла до ЄС і НАТО сама, без України 
й Білорусі. На мою думку, це була помилка. 
Але вийшло так, як вийшло.

Однак те, що Польща першою у світі ви-
знала незалежну Україну, стало хорошим 
фундаментом для подальших польсько- 
українських відносин?

Як я вже казав, я і моє покоління ви-
ховувалися в цьому дусі. Тому ми не на 
словах, а діями робили все, щоб ці народи 
були разом.

Чи не стало для Вас несподіванкою, що 
колишній комуніст Леонід Кравчук пере-
міг на президентських виборах в Україні 
1991 року вже в першому турі?

Проблема в тому, що в ті часи найголов-
нішою була воля. Адже Кравчук та інші 
були комуністами, так би мовити, з при-
мусу. Вони хотіли бути активістами, щось 
робити, але доводилося підлаштовуватися 
під існуючі умови. Та коли з’явилася мож-
ливість, вони боролися для свого народу 
та за свій народ. Так я їх оцінював тоді, так 
оцінюю і нині.

У 1993 році Ви приїхали в Україну. Це 
був перший візит президента Польщі. Які 
у Вас були враження та як загалом Вам 
працювалося з тодішньою українською 
владою?

Тоді ми були більш-менш на одному рів-
ні. І сьогодні були б на одному рівні, якби 
Україна разом із нами вступила до Євро-
пейського Союзу. Ми отримали досить 
велику користь від цього вступу, а Україна 
втратила цей шанс і можливості.

Чи говорив з Вами про Україну Борис 
Єльцин? Чи ставив він якісь умови щодо 
політики Польщі по відношенню до сусід-
ньої держави?

Певні умови тоді були, і треба було їх по-
важати. Пам’ятаю, коли Україна передала 
Росії ядерну зброю, світ дав їй гарантії, що 
ніхто не наважиться на неї напасти. Великі 
країни не дотрималися своїх обіцянок. Про 
це їм треба нагадувати. Україну обдурили, 
а ми мало що зробили, щоб допомогти їй. 
Я нагадую про ці факти час від часу, але 
інші забувають.

Ви кажете, що хотіли, щоб Україна при-
єдналася до ЄС одночасно з Польщею. Але 
чи було тоді готове до цього українське 
суспільство?

Важливі ті, хто тягне й пропонує. Не-
зважаючи на досвід комунізму, Україну 
можна було швидко переконати. Спочат-
ку не запитуючи, а потім переконуючи. 
Не було сумніву, що українці погодилися 
б, особливо старші, які пам’ятали вільну 
Україну. Вони, безперечно, погодились би.

У 2004 році Ви приїхали до Києва й ви-
ступали на сцені під час Помаранчевої 
революції. Як це було?

Пам’ятаю той візит. Мені запропонували 
якийсь більший виступ, але я відмовився. 
Вони ще не були готові до перемог: не було 
ні структур, ні програми, лише емоції. Тому 
я знав, що не вдасться досягнути багато, 
попереджав про це, казав, чим це закін-
читься, що в довгостроковій перспективі 
так не виграєш. Таким чином можна вигра-
ти тимчасово. Півроку-рік, але потім ма-
тиме місце поворот в інший бік. Реформи 
все ж багато коштують, і в якийсь момент 
у суспільстві виникає невдоволення, яке 
провокує зміну курсу й настроїв. Так було 
і в Україні.

Отже, я так розумію, що прихід до вла-
ди Януковича в 2010 році не став для Вас 
несподіванкою. Натомість чи очікували 
Ви російської агресії в Україні в 2014 році?

Я знав, що Україна підпорядкована Ро-
сії і що Росія зробить усе, щоб це підпо-
рядкування тривало якомога довше. Це 
очевидно. Проблема полягала в тому, як 
українці будуть на це реагувати. Як вони 
захищатимуться. Як не провокуватимуть 
цього ведмедя. Щось вийшло, щось ні.

Восени 2014 року Ви приїхали до Києва 
на запрошення Віталія Кличка. Які Ваші 
враження від України в нових умовах?

Я знав, як Україні важко. Бачив, що є кіль-
ка людей, які розуміють, мають бажання 
реформувати, але їх мало. Але також я по-
бачив пасивне суспільство.

Кілька запитань про нинішні часи. Який, 
на Вашу думку, довгостроковий вплив на 
польсько-українські відносини матиме 
збільшення кількості українських мігран-
тів у Польщі після 2014 року?

Ми живемо в ХХІ столітті й приречені 
бути разом. Технічний розвиток змушує нас 
прибирати поділи та кордони. Мудрість го-
ворить, що якщо діятимемо разом і в згоді, 
то досягнемо більшого. А якщо ми будемо 
шукати, до чого причепитися, то матимемо 
непотрібні втрати. Що переважить? Буде 
потроху і того, й іншого.

Проте приводи для конфліктів усе ще 
з'являються. І головна проблема двосто-
ронніх відносин зараз – питання важких 
сторінок нашої спільної історії. Який ре-
цепт Ви б запропонували, щоб досягти 
згоди в цих питаннях?

Треба розуміти час, у який ми живемо. 
Колись (фактично до кінця ХХ століття) 
важливий був інтерес держав. Тому велися 
війни та скоювалися злочини держав одна 
проти одної. Тоді технічний розвиток доз-
воляв, і навіть змушував до такої поведінки. 
Але зараз ми збудували стільки техніки, що 
вона вже не вписується лише в наш «буди-
ночок». Тому ми повинні зносити кордони. 
Відкривати їх, ні в кого нічого при цьому 
не забираючи. Це інша епоха, яка має свої 
права. Якби в нас не було цього поганого 
досвіду й навіть цих воєн, ми б воювали 
нині. Попереднє покоління перевірило те, 
що не є добре, і ми, пам’ятаючи ті погані 
часи, соромимося цього та не можемо сьо-
годні помиритися. Ми не розуміємо, що 
все відбувалося в інтересах держав, країн 
і людей, які поводилися відповідно до цих 
інтересів. Сьогодні інтерес ширший – Єв-
ропа і навіть глобалізація. Тому поведінка 
має бути іншою – не битися, не відбирати.

У кількох Ваших інтерв’ю мені доводи-
лося читати й чути Ваші дуже точні про-
гнози, які згодом виявилися правдивими. 
Тому, з нинішньої перспективи, яким Ви 
бачите майбутнє польсько-українських 
відносин?

Ми приречені бути разом. Чим мудріши-
ми будемо та чим краще зрозуміємо цю нову 
епоху, тим швидше (пам’ятаючи й навіть за-
лагоджуючи минуле) будуватимемо майбут-
нє, не роблячи старих помилок. Попереднє 
покоління їх робило – ми ж повинні на них 
вчитися. Зараз ми ще трохи в старому, трохи 
в новому. Звідси ці різноманітні конфлікти. 
Але їх буде все менше й менше, а розумін-
ня – все більше й більше.

Розмовляв Олександр ШЕВЧЕНКО
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Чого прагне Кремль? 
«Українське питання» – не ключове 

для Росії. Так, повернути Україну в ор-
біту свого політичного впливу вона, 
безумовно, планів не полишить. Втім 
реальні цілі Кремля, без сумнівів, вихо-

дять далеко за межі впливу на Україну. 
А гібридна агресія проти України – це 
лише один з інструментів. 

Головна ідея Кремля сьогодні – при-
мусити умовний Захід піти на поступки 
Росії. Відмовитися від нових санкцій, 

запустити Північний потік-2, поверта-
тися до економічної співпраці. А там не 
за горами й політична відлига – це буде 
лише питанням часу. 

Путін піднімає ставки цінами на газ, 
міграційною кризою на польсько-біло-

Російські ігри: 
як Кремль випробовує 
Захід на стійкість
Росія знову накопичує війська на україно-російському кордоні, при цьому вона активізує 
розвідувальну діяльність, з чого західні та українські спецслужби й розвідки роблять 
висновок: ризик чергового російського вторгнення вкрай високий. Втім, висока вірогідність 
масштабної воєнної операції проти України ще не означає, що саме цей сценарій буде 
реалізовано Кремлем. То до яких варіантів розвитку подій готуватися Києву та його західним 
партнерам? Чи не є все це масштабним шантажем США, ЄС і України? Якщо так, то які цілі 
переслідує Москва? Одним словом: яку гру веде Росія? І чи здатні країни ЄС і США дати 
цьому адекватну відповідь? 

Марія ЗОЛКІНА
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руському кордоні, військами на кордо-
ні з Україною. Тим часом наполегливо 
«вбиває» нормандський формат – зга-
дайте злиті російським МЗС перепис-
ки Лаврова з його колегами у Франції 
та Німеччині. Усе це – для підривання 
нинішньої розстановки сил, щоб якщо 
не обнулити, то точно перезапустити 
відносини Росії та США і ЄС. 

На користь цієї тези – озвучена Путі-
ним вимога отримати від НАТО гаран-
тії, що розширення на схід не буде. По 
суті, все це – спроба перерозподілити 
сфери впливу. Укласти новий «пакт про 
мир» на умовах, прийнятних для Росії. 

