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В останньому кварталі 2021 року в Польщі помітно подорожчали продукти й товари. 
У листопаді ціни в річному зрізі зросли на 7,7%, а інфляція – найвища в Євросоюзі та 
водночас найбільша за останні два десятиліття в історії країни. Про причини інфляції, 
наслідки для споживачів, зокрема для українських мігрантів, пише Ігор Ісаєв. 

Уже минуло вісім років від початку Революції гідності, але ще досі звучать питання – 
«За що виходив Майдан?». Ми пропонуємо вам аналіз наслідків Майдану та яку спад-
щину він нам залишив. 

Ми також розповідаємо про військовий стан у Польщі, який ввели 40 років тому і який тривав два роки. Він спричинив 
масову еміграцію з Польщі, арешти діячів «Солідарності» та призвів, попри старання тодішньої влади, до побудови підземної 
мережі спротиву й не зламав опозицію до комуністичної влади. 

У листопаді відбувся дебют співачки ta Ukrainka з піснею «Polski Sen – Dolores», у якій  вона розповіла про свій нелегкий 
досвід еміграції до Польщі. Ми попросили Анастасію Івахненко, яка, власне, взяла собі такий псевдонім, розповісти про при-
чини написання цієї пісні та її шлях мігрантки до Польщі. 

У цьому номері ви теж прочитаєте про українські суботні школи в Польщі та знайдете адреси таких навчальних закладів 
по всій країні. Крім того, пропонуємо інформацію про легалізацію перебування та праці в Польщі під час пандемії Covid-19. 

На сторінках видання ви знайдете інформацію про виставку «Україна. Спільні погляди на взаємини», яку можна побачити 
у Краківському міжнародному центрі культури. Ми також продовжуємо цикл про кухню польського регіону 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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Проєкт реалізується з дотації
програми Активні громадяни –
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Записи 727 805 764 

Клуб взаємопідтримки
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зустрічі
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досить часто за кордоном. Коли кордони 
зачинилися, найбільшою проблемою для 
польської економіки став брак сировини та 
робітників. 

Чергова ланка сьогоднішньої кризи – це 
ціни енергоносіїв та палива (за прогнозами, 
у найближчі місяці вони подорожчають іще 
на 18,5%!). А далі вже не треба чекати – без 
електрики й бензину не діє жоден бізнес. Ціна 
доставки включена в кожен товар, котрий 
ми купуємо. 

У Польщі підвищення цін на енергоносії 
носить ще й локальні відмінності: тут до 
останнього трималися за вугілля, тим часом 
Єврокомісія серйозно взялася за перехід на 
більш екологічні види енергії. Через цю полі-
тику виробництво електрики через спалення 
вугілля дорожчає. Польща просто згаяла час, 
бо не збудувала систему альтернативних спо-
собів виробництва. Це можна було зробити 
за гроші з ЄС, між тим нині Варшава мусить 
платити ЄС за застарілу систему. А Варшава – 
це ми всі, в наших податках. 

Чи інфляція грізна?
До початку пандемії існувало переконання, 

що інфляція не становить небезпеки, адже ми 
маємо можливість стимулювати споживання 
новими соціальними виплатами, збільшува-
ти щороку мінімальну зарплатню, платити 
тринадцяту чи навіть чотирнадцяту пенсію 
пенсіонерам. Немає сумнівів, що це добре, 
коли держава може собі дозволити подіб-
ні виплати, втім польські політики досить 
швидко перейшли межу того, що красиве 
та що корисне.

Задовольняючи очікування й емоції вибор-
ців, польська влада збудувала свою програму 
під лозунгом «Польська держава добробуту», 
натякаючи на щедру скандинавську модель 
державних допомог громадянам. Дуже швид-
ко нові соціальні програми польського уряду 
стали передвиборчими листівками: опозиція 
почала називати їх бездумним «роздаван-
ням», «rozdawnictwem», підкреслюючи, що 
це – дорога до катастрофи. 

Через кілька років так і сталося. Польська 
влада, роздаючи гроші виборцям за законами 
політики, абсолютно знехтувала законами 
економіки. Якщо для єврозони проблемною 
є висока інфляція на рівні 2%, то в Польщі 
вона вчетверо вища. Тож причини – не стіль-
ки ззовні, скільки всередині. 

Польські політики часто говорять: хоча 
інфляція зростає, зростають також доходи 
поляків, а отже все гаразд. Це довго повто-
рював Нацбанк Польщі, який до жовтня 2021 
року боявся вдатися до будь-яких антиінфля-
ційних дій, щоб не перелякати поляків тим, 
що криза є в кожному з наших гаманців. До 
жовтня голова Нацбанку заявляв, що нині – 
найкращий період за всю економічну історію 
Польщі. Регулятор почав діяти лише тоді, 
коли пожежа стала поглинати всю економіку.

Мігранти з України легко можуть переві-
рити твердження польської влади про ста-

більність економічної ситуації. Погляньмо 
на конкретний приклад: 1 січня 2021 року 
мінімальна заробітна плата брутто в Поль-
щі становила 2800 зл., тобто 21 538 грн за 
курсом січня 2021 року. З 1 січня 2022 року 
вона підвищиться до рівня 3010 зл., тобто… 
19 960 грн за сьогоднішнім курсом! У гривнях 
польська «підвищена» зарплатня зменшуєть-
ся на 1578 грн.

Залізна гривня – «найстійкіша валюта Європи»
На тлі інфляційних рекордів Польщі й без-

порадності її Нацбанку винятково виділяєть-
ся українська гривня. Польські ЗМІ, зокрема, 
шановане ділове видання «Business Insider 
Polska», звернули увагу, що гривня подорож-
чала з початку цього року стосовно злотого 
більш ніж на 15%. 

З одного боку – це наслідок ослаблення 
злотого, утім є й інші причини. Гривня також 
зміцнилася стосовно євро та долара США. 
У польських ЗМІ її цього року без іронії наз-
вали «однією з найсильніших валют у світі». 