І тиск на Київ постає як частина цьо-
го пазлу. Погрози новим вторгненням 
в Україну  – це шантаж і тиск на ЄС 
і США. Щоб показати їм альтернати-
ву, якщо на потепління у відносинах 
з Москвою вони не підуть. Втім, звісно, 
для самої України це проблему проти-
стояння з РФ не тільки не знімає, але 
навпаки поглиблює. Адже «українське 
питання» – одна з тих поступок, яких 
Росія вимагає від західних партнерів. 
Ні, це не клаcична big deal за спиною 
України. Повторення пакту Молото-
ва-Ріббентропа у чистому вигляді не 
буде, але в разі, якщо Європа повер-
неться до business as usual з Росією, 
голос України все менше буде чути на 
Заході. Заради так званих економічних 
інтересів, в Об’єднаній Європі все біль-
ше готовності заплющити очі на полі-
тичні претензії до Росії. 

Нещодавно в ЄС було представлено 
проєкт так званої оборонної стратегії 
Євросоюзу – «Стратегічний компас». 
І низка країн ЄС (Польща, Литва, Лат-
вія, Естонія) вже зазначили: підтрима-
ють цей документ, тільки якщо Росія 
буде згадана саме як загроза безпеці 
ЄС. Однак чи підтримають це інші чле-
ни ЄС, зокрема, «стара» Європа – да-
леко не факт. І Росія це знає. І саме на 
цьому грає. 

Чи піде Росія вперед? 

Воєнна ескалація на кордоні з Укра-
їною – це частина великої гри. І нове 
вторгнення в Україну – один зі сцена-
ріїв досягнення ключової цілі – пере-
запустити відносини Росії із західним 
світом. 

Чи піде вона в наступ, залежить пере-
дусім від того, якою буде очікувана ціна 
за нове вторгнення. Подібно до весня-
ної ескалації, Росія має відчути, що За-

хід не обмежиться глибокою стурбо-
ваністю. Так, воювати на боці України 
ніхто не стане, але вбивчі економічні 
санкції, постачання Україні летального 
озброєння – можуть мати бодай певний 
стримувальний ефект. 

США вже зараз розробляють новий 
пакет санкцій для осіб та компаній, 
пов’язаних із Північним потоком-2. І це 
виглядає куди більш переконливим ар-
гументом для Росії, аніж позиція тієї ж 
Німеччини, яка в той же час у секретно-
му документі для американського Кон-
гресу просить США якраз відмовитися 
від цих санкцій і пропонує: якщо Ро-
сія зловживатиме своїм енергетичним 
впливом, Німеччина буде протидіяти 
їй сама. Тільки от засоби протидії геть 
ненадійні: публічні заяви, відмова від 
політичних зустрічей і можливі (що не 
точно) обмеження на якісь російські 
проєкти. Очевидна різниця в підходах, 
чи не так? І от якщо щось і може зупи-
нити Росію від нового витка агресії, то 
це – тиск, санкції, перспектива вели-
ких втрат. І точно не м’якотіла політика 
й тактика умиротворення агресора. 

Володимир Путін прагне нової зу-
стрічі із Джозефом Байденом. Оче-
видно, аби спробувати знизити градус 
напруження та вийти на домовленості. 
Тільки от говорити Росія звикла лише 
з позиції сили. І якщо Москва не поба-
чить готовності Заходу відповісти так 
само – вона тиснутиме далі. Включно 
з воєнною агресією в Україні. 

Відвертий і повномасштабний наступ 
на Україну призведе до санкцій, як мі-
німум з боку Америки. Домовитися 
про політичну відлигу буде вже вкрай 
складно. В Україні слідом за наступом 
треба буде окупувати та утримувати 
нові території, а це вже геть інша ціна 
агресії. Незрівнянно більша й складні-
ша ситуація за окупацію частини Дон-
басу. 

Втрати тут для Росії – зрозумілі, але 
чи отримає вона в такому разі те, чого 
хоче від України та Заходу? Тут уже та-
кої ясності немає. Тому для самої Росії 
сценарій із повномасштабним насту-
пом далеко не єдиний. І насмілюся при-
пустити – не основний.

Але це зовсім не означає, що агре-
сивних дій не буде взагалі. Ескалація 
і навіть наступ на Донбасі, в акваторії 
Чорного моря, окупація Азовського 
моря – все це більш ніж реальне. У роз-
пал опалювального сезону влаштувати 
енергетичну кризу в Україні, знизивши 

тиск у трубах, чи взагалі обмежити або 
припинити газопостачання до країн 
Євросоюзу  – теж цілком ймовірний 
розвиток подій. 

ЄС, НАТО, США мають визначитися 
не тільки всередині, але й між собою, 
яку ціну за напад і ескалацію має запла-
тити Росія. І дати їй це чітко зрозуміти. 
Нині завданням України є будувати на 
двосторонньому рівні альянси з окре-
мими членами ЄС (передусім із Поль-
щею та країнами Балтії), буквально 
штовхати ЄС до більш жорсткої рито-
рики й позиції і не допустити пом’як-
шення позиції США. 

Замість висновків 

1 грудня, під час щорічного послан-
ня у Верховній Раді України, президент 
Володимир Зеленський ошелешив гро-
мадськість: мовляв, без прямого діалогу 
з Росією завершити війну неможливо, 
тому Київ начебто до прямих контактів 
готовий. 

Такі заяви трясуть інформаційний 
простір, але у світлі нинішньої тактики 
Росії очевидно: їй не потрібен прямий 
діалог із Києвом. Росія прагне укласти 
«Ялту-2» за нашою спиною, а для цього 
говорити з Україною їй нема про що. 
Із США і ЄС – є про що, а з Києвом – 
пост-фактум. Але тиск на Україну Росія 
буде використовувати як важіль впливу 
на західну спільноту. І піде на прямий 
діалог тоді, коли обставини такого діа-
логу будуть для України кардинально 
гірші, ніж сьогодні. 

Тому гратися з темою прямих контак-
тів із Кремлем – слизька й небезпечна 
доріжка офісу на Банковій. Навряд чи 
там розуміють, що якщо Росія зму-
сить Захід послабити його тиск, то той 
з радістю відмовиться від політичного 
посередництва та віддасть вирішення 
конфлікту на відкуп прямим домов-
леностям між Києвом і Москвою. Але 
без посередників не буде і гарантій. Та 
й підтримки України – теж. 

Тому в нинішніх умовах головна за-
дача Києва – не руйнувати наявні фор-
мати переговорів і альянси із західними 
партнерами. Нехай ці формати і буксу-
ють сьогодні. Тиснути на Захід, аби той 
не зробив жодних глобальних посту-
пок Росії. Ну і готуватися внутрішньо 
до можливих агресивних дій, диверсій, 
енергетичної кризи та інших факторів 
внутрішньої дестабілізації України.
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Більш оптимістичне бачення ролі україн-
ської діаспори стосується освітніх питань. 
На запитання «Чи варто Україні залучати 
українську діаспору до навчального процесу 
в Україні» 57% відповіли «так». Водночас 29% 
не погоджуються з цією думкою, а 14% – не 
визначилися.

І наостанок, 75% опитаних вважають, що 
Україні варто залучати українську діаспору 
до популяризації України за кордоном. На 
практиці ж виходить, що українська діаспора  
якраз і є основною рушійною силою попу-
ляризації України за її межами й найчастіше 
робить це без жодного державного фінансу-
вання, шукаючи кошти на «українські події» 
деінде. Тут знову ж таки повертаємося до 
співставлення фінансування та очікувань, 
про що вже згадувалося вище. Тому «питан-
ня залучення» доцільніше було б перефор-
мулювати на «питання співпраці». 

Без сумніву, надзвичайно цікавим і корис-
ним стало б поглиблене дослідження на цю 
тему, у якому можна було б проаналізувати 
причини, які впливають на те чи інше ба-
чення української діаспори. Також цікаво 
дізнатися, що саме українці розуміють під 
терміном «діаспора»: йдеться про так звану 
«стару» міграцію або ж про сучасну, чи ма-
ються на увазі всі українці, що проживають 
за кордоном, або ж організовані та активні 
громади? Але навіть без глибинних дослі-
джень зрозуміло, що українці недостатньо 
знають про життя й діяльність української 
діаспори, а тому часто сприймають її як щось 
зовнішнє, абсолютно відірване від україн-
ських реалій. Хотілось би, щоб ця інформа-
ційна прірва між нами колись зникла. 

Що українці знають про українську діаспору?
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету 
«Львівська політехніка» презентував результати дослідження щодо обізнаності мешканців України 
про діаспору та ставлення до неї, проведеного фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька 
Кучеріва» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Дослідження відбувалося 
з 3 по 9 серпня 2021 року та охопило всі регіони України за винятком Криму та окупованих 
територій Донецької і Луганської областей.

Почну з питання про країни, з якими 
мешканці України асоціюють укра-
їнську діаспору. Виявилося, що ко-

жен другий мешканець України асоціює 
українську діаспору насамперед з Кана-
дою (53% респондентів назвали цю країну 
першою). Польща ж опинилася на друго-
му місці з 38%, а третє місце посіли США 
з 35%. До п’ятірки ввійшли також Італія (19%) 
та Росія (18%). Були й такі особи (аж 18% 
з опитаних), які не змогли назвати жодної 
країни, де проживає багато представників 
української діаспори. 

Якщо ж проаналізуємо джерела, з яких 
українці отримують інформацію про діаспо-
ру, то лідером тут є телебачення (49%). Далі 
йдуть соціальні мережі (44%). Неостаннє 
місце в інформуванні українців про життя 
діаспори займають соціальні зв’язки. Так, 
41% опитаних отримує інформацію від най-
ближчого оточення (родичів, друзів, сусідів, 
колег), а 40% – безпосередньо від знайомих 
чи родичів, які мешкають за кордоном. 

Лише 23% опитаних відповіли, що цікав-
ляться питаннями, пов’язаними з україн-
ською діаспорою, але це не означає, що 
загальне ставлення до діаспори можна 
оцінити як негативне. Згідно з результата-
ми дослідження, 67% українців позитивно 
ставляться до української діаспори. Усьо-
го 12% опитаних мають негативне став-
лення, тоді як дещо більша частина (21%) 
відмовилася від відповіді на це питання. 
Можна припустити, що нейтральне став-
лення спричинене саме недостатньою 
поінформованістю або й байдужістю до 
життя діаспори. 

Якщо ж поглянемо на те, як позитивне 
чи негативне бачення діаспори залежить 
від різних чинників, таких як місце про-
живання, освіта, мова чи навіть політичні 
переконання, то побачимо, що більш пози-
тивно до української діаспори ставляться: 
мешканці Заходу (77%) та Центру (74%), 
порівняно з тими, хто проживає на Півдні 
та Сході України (57% та 52% відповідно); 
ті, хто послуговується українською мовою 
(72%), аніж ті, хто вдома спілкується росій-
ською (58%); опитані, які підтримують вступ 
України до ЄС (78%), аніж ті, що виступають 
за вступ до Митного союзу (53%) або за 
неприєднання ані до ЄС, ані до Митного 
союзу (57%); особи з вищою або незакін-
ченою вищою освітою (72%), на противагу 
тим, хто має середню спеціальну (65%) чи 
загальну середню освіту (62%). 

Дуже цікаво, але не сказала б, що неспо-
дівано, змінюється статистика, коли мова 
заходить про фінанси. З усіх 67%, що пози-
тивно ставляться до української діаспори, 
усього 30% вважають, що держава Україна 
повинна виділяти кошти для підтримки 
українських організацій за кордоном, і аж 
49% респондентів, тобто майже половина, 
висловилися проти цього. Водночас аж 71% 
очікує, що українська діаспора повинна 
вкладати кошти в економіку України. При-
близно так само діляться думки стосовно 
питання залучення діаспори до роботи в ке-
рівних органах державної влади України: 
лише 35% опитаних вважають, що Україна 
повинна  залучати українську діаспору до 
цього, майже половина (47%) висловилася 
проти. 

Юлія ЛАЩУК
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«Багатокультурні міські 
історії» – таку назву має освітній 
курс, розроблений фондом «Наш 
вибір» (Українським домом 
у Варшаві) та Музеєм історії 
польських євреїв POLIN. До цієї 
ініціативи долучилися понад пів 
сотні слухачів, а нещодавно сам 
курс та його авторки удостоєні 
солідної відзнаки «Варшавської 
культурної освіти». 

Оксана КУЗЬМЕНКО

Про нагороду
Нагороди від «Варшавської культурної осві-

ти» цьогоріч вручили вдванадцяте. Саме так 
столиця Польщі відзначає найцікавіші освіт-
ньо-культурні ініціативи, які реалізовуються 
столичними освітніми закладами, інститутами 
культури чи громадськими організаціями.

Заявки на участь у конкурсі подали понад 
100 освітніх столичних проєктів, які втілені 
в життя впродовж року, що минув. Найвищу 
оцінку отримали 27 із них. Серед нагородже-
них – освітній курс від фонду «Наш вибір» 
(Українського дому у Варшаві) та Музею істо-
рії польських євреїв POLIN «Багатокультурні 
міські історії», розроблений українкою Мирос-
лавою Керик та полькою Малгожатою Ващук. 

Про сусідство
Підставою для початку розмов про спів-

працю та в подальшому розробки курсу стало 
звичайне сусідство. Обидві інституції – Україн-
ський дім у Варшаві та Музей історії польських 
євреїв POLIN – розташовані в одній дільниці 
польської столиці – на Муранові. 

«Ми зустрілись із Госею на Муранові 6 років 
тому, невдовзі після того як відкрили Україн-
ський дім по сусідству з музеєм POLIN», – го-
ворить голова фонду «Наш вибір» Мирослава 
Керик. Вона розповідає, що зрозуміла одразу  
потужний потенціал цього сусідства. «Ми 
запросили лідерів українських ініціатив та 

пандемію, проходили онлайн, а до курсу долу-
чилися 37 учасників з усієї Польщі й України.

Сам курс складався з лекцій, тренінгів та екс-
курсій. Заняття проводили запрошені експерти 
й експертки. Під час навчання польсько-укра-
їнські групи знайомились із мультикультурною 
спадщиною Кракова, Києва, Львова, Варшави, 
Перемишля та інших міст, які є центрами ха-
сидських паломництв. Учасники намагалися 
знайти відповіді на питання, наскільки багато-
культурна історія міст  і єврейська спадщина 
є важливою для сучасних мешканців, як можна 
зберігати та вшановувати пам’ять, як будувати 
сучасну багатокультурність. Кожен з учасників 
у підсумку готував власну презентацію. За 
результатами анонімного опитування, усі слу-
хачі були задоволені можливістю «отримати 
простір для дискусій і вільного висловлення 
власної думки», а «курс повністю виправдав 
їхні очікування».

Оцінило по достоїнству цю освітню ініціа-
тиву і журі «Варшавської нагороди культурної 
освіти». Другу нагороду  в категорії «Мистецькі 
інституції та музеї» авторкам курсу було уро-
чисто вручено 28 жовтня. 

працівників музею на спільну зустріч, під час 
якої говорили про потреби українських мі-
грантів і мігранток, про можливості й бар’єри 
доступу до культури. Тоді ж прозвучала дум-
ка щодо необхідності відвертої розмови про 
наше минуле, сучасне та спільне варшавське 
майбутнє», – ділиться вона спогадами про 
перші спільні кроки.

Так розпочалася співпраця, що триває вже 
кілька років. А саме сусідство на Муранові – 
дільниці, яка має надзвичайно складну й цікаву 
історію, – стало поштовхом до опрацювання 
теми багатокультурності спочатку польської 
столиці, а згодом – інших польських та укра-
їнських міст.

Про курс
Перший набір учасників до курсу «Багато-

культурних міських історій» відбувся восени 
2020 року – тоді заняття проходили в Укра-
їнському домі у Варшаві та у Музеї історії 
польських євреїв POLIN, а участь взяло 18 
слухачів: українських мігрантів та поляків. 
Вдруге навчання за цією програмою відбулось 
уже взимку 2021 року. Заняття, з огляду на 

«Багатокультурні міські історії». 
Освітня ініціатива, створена у співавторстві 
з українською організацією з Варшави, 
отримала нагороду

На фото: Малгожата Ващук (музей POLIN) під час вручення 
нагороди «Варшавської культурної освіти».



10 НАШ ВИБІР №92

6 січня – 
спільне виконання 
колядок у Варшаві
Здається, ніщо так не об'єднує, не додає енергії, 
сили, як спільне колядування. Ми вже співали 
разом із родичами онлайн, у телефонному 
режимі, перебуваючи в різних країнах, обмежені 
в подорожуванні через пандемію. Цьогоріч 
ініціатори варшавського флешмобу співання 
колядок сподіваються на удачу й прихильність 
доброго різдвяного духу та хочуть, аби якомога 
більше людей заспівало разом українську коляду, 
а ще більше почуло це онлайн.

Анастасія КАНАРСЬКА

Організаторка Різдвяного флешмобу Людмила Ромащенко роз-
повідає, що метою було побачити, скільки людей відгукнеться. Їхня 
кількість та активність буде ознакою, що українці в Польщі готові до 
співпраці, мають бажання об'єднуватися, спілкуватися. Після публікації 
в соціальній мережі моментально відгукнулося близько 50 осіб. Тоді 
пані Людмила створила групу на Facebook «Флешмоб Варшава». Серед 
людей, яких об'єднує ідея різдвяного флешмобу, – співаки, музиканти, 
відеооператори (планується зйомка кліпу), не тільки українці, а й пред-
ставники інших народів, які люблять Україну та українські пісні, люди 
різних віросповідань, об'єднані простою ідеєю заспівати на Різдво. 

«До нас долучилися навіть ті, хто не зможе бути на Різдво у Варшаві, 
але з України надсилають хустки на костюми, роблять віночки. Одна 
дизайнерка творить вертепну зірку! Хтось зголосився пекти свіжий 
хліб на канапки для учасників. Усе заради того, аби в різдвяне надве-
чір'я заспівати "Нова радість стала" і "Добрий вечір тобі". Це буде дуже 
красиво! Те, що я чую на репетиціях, уже надихає! Але флешмобом 
усе не скінчиться, адже є вже безліч творчих ідей на майбутнє! Якщо 
ви не вмієте співати – не біда (я теж не вмію). Є багато можливостей 
допомогти. Приєднуйтесь!» – запрошує Людмила Ромащенко. Долу-
чайтеся до групи. Почуємося?

Флешмоб відбудеться 6 січня 2022 року о 18:00 за адресою ulica 
Świętojańska 10, Warszawa.