Чому вона така сильна?
Цьому сприяло кілька причин. По-перше, 

гривня в 2020 році у зв’язку з пандемією втра-
тила п’яту частину своєї вартості, натомість 
цього року наздоганяє втрачене. 

Проте основною відмінністю, яка вплинула 
на стійкість гривні та злотого цього року, були 
дії нацбанків обох країн. Нацбанк України, 
на відміну від Польщі, протягом року давав 
зрозуміти, що він хоче зміцнити гривню, і вів 
активну боротьбу з інфляцією. Інвестори на 
українському ринку не боялися неочікуваної 
інтервенції центрального банку. Тут велике 
значення мали взаємини Києва з Міжнарод-
ним валютним фондом, який має призначити 
Україні 5 мільярдів доларів. Ринок ясно розу-
міє, що Україна намагається дотримуватися 
рекомендацій МВФ, отже є стабільною та 
передбачуваною з точки зору інвестора.

Черговим чинником є золотовалютні ре-
сурси Києва. У 2015 році вони були майже 
на нульовому рівні, а держава наближалася 
до банкрутства. З того часу Україна віднов-
лювала резерви, продаючи гривню та ку-
пуючи долари, що загалом послаблювало 
гривню. Цього року українські резерви були 
відновлені, а тому масштаб закупівлі валюти 
Нацбанком значно зменшився порівняно 
з попередніми роками. На сьогодні україн-
ський резерв становить 30 млрд доларів, що 
є максимальним показником з 2012 року (для 
порівняння в Польщі – 167 млрд, у Німеччи-
ні – 266 млрд, в Італії – 200 млрд, у Білорусі – 
8 млрд). На думку економістів, це безпечний 
резерв для України.

Укріплення позиції гривні щодо інших 
валют – важлива інформація для мігрантів, 
особливо для тих, чий центр життєвих ін-
тересів знаходиться в Україні. Якщо в січні 
2021 року за 1000 зл. можна було придба-
ти 7692,30 грн, то наприкінці листопада – 
6591,95 грн. Різниця в майже 900 грн – не на 
користь українського мігранта. 

Утім мігрантам з України не звикати до 
високої інфляції. Це Польща забула про 
цінові амплітуди 1990-х років, а в Україні 
2015 року сумарна інфляція на рівні 43,3% 
стала максимальною за своїм значенням 
у нашому столітті. Тому заощаджувати – для 
нас звична справа, хоча варто пам’ятати про 
деякі правила.

Для людей, котрі мають додатковий ка-
пітал, традиційно найкращим захистом від 
інфляції вважається купівля акцій, нерухо-
мості та корпоративних облігацій. Це тому 
від початку пандемії ціни на нерухомість 
у Польщі б’ють всі рекорди: квартири й бу-
динки масово скуповують люди, котрі хо-
чуть скинути надто дешевий і нестабільний 
злотий. Для споживачів без додаткового 
капіталу ціни стали захмарними – і щиро 
кажучи, бульбашка на ринку нерухомості 
в Польщі здається все менш контрольо-
ваною, що я особисто іпотечного кредиту 
в наші дні не взяв би. Пам’ятаймо також, 
що сьогодні кредити ще досить дешеві, на-
томість разом зі зростанням інфляції треба 
буде за них платити більше. А зростання 
на 3% означає, що за 35 років ви заплатите 
додаткові 105% – більше ніж вартість вашої 
квартири.

Зараз для приватних інвесторів популяр-
ним виходом стають роздрібні облігації з ін-
дексацією на інфляцію та золото. Їх можна 
конфігурувати й купувати навіть у додат-
ках деяких банків на мобільному телефоні. 
Однак якщо ви професійно не знаєтеся на 
інвестуванні, є великий шанс, що втратите. 
Загалом у період великих змін на ринку, як 
зараз, краще не робити великих непотрібних 
рухів: можна більше втратити, ніж виграти.

А що зі звичайними споживацькими ці-
нами?

Регулярні дослідження цін споживацького 
кошика в Польщі робить «ASM Sales Force 
Agency». Експерти аналізують загальну ціну 
40 найпопулярніших товарів з основних 
категорій (тобто молочні продукти, м’ясо, 
напої, солодощі, алкоголь, побутова хімія, 
косметика тощо) в найбільших торговель-
них мережах. Згідно з даними вересня 2021 
року, цей кошик у мережі «Carrefour» кош-
тував 225,28 зл., «Biedronka» – 223,80 зл., 
«E.Leclerc» – 220,42 зл., «Kaufland» – 219,62 зл., 
«Makro»  – 212,13 зл., «Lidl»  – 210,53 зл. 
і «Auchan» – 204,47 зл. Пам’ятайте, що ціни 
окремих продуктів можуть відрізнятися 
в інших пропорціях; у дослідженні аналі-
зувалася повна вартість кошика. 
N.B. З 1 січня 2022 року в Польщі збіль-

шується не тільки мінімальна зарплатня. 
Знову зростають ціни на електроенергію 
чи вивезення сміття. Ціни на товари та по-
слуги вже підняла більшість фірм. Зроста-
ють витрати на життя й виробництво, тим 
часом конкурентоспроможність польської 
економіки знижується. 

Тож ті, хто вже підняв ціни, зроблять це 
знову в новому році. З яким вас і вітаю!
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«Дорожнеча», «drożyzna» – сьогодні це одне з найбільш повторюваних слів 
у Польщі. За останні місяці інфляція «з’їла» більшість підвищень та соціальних 
бонусів поляків. Українські мігранти втратили ще більше – оскільки їхні 
заробітки не зростають так стрімко, як доходи польської більшості. 
Звідки взялася інфляція і що робити споживачеві?

ДОРОЖНЕЧА В ПОЛЬЩІ. ЯК ПРАВИЛЬНО 
ПОВОДИТИСЯ СПОЖИВАЧЕВІ В ПЕРІОД 
ВИСОКИХ ЦІН?