культура

«Поміж двома 
домівками»: 
мистецький 
проєкт Ганни 
Шумської
28 жовтня в мистецькій галереї «Prześwit» 
у Варшаві відкрилася персональна виставка 
української художниці Ганни Шумської «Поміж». 
Експозиція є підбиттям підсумків піврічного 
перебування мисткині у Варшаві на стипендії 
міністра культури Польщі «Gaude Polonia».

Іванна БЕРЧАК

Проєкт об’єднує власний міграційний досвід художниці з до-
свідом інших мігрантів, почуті від друзів історії, архіви пам’ятних 
сімейних фотографій та архітектури історичної кам’яниці на вул. 
Freta 39 в історичній частині міста.  На виставці представлені 
живописні роботи, колажі та відеоінсталяція. Світлини, вико-
ристані для приготування виставки, походять з приватного 
архіву художниці, учасників анімаційного фільму – українців 
і українок, які проживають у Варшаві, а також з Архіву усної 
історії Дому зустрічей з історією та центру «KARTA» у Варшаві. 
Окрім колажів та живописних робіт, у вікні галереї художниця 
розмістила псевдовітраж з архівних фото.

«На створення проєкту мене надихнула книжка, видана Домом 
зустрічей з історією, “Warszawiacy nie z tej ziemi” (“Варшав’яни не 
з цієї землі”). У ній зібрані розповіді різних людей, варшав’ян із 
різних країн, які я спочатку хотіла використати, але згодом зро-
зуміла, що хочу описувати історії людей, з якими можу особисто 
зустрітися, і що мене цікавить життя нових жителів Варшави. 
Я вирішила зосередитися саме на історіях українців. Мені було 
цікаво дослідити, хто такі корінні жителі, чому ми вирішуємо, 
що наші корені мають бути там, де жили наші предки. Поняття 
сталого дому в сучасному світі стає все менш актуальним, 
набуває іншого сенсу. Люди все вільніше мігрують по всьому 
світу, зміна місця проживання стає все легшою. Це стало нор-
мальним, природним процесом. Звісно, коли це добровільна 
міграція, а не вимушена через, наприклад, війни, катаклізми 
чи переслідування. Мені цікаво, чому люди вирішують ототож-
нюватися з якимсь конкретним місцем, землею, територією. 
Насправді історії наших предків, пам'ять залишається з нами, 
куди б ми не поїхали, вони не мають конкретного місця, будин-
ку. Спогади про рідних залишаються на сімейних фотографіях, 
але без нашої пам'яті люди на фотографіях втрачають свою 
індивідуальність. Звісно, ми ставимо пам’ятники, створюємо 
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Автор фото: Марцин Мніховський.

емігрували, як і я. Це наша спільна історія. 
Узагалі усвідомлення своєї ідентичності стає 
більш гострим, коли ти переїжджаєш в іншу 
країну. Мені важлива тема міграції. Я хотіла 
зробити видимими людей, які часто є непо-
мітними, намагаються вписатися в оточення, 
можливо, бояться відрізнятися. Проєкт дуже 
розрісся, я планую продовжувати працю-
вати з цією темою. У мене з’явилося дуже 
багато думок, ідей, проблем», – ділиться 
Ганна Шумська.

Ганна Шумська – народилася у 1993 році 
в м. Червоноград (Львівська область). Ві-
зуальна художниця працює з живописом, 
рисунком, інсталяцією у поєднанні з новими 
медіа, такими як анімація і відеопроєкція. 
Аспірантка Художньої академії у Ґданську. 
Закінчила факультет живопису й рисунка 
в Університеті мистецтв у Познані й Мону-
ментальний живопис у Львівській націо-
нальній академії мистецтв. Учасниця інди-
відуальних і групових виставок, резиденцій 
в Україні, Польщі та Німеччині.

музеї у конкретних місцях, але основна 
пам’ять про наших предків – всередині нас. 
Мені було цікаво поєднати цю пам’ять про 
предків, пам’ять новоприбулих мешканців 
із пам’яттю міста Варшави, яке має зовсім 
іншу, свою, історію, важку, травматичну», – 
розповідає художниця. 

Одна із відеоробіт на виставці  була 
створена Ганною Шумською під час укра-
їнсько-німецької резиденції «Two Roots». Ця 
праця складається з історій учасників рези-
денції про родичів, які емігрували, яких вони 
ніколи не бачили, про втрачені зв’язки. Дру-
га робота – анімація, що повстала на основі 
інтерв’ю з учасниками майстер-класів, які 
Ганна Шумська організувала в Українському 
домі у Варшаві. Матеріалом для відеороли-
ків стали їхні особисті історії та роздуми на 
тему родинного дому, пам’яті, життя поміж 
двома домівками, різними культурами, па-
ралелями реальностей, а також спогади 
про рідних, які залишилися в іншій країні. 
Розмова записана змішаними мовами, ре-

чення почергово змінюються з польської 
на українську, перетворюючись у спільну 
мовну лінію. 

«Я багато працювала з архівами, знайшла 
випадково фото польки, у якої було бага-
то світлин в українському національному 
вбранні. Інша жінка, теж полька, довго жила 
в Україні, але під час Другої світової вій-
ни була змушена емігрувати. Ці випадкові 
знахідки, люди надихнули мене на ство-
рення колажів, у яких поєднано їхні фото 
зі світлинами з приватного архіву. Також 
я організувала воркшоп в Українському 
домі з українцями, які живуть у Варшаві. 
Запросила учасників зустрічі поділитися 
своїми родинними історіями, сімейними 
фотографіями, створити свої колажі. Так 
вони стали співучасниками мого проєкту. 
Під час зустрічей, розмов із людьми я також 
зрозуміла, що для мене не настільки важливі 
історії предків, як мої власні переживання, 
думки про дім, про вкорінення, про життя на 
дві країни. Мені цікавіші оповіді людей, які 
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Людмила ЛАБОВИЧ: Останнім часом на 
Підляшші відбувається дуже багато укра-
їнських заходів. У жовтні–листопаді Союз 
українців Підляшшя організував декла-
маторський конкурс для дітей, конкурс 
української пісні, фестиваль «Підляська 
осінь», «Джерела» та декілька концертів, 
майстер-класів і виїздів для дітей. Як ви-
глядає праця під час пандемії, а також над-
звичайного стану?

Марія РИЖИК: Друга половина року 
є дуже інтенсивною, тому що з огляду на 
пандемію багато проєктів ми перенесли на 
осінь. На початку року організували концерт 
колядок онлайн, але коли вже було менше 
обмежень, ми продовжили діяльність у ста-
ціонарній формі. У липні пройшов ювілейний 
25-й фестиваль «На Івана, на Купала», «Літні 
зустрічі з українським фольклором». Восени 
відбувся, між іншими, ювілейний 30-й фести-
валь української культури «Підляська осінь», 
а також «Джерела – Українські традиції і тран-
сформації», які з огляду на надзвичайний стан 
біля кордону з Білоруссю не могли пройти 
у вересні в Черемсі. Стараємося і, коли є така 
можливість, реалізуємо наші проєкти. 

Що є найбільшою проблемою в цей склад-
ний час?

Однією з проблем, яка з’явилася у зв’язку 
з пандемією, є менша присутність публіки. 
Очевидно, на наші заходи приходять люди, 
але їх не так багато, як було до обмежень. 
Півтора року більшість проєктів ми прово-
дили у форматі онлайн, і люди звикли, що все 
можна побачити в Інтернеті. Зараз ми знову 
мусимо заохочувати публіку. Це процес, ду-
маю, на кілька років. 

Інша справа – менша участь у наших захо-
дах ансамблів з України. Гостро стоять питан-
ня вакцинації, обов’язку відбування каран-
тину, та і взагалі ми не знаємо, чи в певний 

момент просто не закриють кордон. Тому до 
всіх проєктів підходимо дуже обережно та 
намагаємося базувати програми на виступах 
ансамблів із Підляшшя.

А треба сказати, що українських ансамблів 
у нас багато. Ще 20–30 років тому важко було 
собі уявити, що можемо організувати великий 
фестиваль лише за участю наших місцевих 
колективів.

Коли в 2020 році через пандемію коронаві-
русу до нас не міг приїхати жоден ансамбль 
з України, ми продовжували активність зав-
дяки тому, що в нас багато колективів. Просто 
побачили, що в силах організовувати заходи 
на базі своїх ансамблів – дитячих, молодіжних, 
а також фольклорних, у яких співають стар-
ші люди. 20–30 років тому в нас було більше 
народних колективів, але зараз багато дитя-
чо-молодіжних, які весь час відбудовуються: 
на місце дітей, які виросли, приходять інші. 
Ансамблів багато, і вони на дуже доброму 
рівні, що було видно на Конкурсі української 
пісні «З Підляської криниці». Це фантастич-
но, що маємо стільки гарних виконавців. Ми 
їх дуже цінуємо й стараємося показувати. 
Завжди було так, що запрошували якусь 
зірку з України й давали їй найбільше часу, 
а наші колективи виступали при нагоді. Під 
час пандемії на концертах ми могли дати їм 
більше часу, щоб вони краще показали свою 
майстерність. Другий рік наші підляські ар-
тисти є головними учасниками українських 
концертів. Завдяки цьому вони могли почува-
ти себе краще на сцені, набути більше досвіду, 
ліпше себе показати.