У листопаді ціни в річному зрізі зросли на 
7,7% – і це найімовірніше не кінець. У Поль-
щі – найвища інфляція в Євросоюзі та вод-
ночас найбільша за останні два десятиліття 
в історії країни. Щоб хоч трохи зупинити 
галоп зростання цін, Рада з монетарної по-
літики Польщі 8 грудня вчергове підвищила 
процентні ставки Нацбанку на 0,5% (нині 
головна ставка становить 1,75%). Це – третє 
і, певно, не останнє підвищення ставок із 
жовтня 2021 року. 

Підвищення відсоткових ставок збільшує 
вартість злотого й депозитні відсотки в бан-
ках, але водночас підіймаються виплати по 
кредитах, як споживацьких, так і іпотечних. 
Уже сьогодні власники квартир витрачають 
в середньому на кількасот злотих більше, ніж 
ще півроку тому.

Експерти Польського економічного ін-
ституту PIE очікують, що Нацбанк Польщі 

підвищуватиме ставки до кінця 2022 року 
щонайменше до рівня 3%. Після підняття 
відсоткових ставок дещо зміцнилася поль-
ська валюта – євро коштувало 4,60 зл. про-
ти рекордного листопадового рівня 4,68 зл. 
Однак очікування щодо грудня песимістичні: 
передбачається, що інфляція далі зростатиме 
(до рівня 8,2%), а євро знову подорожчає.

Що відбувається – «людською мовою»?
Світові економісти ще до початку панде-

мії стверджували, що нас чекає економічна 
криза – інша за структурою, ніж відомі нам 
досі падіння. Дотеперішні кризи ставалися 
після якоїсь мікрокатастрофи, що тягнула на 
дно всю галузь (десь «луснула» якась «буль-
башка») – однак якщо державні регулятори 
відповідали стрімкими та мудрими діями, 
економіка так само стрімко відштовхувалася 
від дна. Нова криза, на думку економістів, 

мала бути не такою стрімкою, проте систем-
ною, глибокою й довготривалою.

Усі прогнозовані раніше процеси підсилив 
коронавірус. Держави не шкодували грошей 
на рятування економік, тому в Польщі, на-
приклад, минулого року безробіття залиши-
лося на досить низькому рівні. Коронавірус 
не знищив робочих місць, зокрема для мі-
грантів; у поляків також на руках опинилися 
живі гроші, роздані державою (за різними 
підрахунками – Польща витратила на різно-
манітні «щити», «tarcze» від кільканадцяти до 
кількох десятків відсотків власного річного 
бюджету!).

Утім пандемія вдарила в інше – у так зва-
ні ланцюги постачання. Сучасна економіка 
й виробництво настільки оптимізовані, що 
постійно функціонують «на межі»: не збері-
гають запасів сировини, щоб не платити за 
великі склади, усе замовляється за потребою, 

Ігор ІСАЄВ, VIPoL
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За що виходив Майдан?

ього року минуло вісім років від 
початку Революції гідності. За цей 
час в Україні змінилися вже два 

президенти, двічі відбувалися парламент-
ські та місцеві вибори, помінялося кілька 
прем’єр-міністрів. Іншою, вже трагічною 
сторінкою змін стала російська агресія про-
ти України, окупація українських територій 
і тисячі загиблих українських громадян. 
Однак важливим у цьому всьому є те, що 
країна має можливість вибирати своє май-
бутнє. Без Майдану така можливість була 
б примарною. 

З 2014 року офіційно в український кален-
дар вписано 21 листопада як День гідності та 
свободи. 22 листопада далекого 2004 року 
розпочалися протести на київському Май-
дані та в інших українських містах тих, хто 
не погодився зі сфальшованими результа-
тами виборів президента. Тоді чинна влада 
в Україні в постаті Леоніда Кучми підтрима-
ла Віктора Януковича на посаду президента 
та посприяла масовим фальсифікаціям на 
виборах. Українці не сприйняли ці фальси-
фікації і вийшли на багатолюдний протест. 
Майдан протривав місяць і завершився 
призначенням повторного голосування, 
після якого Віктор Ющенко законно був 
обраний президентом. Через дев’ять років, 
21 листопада, виступаючи проти зовнішньо-
політичного курсу країни, який вибрав то-
дішній президент Віктор Янукович, українці 
знову вийшли на київський Майдан. Спроба 
силового розгону Майдану 30 листопада 
допровадила вже до мільйонних протестів 
у Києві та майже в усіх обласних центрах 
країни. Вдавшись до радикальних методів та 
почавши фізично знищувати протестуваль-
ників, влада програла, і Віктор Янукович зі 
своїми найближчими соратниками з кінця 
лютого перебрався до Росії. Тоді ж Росія 
і розпочала відкриту агресію проти України. 
Ці два Майдани стали основою встановлен-
ня в Україні Дня гідності та свободи. 

Відповідаючи на питання «За що виходив 
Майдан?», варто пригадати, у якому стані 
була країна до цих подій та що ж змінило-
ся. Віктор Янукович, який мав підтримку 
Кремля та не розумів суті демократії, на-
магався побудувати країну на зразок пів-
нічно-східного сусіда. Янукович особисто 
тяжко пережив Майдан 2004 року, тому, 
вигравши вибори в 2010 році, всіляко на-

магався «відімстити» за свій програш шість 
років тому. І ця «помста» проявилась у по-
будові авторитарної влади, централізації 
та виборі проросійського курсу для кра-
їни. Також Януковичу набагато простіше 
було говорити з Володимиром Путіним чи 
Олександром Лукашенком, ніж, наприклад, 
з президенткою Литви Далею Грібаускайте. 
Оскільки з авторитарними лідерами в нього 
було набагато більше спільного, тому і ро-
зумілися вони краще. Зрозуміти ж демо-
кратичні цінності Віктору Януковичу так 
і не вдалося.

Головною складовою двох найбільших 
українських протестів було небажання 
активної частини суспільства миритися 
з тим, що в них відбирають право вибору. 
Це дійсно стало рушійною силою протестів. 
Зрештою, соціологічні дослідження, зокре-
ма, Українського центру економічних та 
політичних досліджень ім. О. Разумкова, 
чітко показують, що права та свободи укра-
їнці цінують більше, ніж власний добробут.1 
Якщо пригадати, що за пізнього Леоніда 
Кучми та Віктора Януковича відбувалися 
сильні процеси, скеровані на побудову ав-
торитарного правління та обмеження прав 
громадян, то цілком логічним виглядають 
протестні масові рухи в 2004 та 2013 роках. 

Два попередні Майдани також об’єдну-
вало те, що їхні прихильники та учасники 
підтримували євроінтеграційні процеси 
України та демократичне майбутнє. Росія 
сприймалась як загроза незалежності та 
безпеці. Якщо в 2004 році Кремль не на-
важився на пряме втручання в українські 
події і лише «відзначився» антиукраїнською 
пропагандою та привітанням сфальшова-
ного результату Януковича, то в 2014-му 
Росія вже почала захоплювати українські 
території, розгорнула відкриту війну про-
ти України. Зрештою, російська агресія 
також і пришвидшила відхід українського 
суспільства від парадигми «брати-слов’яни 
українці та росіяни», який і досі триває. 
Усе менше прихильників союзу з Росією 
в будь-якій іпостасі та все більше тих, хто 
бачить майбутнє України лише у співпраці 
з демократичними європейськими країнами. 
Згадані тут останні дослідження Центру 
Разумкова добре показують еволюцію змін 
в українському суспільстві та відхід від ко-
лись спільного сприйняття реальності з ро-

Ц
сіянами, особливо щодо історичної пам’яті. 

Цікавим для порівняння з Україною 
є приклад Білорусі, де понад рік із різною 
інтенсивністю тривають протести проти 
визнання результатів виборів президента. 
Зараз вони фактично одиничні, суспіль-
ство застрашене, а самозваний президент 
Лукашенко не гребує жодними методами, 
щоб знищити опонентів. Коли починалися 
протести в Білорусі, то дуже часто білоруські 
опозиціонери та активісти говорили, що 
вони не хочуть, щоб їх порівнювали з укра-
їнським Майданом, і їхні протести «мирні». 
Це означало, що Майдан сприймався ви-
ключно як насильницький спротив, який 
призвів до війни в Україні. Білорусь є іншою, 
ніж Україна, хоча має спільний радянський 
досвід. Однак перемога в 1994 році в Білорусі 
Лукашенка та фактично повна зачистка ним 
політичних опонентів не дали можливості 
білоруському суспільству звикнути до віль-
ного вибору. В Україні ж за тридцятирічну 
історію незалежності змінилося шість пре-
зидентів і не останню, а радше ключову роль 
у цьому відіграли події Майдану 2004 року. 
Без успішного Майдану 2004 року важко 
собі уявити Майдан 2013–2014 років. Адже 
протести 2004 року, хоч і не допровадили до 
радикальних змін у побудові демократії, все 
ж закріпили в суспільстві думку, що вибір 
можливий і за нього варто боротись. У Бі-
лорусі ж Площі 2006 та 2010 (акції протесту 
проти результатів президентських виборів, 
«площа» – від назви першого палатного мі-
стечка на площі Жовтневій у Мінську) та 
протести 2020 років, на жаль, потерпіли 
поразку. І коли питають «За що виходив 
Майдан?», то варто робити це порівняння. 
Бо Майдан виходив і за те, щоб в Україні 
не було більше свого Лукашенка чи Путіна, 
щоб суспільство завжди мало вибір і влада 
навчилася його поважати, щоб громадяни 
могли відкрито критикувати владу та не боя-
тися репресій з її сторони за цю критику. Чи 
має це зараз Україна? Так, має, особливо це 
видно, дивлячись на північного та східного 
сусідів України. Хоч і заплатили українці за 
це своїм життям, а через російську агресію 
і далі продовжують платити, проте отримали 
шанс на зміни. А це неабияка цінність – 
мати шанс. 

1 https://razumkov.org.ua/uploads/2021-nezalezhnist-30.pdf.

Чим більше проходить часу від подій, учасниками яких ми були, тим сильніше зростає 
ймовірність, що наше емоційне сприйняття їх дещо послабиться, але зросте раціональне 
розуміння. Про травми чи перемоги простіше говорити з упливом часу, хоча деякі деталі 
й губляться. Проте досвід постподії лише збагачує наше усвідомлення того, що ж відбулося 
та для чого.   

Ольга ПОПОВИЧ

Діти, які втратили батьків, донині пережи-
вають травму»,  – підкреслив президент 
Анджей Дуда. Під час урочистих заходів 
члени Незалежної асоціації студентів Вар-
шавського університету зачитали переклик 
пам’яті з іменами всіх відомих жертв воєнно-
го стану. Глава польського уряду Матеуш Мо-
равецький у соцмережах назвав цю річницю 
символічною датою, адже Мойсей також 40 
років вів єврейський народ з єгипетської 
неволі до землі обітованої. 

Дім зустрічей з історією у Варшаві у зв’язку 
з річницею запустив оновлення додатку 
для телефона «Ваша Варшава». Програму 
доповнено десятками місць, фотографій 
та фактів, які користувачі можуть знайти, 
гуляючи з телефоном у руках або залишаю-
чись удома. Завдяки новій версії охочі також 
можуть перевірити свої знання про воєнний 
стан і Варшаву. Окрім цього, Дім зустрічей 
запросив охочих на прогулянку слідами 
воєнного стану під гаслом: «Прогулянка 
з термосом і аплікацією». Учасники, озброєні 
аплікацією «Твоя Варшава» та термосами 
з гарячим чаєм, мали можливість пізнати 
місто за часів надзвичайного стану. 

Ще одним пунктом у програмі стала ви-
ставка «Коли щитом був сміх», підготовле-
на Музеєм карикатури, яку кожен охочий 
може побачити з 7 по 31 грудня в галереї WZ. 
Також відбувся спеціальний показ фільму 
режисера Яна Матушинського «Щоб не було 
слідів». Фільм створений на основі репор-
тажу Цезара Лазаровича й розповідає про 
смерть Ґжеґожа Пшемика. Перед фільмом 
пройшли дебати за участю представників 
журналістів, юристів і митців.