Це дуже добре. Чи можна говорити ще про 
інші позитивні моменти цієї непозитивної 
ситуації пандемії?

З огляду на обмежені можливості більше 
людей побачило наші концерти онлайн, бо 
в минулому та в цьому році проводилися 

трансляції. Раніше ми не вміли це робити, 
а професійні записи багато коштували. Під 
час пандемії ми навчилися своїми непрофе-
сійними силами робити трансляції та попу-
ляризувати за допомогою Інтернету наші 
заходи.

Треба сказати, що маємо для цього відпо-
відне місце – новий інтернет-сайт та сторінку 
в мережі Facebook. 

Тішимося, що в цьому році, дякуючи дота-
ції міністра внутрішніх справ і адміністрації, 
ми зробили новий сайт для Союзу українців 
Підляшшя. Там з’являється постійна інфор-
мація про всі наші події, тому кожен, хто ціка-
виться українськими справами, може знайти 
свіжу інформацію. Бачимо, що дуже багато 
людей заходять на нашу сторінку в Facebook, 
дивляться наші фільми, маємо велику кіль-
кість лайків. І це дуже приємно.

Не знаємо, чи швидко повернемося до так 
званої нормальності, але все таки багато 
з того, чого навчилися під час пандемії, за-
лишиться. Які випрацьовані розв’язання 
допоможуть Союзу українців Підляшшя 
в майбутньому? 

Перш за все, ми навчилися швидко реа-
гувати: коли можна щось робити – концерт, 
зустріч для дітей, то ми це просто робимо, не 
чекаємо. Навчилися також багатьох техніч-
них речей: трансляції, зустрічі онлайн, ліпше 
користування Інтернетом. Виявилося, що Ін-
тернет в багатьох моментах є фантастичним 
місцем, щоб показувати щось для людей, по-
хвалитися тим, що робимо. Зараз ми вміємо 
не лише організовувати онлайн-концерти, 
але й зустрічі для дітей, майстер-класи. І цей 
досвід залишиться з нами на майбутнє.

Дякую за розмову.

Розмовляла Людмила ЛАБОВИЧ

«Коли є така можливість, 
реалізуємо наші проєкти». 
Розмова з Марією Рижик
Уже другий рік Союз українців Підляшшя – найбільша громадсько-культурна українська організація в Підляському 
воєводстві – проводить свої проєкти в умовах пандемії. Як коронавірус впливає на діяльність, розповідає Марія 
Рижик, нова голова Союзу українців Підляшшя. 

українці в Польщі

Цьогорічний фестиваль 
української культури на Підляшші 
«Підляська осінь».

Марія Рижик.



13НАШ ВИБІР №92

географія, географія України, основи підпри-
ємництва, інформаційні технології, початко-
ва військова підготовка, фізичне виховання. 
Головна увага звертається на всі обов’язко-
ві предмети, зокрема і на українську мову. 
Програма з математики та англійської мови 
розширена. Навчання української мови та 
літератури, історії, культури й географії Укра-
їни відбувається на окремих уроках. Інші 
предмети викладаються польською мовою.

У 2-му й 3-му класах учні мають можливість 
вивчати: на базовому рівні обов’язково – 
польську та українську мову й літературу, 
англійську, німецьку мови й математику. На 
поглибленому рівні обов’язково – англій-
ську мову, математику, біологію, історію, 
географію. 

Громадяни України, охочі навчатися в за-
гальноосвітньому ліцеї, повинні подати: за-
яви про прийняття до школи та в гуртожи-
ток, свідоцтво про закінчення класу або 
школи (оригінал), медичну довідку про стан 
здоров’я (т. зв. медичну карту), свідоцтво 
про народження (копію), заяву про озна-
йомлення зі статутом школи й гуртожитку 
і згодою з ним (підписану учнем і батьками 
або законними опікунами), уповноваження 
та підтвердження бажання вчитися, 3 фо-
тографії.

Батьки або законні опікуни зобов’язані: 
регулярно контактувати зі школою (особи-
сто, за допомогою телефону, електронної 
пошти тощо), внести заставу встановленого 
розміру, яка буде використовуватися  для  
забезпечення, в разі потреби, медичної або 
іншої допомоги учневі. Невикористана за-
става буде повернена в кінці навчального 
року. 

Учні ліцею зобов’язані: дотримуватися 
правил графіку освітньої діяльності в Поль-

Продовжуємо тему про українські школи 
у Польщі. У цьому номері пропонуємо 
інформацію про українські загальноосвітні 
школи та ліцеї. У Польщі вони розташовані 
у місцях, де проживає українська національна 
меншина. 

На південному заході Польщі, за 70 кіло-
метрів від столиці Нижньосілезького воє-
водства – Вроцлава, знаходиться історичне 
місто Лігниця з понад 100 тисячами меш-
канців. Комплекс загальноосвітніх шкіл 
№4 ім. Богдана-Ігоря Антонича, що діє 
в Лігниці, теж має славне минуле та багато-
гранне сьогодення. Створений у далекому 
1967 році, Лігницький ліцей з українською 
мовою навчання був першим подібним за-
кладом у післявоєнній Польщі. Як тоді, так 
і зараз цей освітній заклад є важливим осе-
редком українського життя регіону. 

Навчання української мови, історії і куль-
тури України відбувається на окремих уро-
ках, інші предмети викладаються польською. 
Окрім української мови, унікальність і якість 
навчального закладу засвідчують здобутки 
вчительського колективу та учнів. 

Педагогічний рівень працівників і якість 
навчання учнів гарантовані патронатом Вро-
цлавського університету, а також співпрацею 
з багатьма установами: Державною вищою 
професійною школою в Лігниці, Об'єднан-
ням українців у Польщі, Об'єднанням лем-
ків, Об'єднанням лемків Канади та кількома 
школами як у Польщі, так і в Україні. Випус-
кники навчаються у провідних навчальних 
закладах Польщі та Європи.

Школа має сучасні класи, предметні ауди-
торії, оснащені лабораторним обладнанням, 
інтерактивними дошками та проєкторами. 
Діють учнівські творчі гуртки й колективи. 
Щороку збільшується кількість учнів – гро-
мадян України. Постійно відбуваються обмі-
ни з Україною та іншими країнами Європи. 

 Перевагою школи є наявність гуртожитку 
для учнів старших класів. Для мешканців гур-
тожитку доступні спортивна та комп’ютерна 
зали, кімната відпочинку, бібліотека й кухня. 

Контакт:
Zespół Szkół Ogólnokształcących,  
ul. Tarasa Szewczenki 10, 59-222 Legnica,
тел.: +48 76 723 31 06,
e-mail: zso4legnica@op.pl, 
сайт: www.zso4legnica.pl. 

У 70 км від балтійського узбережжя в За-
хіднопоморському воєводстві розташоване 
містечко Білий Бір, де мешкають трохи біль-
ше 2200 осіб. Тут знаходяться І Загальноос-
вітній ліцей ім. Тараса Шевченка та Почат-
кова школа №2 ім. Тараса Шевченка. Свою 
історію сучасна школа та ліцей розпочали 
ще в 1958 році.

 Провінційний статус школи педагогічно-
му колективу вдалося перетворити з недолі-
ку на перевагу. Мала місцевість дає можли-
вість краще зосередитися на навчальному 
процесі. 

Ліцей з 2011 року потрапляє до престиж-
ного загальнопольського рейтингу фонду 
«Перспективи». У ньому загальноосвітні 
ліцеї оцінюються за такими критеріями: 
успіхи навчального закладу в олімпіадах, 
результати зовнішнього оцінювання (мату-
ри) з обов’язкових і додаткових предметів. 

У ліцеї головна увага звертається на всі 
обов’язкові предмети, зокрема і на укра-
їнську мову. Програма з математики та 
англійської мови розширена. Навчання 
української мови та літератури, історії, 
культури й географії України відбувається 
на окремих уроках. Інші предмети викла-
даються польською. У ліцеї викладаються 
такі предмети: польська мова й література, 
українська мова й література, англійська 
мова, німецька мова, історія, суспільство-
знавство, історія України, культурознавство, 
релігія, математика, фізика, хімія, біологія, 

УКРАЇНСЬКА 
ОСВІТА В ПОЛЬЩІ. 
Частина 2

Олександр ПУСТОВИЙ

Цьогорічний фестиваль 
української культури на Підляшші 
«Підляська осінь».
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Ґурово-Ілавецька школа небезпідставно 
пишається сучасною матеріальною базою, 
яку становлять 14 предметних кабінетів, 
обладнаних необхідними дидактичними 
приладами та аудіо- й відеотехнікою; два 
комп’ютерні класи, бібліотека з читаль-
ною залою, спортивний зал зі сценою та 
тренажерний зал. Школа, спортивний 
зал, гуртожиток і їдальня поєднані таким 
чином, що не потрібно виходити назовні. 
При школі також діє гуртожиток для стар-
шокласників. 

Вивчення української мови відбувається 
як на окремих уроках, так і в рамках дво-
мовних предметів. Також викладається 
історія, культура й географія України.  