40 років 
із дня введення 
воєнного стану 
в Польщі

13 грудня 1981 року змінило життя мільйо-
нів поляків. Цього дня, замість звичайного 
випуску ранкових новин, жителі Польщі 
побачили промову головнокомандуючого 
польськими збройними силами, генерала 
Войцеха Ярузельського, який заявив про 
оголошення на території Польської На-
родної Республіки воєнного стану. Влада 
в Польщі перейшла до рук військової хунти. 

Близько шостої години ранку у великих 
містах, таких як Варшава, Ґданськ, Краків, 
Катовіце, Познань, Вроцлав, Щецин, армія та 
поліція приступили до блокування під’їзних 
шляхів, щоб запобігти можливим втечам 
чи передачі прямої інформації між міста-
ми. Крім того, військові проводили марші 
в центрі міст, щоб продемонструвати свою 
силу та паралізувати суспільство.

Метою комуністичного режиму було зни-
щити багатомільйонний рух «Солідарність». 
Незалежна від влади організація станови-
ла загрозу для комуністичної партії. Вона 
швидко набирала все більшого значення для 
поляків. Що важливо, також користувалася 
підтримкою церкви. 14 серпня 1980 року 
на Ґданському суднобудівному заводі роз-
почався страйк, учасники якого вимагали 
підвищення заробітної плати та повернення 
звільнених працівників, зокрема Анни Ва-
лентинович. Головою страйкового комітету 
став майбутній президент Лех Валенса. Во-
сени 1980 року до «Солідарності» належало 
вже три мільйони поляків. У листопаді 1981 
року, тобто за місяць до початку воєнного 
стану, масові заворушення продовжували 
наростати. Відбувалася радикалізація в дея-
ких опозиційних колах та соціальних групах, 

що звичайно не подобалося тодішній владі.
Комендантська година, жорстка цензура 

(включно з листуванням та телефонними 
розмовами), мілітаризація стратегічних сек-
торів економіки, заборона зборів, страйків 
і громадської діяльності, а також заборона 
зміни місця проживання стали буденністю 
жителів Польщі. Воєнний стан тривав до 
середини 1983 року й коштував життя кіль-
кох десятків поляків. За весь період воєн-
ного стану затримано у своїх помешканнях 
та у відділеннях «Солідарності» близько 
10 тис. осіб.

Згодом Ярузельський та його прибічники 
наголошували, що введення воєнного стану 
було необхідністю, аби уникнути інтервенції 
до Польщі радянських військ. Але польські 
історики рішуче відкидають цей аргумент.

У 1989 році, за результатами «круглого сто-
лу» комуністичних лідерів та «Солідарності» 
було проведено перші частково демокра-
тичні вибори, і Сенат повністю перейшов 
у руки демократичних сил.

Після півночі 13 грудня біля меморіальної 
дошки Ґжеґожу Пшемику на будівлі коли-
шнього штабу Громадянської міліції (MO) 
у Старому місті Варшави, за участю прези-
дента Анджея Дуди  відбулися урочистості 
з нагоди 40-ї річниці введення воєнного 
стану. Власне, в цьому місці у травні 1983 
року міліція до смерті побила випускника 
варшавської середньої школи. Під час уро-
чистості Анджей Дуда також згадав інших 
жертв воєнного стану, зокрема шахтарів, 
убитих на копальні «Вуєк». «Польща досі 
страждає від того, що сталося. До сьогодні 
багато сімей не оговталися від цієї трагедії. 

Світлана СЛИВЧЕНКО

У понеділок, 13 грудня минає 40 років із дня 
введення в Польщі воєнного стану. З цієї нагоди, 
крім офіційних урочистостей, варшавські установи 
підготували виставки, концерти та вистави, які 
нагадуватимуть про драматичні події 1981 року. 
Дім зустрічей з історією у Варшаві навіть запустив 
нову версію програми для телефонів «Ваша 
Варшава», яка має допомогти уявити повсякденне 
життя варшав'ян у період воєнного стану.

варто знати – Польща

Foto: Wikipedia - domena publiczna
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Рік тому, 10 грудня 2020 року, попри пан-
демію, у відповідь на зростаючу частку мі-
грантів серед місцевих мешканців та в знак 
розуміння їхніх потреб, фундація «Україна» 
спільно з Почесним консульством України 
у Вроцлаві створила незалежну установу, яка 
займатиметься потребами мігрантів комп-
лексно – Інститут прав мігрантів (ІПМ). 
Постановою від 22 грудня 2020 року ІПМ 
продовжив розвивати діяльність уже існую-
чого з 2017 року інформаційного пункту для 
мігрантів фундації «Україна» «InfoCUKR».

«Легалізація праці та перебування інозем-
ців – це тільки одна з галузей нашої діяльно-
сті. Найбільша мета – розглядати іноземців 
як одну із суспільних груп, що проживають 
у Польщі. Ми прагнемо якомога більше ак-
тивувати цю групу жителів, через освіту та 
допомогу у створенні власних громадських 
ініціатив. З іншого боку, ми хочемо при-
вернути увагу до факту, що правові акти 
часто не беруть до уваги іноземців та їхні 
потреби. Інститут прав мігрантів прагне, 
аби іноземці розглядалися державою як 
одна із суспільних груп, що має свої права 
та інтереси», – наголосив керівник інституту 
Бартоломей Потоцький.

Консультації для іноземців у Вроцлаві
Протягом останніх 3 років в Українському 

центрі культури та розвитку за адресою вул. 
Руська 46А/201 у Вроцлаві функціонував 
інформаційний пункт, що допомагає іно-
земцям розв’язувати юридичні питання та 
надає поради в інших справах, пов’язаних із 
життям у Польщі. На його основі створено 
Інститут прав мігрантів. Консультаційна 
діяльність залишається одним із головних 
напрямків новоствореного інституту. За ми-
нулий рік послугами інформаційного пункту 
скористалися понад 12 тисяч осіб.