Тут діють ансамбль пісні й танцю «Думка», 
хор «Щедрик», шкільний осередок кар’єри, 
клуб юного волонтера, відбуваються чис-
ленні конкурси, розважальні заходи та 
поїздки, зокрема в Україну. Цікавою ініці-
ативою, запропонованою українською ре-
дакцією радіо «Ольштин», є радіопередачі 
українською мовою, які раз на два тижні 
готують самі учні. Діє й шкільне телеба-
чення «Шкіл-сат».  

Контакт:
ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie,  
тел.: +48 89 761 12 43,
e-mail: licej@wp.pl,
сайт: http://szkolazdumka.pl/ukr_ver. 

Лише 10 кілометрів відділяють Комплекс 
загальноосвітніх шкіл №2 ім.  Маркіяна 
Шашкевича в Перемишлі від України та 
всього 7 годин подорожі потягом з укра-
їнської столиці. Це єдина державна школа 
в Польщі, яка продовжує довоєнну тра-
дицію українського шкільництва.  Окрім 
уроків української мови, українською та 
польською мовами одночасно проводять-
ся інші предмети. 

Школа добре обладнана. «Шашкевичів-
ка» відкрита для міжнародної співпраці 
та обмінів. Її учні неодноразово брали 
участь у європейській програмі «Sokrates-
Comenius», співпрацювали зі школами 
в Гамбурзі (Німеччина) та Паленсії (Іспанія). 

Учні «шашкевичівки» можуть розрахо-
вувати на допомогу (стипендії, фінансова 
підтримка проживання, харчування тощо) 
Стипендіального фонду ім. Ярослави По-
повської, який діє при товаристві «Україн-
ський народний дім».

Контакт:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Markiana Szaszkewicza,
ul. Smolki 10, 37-700 Przemyśl, 
тел.: +48 16 678 53 47, 
e-mail: zso2@um.przemysl.pl, 
сторінка: http://szaszk.edu.pl/.

щі, представленого на веб-сайті школи 
(шкільні канікули, святкові канікули, вихід-
ні дні), регулярно брати участь у вибраних 
гуртках художньої самодіяльності  та всіх 
заходах, що мають на меті зберігати україн-
ську національну й культурну ідентичність. 

Послідовно працювати над удосконален-
ням польської мови (обов’язкова участь 
у заняттях, які піднімають рівень вивчення 
польської мови в усній і письмовій формі), 
один раз на місяць написати тест, який пере-
вірятиме рівень вивчення польської мови; 
один раз на семестр батьків повідомляти-
муть про результати тестування (що дозво-
лить їм слідкувати за ефективністю вивчення 
дитиною польської мови).

Бажано також, аби кандидати до ліцею 
мали наступні додаткові критерії: базове 
знання польської мови (розуміння мови 
й читання), науковий, художній талант (спів, 
танець, гра на інструментах, малювання та 
ін.), добрий стан здоров’я, активність, здат-
ність працювати в команді.

Для учнів ліцею є гуртожиток на 60 місць. 
Діють ансамбль народного танцю «Вітрогон», 
гурток живого слова «Калиновий міст» і хор 
«Джерело». Головними шкільними святами 
є щорічні відзначення річниць народження 
та смерті Тараса Шевченка. Тут знаходиться 
перший у Польщі пам’ятник Кобзаря.

Контакт:
I Liceum Ogólnokształcące
im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze, 
ul. Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór, 
тел.: +48 94 367 01 62, 
e-mail: zs2bb@op.pl,  
сайт: www.liceum-bialybor.eu.

Контакт:
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze 
ul. Słupska 27, 78-425 Biały Bór, 
тел.: +48 94 37 39 026, 
e-mail: sp2bbor@gmail.com, 
сайт: www.sp2bbor.eu. 

На півночі Польщі в 15 км від польсько-ро-
сійського кордону розташувалося місто 
Бартошиці з населенням 24 тисячі осіб. Для 
української громади воно передусім відоме 
як «Лесина школа в Бартошицях» – саме так 
називають середню школу №8 імені Лесі 
Українки з українською мовою навчання 
в Бартошицях з 1997 року, коли вона отри-
мала ім'я своєї патронки. 

Навчальний заклад обґрунтовано пи-
шається високим рівнем навчання. Серед 
учнів школи – багато лауреатів і фіналістів 
престижних воєводських конкурсів із різних 
предметів. Підготовка й участь у конкурсах 
розвиває зацікавлення та вміння, поглиблює 
знання.

Попри поширений стереотип, що в школі 
з українською мовою навчання  важко ви-
вчати інші мови, а «надмірне» спілкування 
українською зашкодить правильно опану-
вати польську, бартошицькі учні та вчителі 
своїми результатами доводять, що  воло-
діння українською лише сприяє вивченню 
іноземних мов. 

Лесина школа також формує особистість 
та розвиває національну ідентичність моло-
дого покоління. Окремі уроки української 
мови, історії та культури України, географії 
України, разом із майстер-класами з укра-
їнської народної творчості, конкурсами на 
українську тематику, екскурсіями україн-
ськими місцями Польщі, поїздками в Укра-
їну, є запорукою українського духу школи. 

Гордістю школи є хор «Лісова пісня», теа-
тральний гурток «Плеяда» та художнє над-
бання – вокально-інструментальна група 
«Дар любові», гурти «Водограй», «Веселин-
ка», «Сонечко», які вели активну діяльність 
до і мають усі можливості активізуватися піс-
ля закінчення епідеміологічних обмежень. 
Учні мають змогу розвивати журналістські 
навички, готуючи українські передачі на ра-
діо «Ольштин» та видаючи шкільну газету 
«Відлуння з глибини серця». Під час занять 
у гуртку Польського червоного хреста діти 
й молодь вчаться надавати першу медичну  
допомогу, організують благодійні заходи та 
ведуть волонтерську діяльність.  

У школі також навчаються діти – грома-
дяни України. 

Контакт:
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki 
z Ukraińskim Językiem Nauczania
w Bartoszycach, 
ul. Leśna 1, 11-200 Bartoszyce,
тел:  +48 530 231 207. 

Однією з найбільших українських шкіл 
у Польщі є Комплекс шкіл з українською 
мовою навчання в Ґурові-Ілавецькому – 
маленькому містечку в 70 км на північний 
схід від Ольштина – столиці Вармінсько-Ма-
зурського воєводства. 

Загальнопольська
інфолінія для мігрантів

пн., ср., пт. 10:00–15:00
вт., чт. 10:00–18:00 

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

УКРАЇНСЬКИЙ
ДІМ У ВАРШАВІ
ВУЛ. ЗАМЕНГОФА 1

+48 727 805 764
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Плануючи отримати трудову візу, варто 
звернути увагу на положення законодав-
ства, що набули чинності у зв’язку з пан-
демією коронавірусу SARS-CoV-2, типи віз, 
які видаються польськими органами, від-
повідність документів, отриманих від ро-
ботодавця для отримання візи й подаль-
шого працевлаштування, а також список 
необхідних документів для отримання 
трудової візи в консульствах Республіки 
Польща в Україні.

Потрібно пам’ятати, що у зв’язку з пан-
демією коронавірусу SARS-CoV-2 в Польщі 
набула чинності низка законів, які серед 
іншого регулюють перебування та роботу 
іноземців на час дії стану епідемії.

З 14 березня 2020 року на території 
Польщі оголошено стан епідемії.

Відповідні закони передбачають подов-
ження дозволених періодів перебування 
й термінів дії національних віз у випад-
ках, коли останній день перебування на 
підставі таких віз випадає на період стану 
епідемії чи епідемічної загрози, – до 30-го 
дня, після скасування останнього із вве-
дених станів.

Найчастіше консульські представни-
цтва видають візи двох типів: шенгенські 
(C) та національні (D). Шенгенська віза ви-

дається на строк до 90 днів перебування, 
натомість національна  – на довший тер-
мін: від 90 до 365 днів. 

Як національна, так і шенгенська візи 
дають можливість подорожувати терито-
рією інших країн Шенгенської зони в пе-
ріод терміну її дії до 90 днів протягом кож-
них 180 днів.1

Пам’ятайте, що зазначена у візі до-
пустима кількість днів перебування 
не завжди відповідає термінові дії візи! 
Наприклад, якщо віза видана на рік – від 
7.03.2021 до 6.03.2022, але кількість днів 
перебування – 100 (позначка на візі «czas 
pobytu»), то знаходитися в країні можна 
лише протягом цієї визначеної кількості 
днів у часових межах дії візи.

Трудова віза зазвичай є національною, 
тому позначається літерою (D), та є дов-
гостроковою, тобто такою, що видається 
максимально на 365 днів. Трудова віза 
може бути видана іноземцеві Консуль-
ським представництвом даної країни за 
умови пред’явлення дозволу на роботу, 
хіба що він від нього не вимагається. Тру-
дові візи до Польщі видаються з метою2 
виконання праці: (05a) – виконання робіт 
протягом терміну, що не перевищує 6 мі-
сяців протягом наступних 12 місяців, на 

підставі заяви про доручення виконання 
праці іноземцю; (05b) – виконання сезон-
них робіт протягом терміну, що не пере-
вищує 9 місяців протягом наступних 12 
місяців; (06) – виконання робіт, відмінних 
від вище зазначених.3

Громадянин України, з метою отриман-
ня національної трудової візи до Польщі, 
повинен особисто подати заповнений 
формуляр заяви до відповідного Кон-
сульського представництва Республіки 
Польща в Україні, мінімум одне актуальне 
фото, актуальне страхування на час пере-
бування в Польщі, оригінал і копію одного 
з вищеперерахованих дозволів на робо-
ту або документ, який звільняє іноземця 
від обов’язку його мати. Крім того, інозе-
мець разом із заявою на видання трудової 
візи повинен надати свій закордонний 
паспорт для розміщення в ньому візової 
наклейки.

Для подання документів у консульсько-
му відділі Посольства Республіки Польща 
в Україні необхідно зареєструвати та за-
повнити візовий формуляр через систему 
http://www.e-konsulat.gov.pl/.

З детальною інформацією щодо необ-
хідних документів для отримання візи та 
способом запису на подання документів 
можна ознайомитися на інтернет-сторін-
ці Посольства Республіки Польща в Києві, 
в закладці «консульські та візові питання»: 
https://kijow.msz.gov.pl.

1 Тривалість дозволеного перебування в Шенгенській 
зоні можна підрахувати за допомогою калькулятора 
короткотермінового перебування за посиланням:   
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-
calculator_en.

2 Ціль видання візи зазначається на візовій наклейці.
3 Цілі видання віз подані згідно з Розпорядженням 
міністра внутрішніх справ та адміністрації про візи 
для іноземців від 19 квітня 2019 року, Dz. U. 2019 poz. 
782 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20190000782/O/D20190782.pdf.

Ми продовжуємо серію статей про зміни, які були введені 
під час пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 і пов’язані 
із легалізацією праці та перебування у Польщі. 
У цьому номері говоримо про трудову візу.

Трудова віза до Польщі

Олександра ПУСТОВА та Іванна КИЛЮШИК

Загальнопольська
інфолінія для мігрантів

пн., ср., пт. 10:00–15:00
вт., чт. 10:00–18:00 
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вона дуже тяжка бо родилася надто довго
із страхів та непевностей вічно голодних і босих».
 
Вона намагається зрозуміти світ та з гіркотою говорить про 

власні вади:
«але я грішна
надто жива
щоб бути святою
надто мертва
щоб воскреснути».
 
Це поезія молодої жінки, яка губиться поміж зовнішніми викли-

ками та своєю самобутністю. Авторка підмічає, що «жінка боїться 
зморшок», «жінка боїться сивого кольору скроні», їй страшно й 
непросто прокидатися дорослою:

 «поки ти молода – мусиш бути слабкою і сильною
щодня вибирати якою будеш саме сьогодні
страждати варто вчитись модно і стильно
витягати самій себе із будь-якої безодні», – раціонально 

розмірковує героїня і доходить висновку, що потрібно вчитись 
усе відпускати, пробачати й жити без жалю. Попри страждання 
та несправедливість, інколи приреченість і фатум, її поезія несе 
в собі віру в краще. Хоча далеко не в кожному вірші присутній 
оптимізм.

 
А чоловіки? Чоловічий образ також з’являється у творчості Да-

рини. Вони бувають байдужими, інколи закриваються:
«чоловіки забувають жінок
говорячи на ніч із стелями
про те що все що було
опише за них Євангеліє».
Присутня тема віддаленості у відносинах, про те, що можна 

бути чужими, сидячи за одним столом. Але також тут описана лю-
бов зріла, яка розуміє, приймає й допомагає пізнавати життя: 

Це вірші про пошук себе, внутрішні страхи, тривоги й сни. Ав-
торка піднімає важливі сучасні теми: життя в різних країнах та 
концепцію свого місця, «дому», очікування, які покладаються на 
жінку в суспільстві, тривогу через війну, пандемію коронавірусу. 
Також у збірці є поезії про кохання, прагнення близькості та мо-
ральні вибори, недосконалість світу. Проте без повчань, швидше 
з філософськими роздумами, елементами фаталізму, а подекуди 
ледь вловимої іронії.

 
Дарина з легкістю використовує магічні образи та містифікацію. 

На початку збірки вони прості та лаконічні:
«послухай, коли жайворонок 
на твоєму плечі
тричі проспіває: ку
і перетвориться на зозулю
я перетворюсь на тебе
назавжди».
Пізніше лірична героїня буде ще багато разів перевтілюватися: 

у природні сили, в рослин, тварин, риб і в міфічних персонажів, 
наприклад, у Фродо, якого додолу тягне перстень влади.

 
Можна виокремити дві характерні риси віршів у «Крилатих ри-

бах». Перша – це присутність діалогу, розмови. У кожному розділі, 
а їх п’ять («Розмова з природнім», «Монолог діалогів поміж ними 
і нами», «Подвійне серце мігранта діалог з майже реальним», 
«Розмова з видимим і невидимим», «Розмовляють крилаті риби»), 
завжди є інша сторона – той «хтось», хто може чи має почути або 
й відповісти, погодитися чи заперечити.

 
Інша помітна ознака – це трагізм, сум, драматична невідворот-

ність. Якщо поезія – це музика душі, тоді вірші з нової збірки Дари-
ни Попіль виконані в тональності ля-мінор:

«Бог питав чи знаю що серця мого тривога
розрослась вже до стелі і в стіни вплітає коси

культура

Львівська поетка Дарина Попіль, яка впродовж семи років жила у Варшаві, 
а нещодавно переїхала до Німеччини, випустила свою другу збірку поезій 
«Крилаті риби».

Дарина Попіль «Крилаті риби», 80 сторінок. Львів, видавництво «Свічадо», 2021.

Христина ЗАНИК

Чи мають риби крила?
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«давай забудемо що ми люди – кажеш мені
будемо просто дихати повітрям
вбирати у себе всі пахощі цієї землі
будемо одночасно старими і дітьми
врешті просто будемо: беззаперечно живі».
 
Героїня шукає відданості та глибини відчуттів: «хочу бути при-

четною до мікротріщин твоєї шкіри», – каже вона уявному Йому.
 
Важлива частина віршів – про пошук свого дому. Провідною 

поезією третього розділу є «подвійне серце мігранта»:
«і ти їдеш вкотре додому
З найтяжчою своєю торбою
Подвійним серцем для двох життів
І душею кольору обрію».
 
Безперечно, тут відображені особисті трансформації та запи-

тання, народжені мігрантським досвідом. Дарина часто підкрес-
лює свою приналежність до українського культурного просто-
ру, завжди наголошуючи, що Львів – її дім. Але відчувається, що 
і Варшава зайняла важливе місце у серці. Героїня продирається 
через карантини, страх віддаленості, кордони та сни, які бува-
ють мареннями й мучать («карантинні сни – довгі наче шлях до 
дому через кордони»):

 «я собі чужа
доросла і заклопотана
іншомовна і зашвидка». 
Вона натякає, що втікає на побачення до іншого, міста Лева:
«тож вибач моя варшаво
любити – не завжди просто
я іноді ненавиджу твоє багатоголосся». 
 
Присутній у збірці також гумор або радше сатира на пробле-

ми нашого часу. Наприклад, у вірші про ангела, який ненави-
дить свою, здавалось би ідеальну, роботу:

«різдвяний ангел швидко закриває ноутбук
панічно шукаючи виходу з цієї солодкої
найкращої роботи у світі…».
 
Дарина Попіль любить подвійні сенси та гру слів. Зрештою, 

сама назва збірки – доказ цього. Ця двозначність була присут-
ня і в першій її книжці поезії «Сезони сл(н)ів». Чому ж тоді риби 
крилаті та чи вміють вони літати? Кожен читач знайде свою від-
повідь на ці запитання. Риби в поезії Дарини – це і традиційно 
символ життя, метафора людства, вони плавають у морі та ріках, 
їх викидає на сушу, вони перероджуються деревом, вони стають 
талісманами (золота маленька рибка як оберіг від злих очей). 
Люди також схожі на риб (дівчина з губами риби) і також хочуть 
поплисти від своїх проблем. Або полетіти, якщо у них є крила. 

 
Ті, хто пам’ятає попередню збірку віршів Дарини, не будуть 

розчаровані, навпаки: вони зможуть побачити, як авторка ви-
росла й грається стилем, як заглиблюється в ті теми, яких ра-
ніше лише торкалася. Все частіше в неї з’являються елементи 
білих віршів. 

Деякі поезії захочеться перечитувати, цитувати, запам’ятову-
вати. Для мене такими стали: «я знала дівчину з порохом замість 
обличчя», «скільки нерозказаних історій», «старий нам треба з 
тобою випити», «я торкатимусь пальців твоїх і повік». Взагалі це 
книжка, до якої захочеться повертатися. 

 
У текстах немає великих букв та ком. Це додає простоти 

сприйняття. Видання дуже вдало поєднує поезію з ілюстрація-
ми художниці Софії Філіпчук. Лаконічні, переважно сині та руді, 
виконані експресивними мазками рослинні, тваринні та міські 
мотиви доповнюють і ніби продовжують тематичну складову.  