 У середині 2020 року Осередок моні-
торингу расистської та ксенофобської 
поведінки повідомив прокуратуру про 
те, що мешканець Ченстохови в соціаль-
них мережах закликає до ненависті на 
національному ґрунті.

У вересні 2020 року 51-річного Збігнєва 
О. було затримано та пред’явлено обви-
нувачення в розпалюванні ворожнечі за 
національною ознакою у Facebook у період 
із 2019 року по червень 2020 року, у знева-
жанні українців за їхньою національною 
приналежністю та заклики до злочинів. 
Поляк писав, що «українці – не люди», 
вони є вбивцями, та закликав відстрілю-
вати «брудасів».

Суд визнав Збігнева О. винним. Обви-
нувачуваний повинен сплатити 10 тис. зл. 
штрафу та 3,5 тис. зл. судових витрат. Ос-
каржити вирок можна протягом 7 днів 
після його отримання поштою.

За матеріалами Центру моніторингу 
расистської та ксенофобської поведінки 
та видання «Gazeta Wyborcza».

У другому кварталі 2021 року українські 
трудові мігранти переказали з Польщі 
на батьківщину 1,34 млрд доларів, що на 
0,36 млрд більше, ніж в аналогічному пе-
ріоді 2020 року (0,97 млрд доларів). Про це 
повідомив портал «Yavp.pl» з посиланням 
на дані Національного банку Польщі.

Загалом трансфери від громадян Укра-
їни становили 82,5% від загальної суми 
переказів усіх працюючих у Польщі мі-
грантів. Зростання відбулося внаслідок 
збільшення трансферів від осіб, які при-
їжджають працювати до Польщі на ко-
роткий термін (до 3 місяців). 

Нагадаємо, за даними Національно-
го банку України, у 2020 році українські 
трудові мігранти загалом переказали на 
батьківщину понад 12 млрд доларів.

Українське подружжя Еліна Черкас та 
Ярослав Кашлюк відкрили в Кракові першу 
стаціонарну «zero waste» («нуль відходів») 
крамницю під назвою «Luzem» понад пів-
тора року тому. Товари тут можна при-
дбати на вагу, відвідувачам пропонують 
приходити із власною багаторазовою та-
рою чи торбинками. Зі свого боку власники 
магазину збирають, сортують та віддають 
на вторинне використання упакування та 
інше сміття. Саме таким чином українські 
мігранти пропагують і втілюють у життя 
ідею зменшення кількості відходів.

Роботу еко-крамниці українських мі-
грантів оцінили не лише екологічно сві-

У польській столиці, а також у Все-
мережі шанувальники сучасного укра-
їнського кіно мали нагоду переглянути 
найкращі фільми в рамках кінофестивалю 
«Ukraїna!», який ушосте відбувся 12–18 
листопада. Про це повідомило видання 
«Наше слово». 

У програмі фестивалю були представ-
лені, зокрема, такі стрічки, як «Носоріг» 
(режисер – Олег Сенцов), «Я працюю на 
цвинтарі» (Олексій Тараненко), «Stop-Зем-
ля» (Катерина Горностай), «Погані доро-

З 17 по 21 листопада вже вчотирнадцяте 
відбувся фестиваль «Україна в центрі Лю-
бліна», мета якого – показати українську 
культуру в різних формах і побудувати 
взаємний польсько-український діалог. 
Про це повідомило видання «Наше сло-
во». Організатором події є Фонд духовної 
культури пограниччя, а почесними патро-
нами – Посольство України в Польщі та 
мер Любліна Кшиштоф Жук.

Цьогоріч фестиваль традиційно розпо-
чався онлайн-конкурсом знань про Украї-
ну, у якому взяли участь учні з різних міст 
Польщі. Винятковою подією стала, зокре-
ма, літературна зустріч з Александрою 

Опрацював Анатолій ЗИМНІН на підставі матеріалів порталу «Наш вибір», газе-
ти «Наше слово», порталу «Yavp.pl», газети «Rzeczpospolita» та Посольства України 
в Польщі.

ги» (Наталія Ворожбит), «Із зав’язаними 
очима» та «Моя війна» (Маша Кондакова). 

Окрім того, глядачі мали нагоду по-
бачити класику українського кінемато-
графа – фільм Юрія Іллєнка «Білий птах 
з чорною ознакою» – з нагоди 80-ліття від 
дня народження актора Богдана Ступки, 
який зіграв у ньому одну з головних ролей. 
Також ознайомитися з добіркою коротко-
метражних фільмів, відвідати програму 
для дітей, взяти участь у дискусіях та зу-
стрічах з акторами й режисерами.

Зіньчук, під час якої було представлено 
видану завдяки стипендії мера Любліна 
двомовну збірку віршів під назвою «Ja De / 
Ї Ду Де», що стала підсумком напрацювань 
авторки з 2000 по 2015 роки. 

Окрім того, гості події мали змогу зу-
стрітися з істориком і публіцистом Рома-
ном Кабачієм, письменницею Катериною 
Бабкіною та її перекладачем Богданом За-
дурою, які стали лауреатами цьогорічної 
нагороди «Анґелус», взяти участь у різно-
манітних конкурсах та краєзнавчих екс-
курсіях, а також відвідати музичний вечір, 
підготовлений люблінськими студентами 
та молоддю.

домі покупці. Організатори найбільшого 
в Центрально-Східній Європі проекологіч-
ного заходу «Carbon Footprint Summit 2021», 
що проходив у жовтні в Кракові, присудили 
«Luzem» одну із шести головних нагород – 
у категорії «функціональність організації».

Як повідомляють на сторінці заходу, на-
городи за екологічну та просоціальну ді-
яльність вручали вдруге. Перед номінацією 
кожна з компаній мала пройти так званий 
«зелений аудит», у межах якого перевіряли 
прозорість та ефективність діяльності з точ-
ки зору екології і зміни клімату.

 
За матеріалами Польського радіо.