На згадку про 
літо: Вармія 
та Мазури. 
Частина І
Одним із найбільш популярних місць відпочинку поляків 
є Вармія й Мазури, а точніше Великі Мазурські озера. 
І в ці холодні дні дуже хочеться згадати про літнє тепло, 
сонце та вітер у вітрилах. Принаймні через регіональні 
страви. Тим більше кухня регіону цікава, хоч і не 
дуже багата на делікатеси. Нинішні кулінарні традиції 
сильно відрізняються від стародавніх, що пов'язане 
з переселенням народів після 1945 року, коли на ці землі 
прибули польські переселенці та принесли з собою власні 
кулінарні звичаї, а місцева кухня, разом із населенням 
Вармії та Мазур, виїхала до Німеччини. Та все ж про 
традиційну вармінсько-мазурську кухню ми дещо знаємо 
й можемо скуштувати регіональні страви часів Прусії. 
В основі місцевої кухні було багато каш, овочів і дарів лісів, 
а з ХІХ ст. – також картоплі. М'ясо вживали рідше, скоріше 
взимку й особливо на свята, причому дуже популярними 
були страви з субпродуктів. Проте споживалося дуже 
багато риби, зокрема видів, які водяться тільки тут, 
наприклад корюшка (stynka), яку в Польщі я не зустрічав 
ніде, проте часто їв у Прибалтиці, як і європейський сіг 
(sieja) чи ряпушка (sielawa), яких тут вважають делікатесом. 
Багато мучних страв, особливо солодких, із додатком меду 
чи бурякового соку. У першій частині нашого екскурсу 
я хотів би представити кілька найбільш цікавих, на 
мою думку, супів, бо обід у Вармії і Мазурах традиційно 
починався саме з цієї страви й часто нею і обмежувався, 
а також кілька рибних, молочних і мучних страв, з огляду 
на те що триває різдвяний піст. У наступному ж випуску 
ми поговоримо про м'ясні та круп'яні страви, десерти 
й алкогольні напої, які більш на часі будуть у карнавал.

Юрій ГЕРАСИМЧУК

СУПИ 
Солодкий капусняк

Ця страва скоріше літня. У товстостінній каструлі підсмажити 
на ложці олії 1 порізану кубиками цибулину, додати порізані 
півкільцями 250 г ковбаси, обсмажити їх разом, додати пів 
головки (біля 1 кг) грубо пошаткованої капусти, 3 молоді кар-
топлини, порізані кубиками, та потерту на буряковій тертці 
морквину, пів склянки білого вина, потушити кілька хвилин 
і влити 1,5 л бульйону. Довести до кипіння, приправити 1 ч. л. 
кмину, 0,5 ч. л. чабру, 5–6 зерен духмяного перцю, лавровий 
листочок, сіль і перець. Прикрити кришкою й варити 15 хв. На 
сухій сковороді підсмажити до бежевого кольору дві ложки 
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борошна, додати 2 ст. л. олії, вимішати та повільно доливати 
бульйон із супу, добре мішаючи, щоб не було грудок. Вилити в ка-
струлю та варити ще 2 хв. У кінці додати дрібно посічений кроп.

Вармінський суп
До 0,5 кг свинячого фаршу додати 1 яйце та розмочену в мо-

лоці булку (кайзерку), приправити сіллю, перцем, майораном та 
добре вимішати. Пучок бульйонних овочів (włoszczyzna) порізати 
й зварити овочевий бульйон. З фаршу сформувати тефтельки, 
вкинути їх у бульйон і варити 20 хв. 2 ст. л. борошна вимішати зі 
склянкою сметани та ввести в суп. Витиснути туди ж 3–4 зубці 
часнику, додати сік із 1–2 лимонів, сіль і перець. Помішати, про-
варити 2–3 хв.  і подавати до столу.

Мазурський рибний суп
Пучок бульйонних овочів (1 морква, 1 цибуля, 1 корінь петруш-

ки, шматок селери, шматок порею, кілька гілочок петрушки) 
залити в каструлі 1,5 л води довести до кипіння та варити 20–25 хв. 
Вийняти овочі з бульйону й порізати. Влити 0,5 склянки білого 
вина. Додати рибу (класично цей суп варять із дрібних окунів 
(біля 1 кг), з яких видаляють голову та нутрощі, але можна взяти 
й іншу річкову рибу), сік половини лимона, сіль, перець і 0,5 ч. л. 
меленого кмину. Через 15 хв. додати 100 мл томатного соку 
(я обсмажую на олії 2 порізані помідори й роблю з них пюре). 
У самому кінці додати порізані бульйонні овочі. Зняти з плити 
й відставити на кілька годин, тоді суп смакує найкраще. 

Кармушка
250 г білої квасолі замочити на ніч, після чого варити до готов-

ності та залишити в бульйоні (я просто варю в скороварці без 
замочування). 0,5 кг нежирної свинини порізати на невеличкі 
шматочки, обваляти в муці й підсмажити до рум'яності. Разом 

із олією, на якій смажилося м'ясо, додати його до порізаних 
овочів (250 г капусти, 2 цибулі, 2 морквини, корінь петрушки, 
1/4 кореня селери), вкинути лавровий лист, кілька зерен духмя-
ного перцю, приправити сіллю та перцем. Після цього залити 
все окропом і тушкувати на слабкому вогні. Коли м'ясо буде 
м'яке, додати квасолю разом із водою, у якій вона варилася, 
2–3 ложки томатної пасти, 3–4 ложки 30% сметани та довести 
до кипіння. Зняти з плити, посипати посіченою петрушкою 
й подати з житнім хлібом.

РИБНІ СТРАВИ
Лящ у цибулі

Ляща (більше 1 кг) почистити. Порізати філе на невеличкі 
шматочки, притрусити перцем та обваляти в муці. Зварити 
рибний бульйон із 2 л окропу та голови, кісток, хвоста й плав-
ців, додавши пучок бульйонних овочів, додаткову цибулину 
та приправи (4 шт. духмяного перцю, 5 зерен чорного перцю, 
3 лаврові листки). Процідити бульйон через сито, рибу об-
смажити до золотистого кольору на 2 ложках масла. На жирі, 
який залишився після риби, обсмажити порізану півкільцями 
цибулину. Влити бульйон у сковороду та варити до повного 
розм'якшення цибулі. На цибулю викласти підсмажену рибу, 
приправити меленим перцем, додати сік 1 лимона та чайну 
ложку цукру. Готувати 10 хв. і відразу подавати з білим хлібом.

Риба в глясках, тобто в скляних банках
1 кг дрібної річкової риби (найкраща, звичайно, корюшка) 

почистити, видалити голови й нутрощі, притрусити сіллю та 
перцем, обваляти в муці грубого помолу (крупчатці), струшуючи 
надмір. Підсмажити рибу з обох боків на олії і досить щільно 
поскладати до вимитих і ошпарених банок. Закип'ятити 1 л 
води з 2 ч. л. солі, 2 ст. л. цукру, лавровим листком (1 на банку), 
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Дзиндзалки з гречкою та шкварками 
(dzyndzałki z hreczką i skrzeczkami)

Начинка: з 200 г гречаної крупи зварити роз-
сипчасту кашу. 150 г копченої грудинки дрібно 
порізати й добре висмажити. 250 г цибулі дріб-
но посікти та додати на сковороду до грудин-
ки, смажити до прозорості. 2 зварених крутих 
яйця роздрібнити в чашці або потерти на грубу 
тертку. Змішати всі складові, приправити сіллю 
й перцем.

Тісто: просіяти на стіл 400 г пшеничного бо-
рошна, зробити заглиблення, додати 1 жовток та 
2 ст. л. розтопленого масла, посолити й замісити 
тісто, додаючи потроху холодну воду. Тісто на-
крити рушником і залишити відпочити.

Після цього розкачати тісто тоненько (2–3 мм) 
і склянкою вирізати кола. Покласти на кожне 
1 ч. л. начинки та заліпити краї. Вкладати в підсо-
лену воду, і як спливуть – варити ще 5 хв. 

Шкварки (skrzeczki): 300 г сирої грудинки по-
різати на кубики, висмажити, додати потовчені 
2 зубці часнику, приправити 1 ч. л. майорану, сіл-
лю, перцем і ще хвилинку підсмажувати (тільки 
щоб не пригорів часник). Відварені дзиндзалки 
подавати, густо поливши сметаною та посипавши 
шкварками. 

Смачного!

чорним або червоним і духмяним перцем (по 
3 зернятка на банку), а як закипить, додати по-
різану тонкими брусочками моркву, селеру та 
порізану півкільцями цибулю. Маринад варити 
5 хв., після чого влити 200 мл 10% оцту й знову 
довести до кипіння. Гарячий маринад влити 
до баночок із рибою таким чином, щоб жодна 
частина риби не стирчала над поверхнею ріди-
ни. Щільно закрити банки та накрити їх теплою 
ковдрою. Тримати під ковдрою до повного охо-
лодження. У приготованої таким чином риби 
кістки розм’якшуються, і їсти її можна вже через 
2–3 дні. У холодильнику можна зберігати до 
місяця.

МУЧНІ СТРАВИ
Вармінські дзиндзалки

500 г яловичого фаршу змішуємо з пропуще-
ними через м'ясорубку 250 г жирної грудинки, 
додаємо 2 яйця, дрібно посічену велику цибулю, 
приправляємо сіллю, перцем та майораном 
і добре вимішуємо. До 750 г борошна вбиваємо 
2 яйця і, помалу додаючи холодну воду, вимішу-
ємо тісто, як на вареники. Після цього розкату-
ємо його тоненько й вирізаємо склянкою кола. 
Чайною ложкою накладаємо фарш і заліплюємо 
краї. Варити в підсоленій воді 5–10 хв.
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