У Любліні 28 листопада відбулися урочи-
стості з нагоди 425-річчя підписання Бере-
стейської унії та вшанування священному-
ченика Йосафата Кунцевича. Божественну 
літургію в люблінському костелі св. Йоса-
фата, спільно з ієрархами греко-католиць-
кого й римо-католицького обряду, очолили 
митрополит перемисько-варшавський Євген 
Попович і митрополит люблінський Стані-
слав Будзік.

Під час урочистостей були присутні пред-
ставники влади міста: голова Ради міста 
Ярослав Пакула та директор Центру між-
народної співпраці Кшиштоф Становський, 
а також генеральний консул України в Лю-
бліні Василь Павлюк. Після святкової літургії 
греко-католицький священник о. Стефан 
Батрух отримав з рук посла України Андрія 
Дещиці орден князя Ярослава Мудрого 
V ступеня.

Йоcафат Кунцевич – святий, мученик – 
народився у Володимирі-Волинському в 1580 
році, страчений у Вітебську в 1623 році. Він 
поділяв думку, що церкви візантійської та 
латинської традицій мають однакову гід-
ність і користуються однаковими правами. 
А літургійна й духовна відмінності, а також 
етнічна, мовна та культурна різноманітність, 
поєднані між собою, ще чіткіше підкреслю-
ють універсальний характер церкви.

Нині, крім загальних консультацій, тут 
проходять також тематичні: з психологом, 
юристом, спеціалістом із профорієнтації – 
за адресою вул. Руська 46А/202 у Вроцлаві, 
а загальні легалізаційні  – додатково у Вальб-
жиху (Магістрацька площа 1) та в «Переході 
діалогу» у Вроцлаві (Свідницький перехід).

Записатися на консультацію можна на 
сторінці установи instytutpm.eu: за номе-
ром – 510 011 846 або електронною поштою: 
zapisy@instytutpm.eu.

Співпраця, просвітницькі публікації  
та багато іншого 

Важливим завданням діяльності IPM 
є налагодження міжсекторної співпраці для 
покращення становища не тільки іноземців, 
а й усіх зацікавлених груп, які функціонують 
у новому багатокультурному середовищі.

«За цей рік співпрацювали з міською ад-
міністрацією міст Плешев, Свідниця, Вальб-
жих. Тісно взаємодіяли з Районною палатою 
юрисконсультів, Районною інспекцією праці, 
Нижньосілезьким воєводським управлін-
ням, профспілками, вищими навчальними 
закладами. Були залучені до консультації 
змін у законі про іноземців, а також політики 
вакцинації проти COVID-19. На нашому 
рахунку  – співорганізація юридичної кон-
сультації, публікація чотирьох інформацій-
них довідників, спільна з Радіо Luz передача, 
численні інтерв'ю та консультації», – під-
сумовує спеціалістка з питань просування 
і PR Інституту прав мігантів Софія Баянова.

З нагоди першої річниці діяльності, Ін-
ститут прав мігрантів підготував спеціальні 
консультації, несподіванки в соцмережах. 
У межах міста Вроцлав і регіону буде пред-
ставлена інформаційна кампанія інституту. 
Про деталі можна дізнатися на сторінці: 
instytutpm.eu.

Інституту прав мігрантів у Вроцлаві – 1 рік!

У Ченстохові суд 
покарав поляка, 
який стверджував, 
що «українець – 
не людина»

Трудові мігранти 
збільшили обсяг 
грошових переказів 
в Україну з Польщі

Екологічна крамниця українців у Кракові 
отримала нагороду найбільшого в Центрально-
Східній Європі проекологічного заходу

Фестиваль українського кіно «Ukraїna!»

Фестиваль «Україна в центрі Любліна»

Урочистості 
з нагоди річниці 
Берестейської унії

Вроцлавський інститут прав мігрантів відзначає один рік своєї 
діяльності – працівники не без задоволення діляться результатами 
роботи за цей період та обіцяють «заявляти про себе в рамах 
святкувань та запрошувати на безплатні консультації».  
Що це за організація та якими є її досягнення?

За ненависницькі дописи 
в Інтернеті та заклики вбивати 
українців польський суд 
зобов'язав 51-річного 
Збігнєва О. виплатити штраф. 

Роботу «zero waste» крамниці, власниками якої є українці, було 
відзначено під час найбільшого в Центрально-Східній Європі 
проекологічного заходу – «Carbon Footprint Summit 2021».

Софія БАЯНОВА

вісті громади вісті громади

        Нагородження отця Стефана Батруха. На фото – 
Стефан Батрух та посол України у Польщі Андрій 
Дещиця. Фото зі сторінки Андрія Дещиці у Фейсбук.
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інтерв'ю

Ta Ukrainka 
і її «польська 
мрія»

знайду роботу на місяць, а потім поїду подо-
рожувати по Європі. Але все сталося інакше. 

Чи ти до того часу, як переїхала до 
Варшави, займалася музикою? Можеш 
розповісти, як з’явилася ідея tej Ukrainki?

У дитинстві я ходила до музичної школи, 
закінчила 7 років гри на фортепіано, ще 
співала в хорі, але сольно  – ніколи. Завж-
ди була сором’язливою, думала, що сама 
нічого не зможу. Мій чоловік займається 

не виплачувала мені гроші, а я була така 
перелякана, що не знала, як реагувати, бо 
працювала неофіційно. Тоді мені було дуже 
важко,  навіть виникло бажання повернути-
ся, бо в мене нічого не виходило, але так і не 
повернулася. Хочу підкреслити – так було 
по приїзді, бо з'явилося багато коментарів 
після виходу пісні, що не так вже й погано 
в Польщі. Я не співаю про те, як мені зараз 
погано, лише про те, з чим я стикнулася на 
початку. Коли ми з чоловіком записували 
цю пісню, якраз дивилися серіал у стилі 
вестерну «Westworld», де у вигаданому світі 
жили роботи, які думали, що вони люди, 
а справжні люди приїжджали туди і їх ви-
користовували, знущалися над ними. Там 
була дівчина Долорес, наївна й добра, хо-
тіла всім допомагати. Мені вона нагадала 
мене, коли я тільки приїхала до Польщі. 
Була тоді така мила, усміхалася, всім хотіла 
допомогти, хоча собі не могла. Із цього ви-
никла ідея пісні, щоб це було про Польщу, 
як такий собі Дикий Захід, і про мене, як 
таку ковбойку-українку. Взагалі в альбомі 
буде ще одна пісня на тему еміграції, яка 
називається «Imigrantka». 

Чому ти взяла собі таке сценічне ім’я – 
ta Ukrainka?

Я довго думала, як назвати себе, який 
обрати псевдонім. Анастасія Івахненко мені 
не звучало. Якось випадково, коли слухала 
музику, натрапила на одного польського 
репера, у якого псевдонім Arab. Насправ-
ді він поляк, але схожий зовнішністю на 
араба. І я собі згадала, що коли працювала 
в магазині, то постійно чула у свій бік «ta 
Ukrainka». Подумала, що якби питали, хто 
співає, чия пісня, то і такі відповіді були б 
«jakaś dziewczyna z Ukrainy», «ta Ukrainka». 
І я вирішила, що така назва має залишитися. 

Як ти думаєш, якою є твоя аудиторія?
Я думаю, що моя аудиторія – це люди зі 

схожою душевною організацією. Загалом усі 
мої пісні дуже різні, все що їх об’єднує – це 
я, мій голос і жіноча тема. 

І останнє питання: які в тебе цілі та пла-
ни на 2022 рік?

Працювати над почуттям власної гідності, 
а в творчості – випускати наступні пісні, 
перший альбом, перебороти страхи та ви-
ступити наживо, можливо, навіть просто 
на вулиці.

Розмовляла Іванна БЕРЧАК

музикою, робить сам біти, і все почалося 
десь півтора року тому, коли через локдаун 
ми всі сиділи вдома, було багато вільного 
часу. Чоловік тоді робив музику й одного 
разу зайшов до мене в кімнату та запитав, 
чи не хочу спробувати поспівати. Я пого-
дилася, мені дуже сподобалося – так все 
почалося. Пандемія стала для мене поря-
тунком. Останні два роки я дуже мучилася 
на своїй роботі, не знала, як реалізувати 
свій творчий потенціал, адже завжди була 
творчою, любила фотографувати, вигаду-
вати різні історії. І коли почала співати, то 
мене «понесло», я відчула себе як на терапії. 
Це була моя форма релаксу від роботи, мій 
наркотик. Я працювала до 10 вечора, а коли 
приходила додому, то одразу запитувала 
чоловіка, чи має він новий біт для мене. 
І так ми записували музику. Спочатку я собі 
придумувала мелодії, щось там співала, 
а пізніше ми писали тексти й створювали 
композицію з текстом. 

Ти навчалася в університеті залізнич-
ного транспорту в Україні й навіть пра-
цювала на залізниці. Як сталося, що ти 
переїхала до Польщі?

Так, я навчалася там 5 років. Не знаю, як 
закінчила той університет, бо мені взагалі 
не подобалося навчання, працювала на 
залізниці, ще коли була студенткою. Уже 
тоді зрозуміла, що не хочу пов’язувати жит-
тя з цією сферою. Але я така людина, що 

коли починаю щось, то вже мушу довести 
до кінця. Після закінчення університету 
працювала мерчендайзером, але попри 
добрий дохід ця робота теж не приносила 
задоволення. Тоді найбільшим моїм бажан-
ням було подорожувати, і я почала думати, 
як це реалізувати. Вирішила, що найшвидше 
здійснити свою мрію можна через Польщу, 
бо вона близько, легко зробити документи, 
щоб переїхати. Я сподівалася, що приїду, 

«Polski Sen – Dołores» – це початок цілого 
проєкту з конкретною темою чи всі пісні 
альбому будуть різні?

Я не можу назвати це проєктом. У мене 
немає стратегії, наміру йти в одному на-
прямку, націлюватися на якусь конкретну 
тему. Не знаю, як воно розвиватиметься 
далі. Для мене це дуже особистісна спра-
ва. Наступні пісні будуть різними, часом 
про мене, часом про дівчат, яких я знаю, 
або про яких хтось десь розповідав, або 
це будуть придумані історії. Перша пісня 
«Polski Sen – Dolores» – про мене. Про мою 
історію, про те, як я уявляла, що місяць по-
працюю у Варшаві та поїду на місяць до 
Італії, а насправді, коли приїхала, місяць не 
могла знайти роботу. Не тому не могла, що 
її не було, просто я відчувала такий стрес та 
паніку, що не могла сама піти до магазину, 
адже це – моя перша поїздка за кордон. Тоді 
виникло багато різних проблем. На пер-
шому місці роботи в магазині начальниця 

Анастасія Івахненко, вона ж співачка ta Ukrainka, дебютувала на початку 
листопада з піснею «Polski Sen – Dolores», у якій розповіла про свій нелегкий 
досвід еміграції до Польщі.  

«Я вам кажу, ця країна не для чужинців, повірте мені. Будьте обережні, так 
виглядає польська мрія», – співає Анастасія. «Легка, авант-попова музика з більш 
важким, соціально заангажованим текстом», – так пишуть польські ЗМІ про 
музику tej Ukrainki та прирівнюють її творчість до Siksy i Mistera D. 

Журналістка Іванна Берчак  поспілкувалася з Анастасією про її переїзд 
до Варшави, про те, як з’явилася ta Ukrainka, й плани на майбутнє.

інтерв'ю

Фото з архіву співачки.
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АДРЕСИ УКРАЇНСЬКИХ ШКІЛ 
І ШКІЛЬНИХ ПУНКТІВ
Вармінсько-Мазурське воєводство 
(Warmińsko-Mazurskie)
Бані-Мазурські. ZPO, ul. Konopnickiej 12, 
19-520 Banie Mazurskie, тел.: +48 87 615 71 13, 
e-mail: gim_ban@poczta.wp.pl.

Барцяни. SP im. Straży Granicznej 
w Barcianach, ul. Nowa 1A, 11-410 Barciany, 
тел.: +48 89 753 10 59, e-mail: gimbar@wp.pl.

Бартошиці. Початкова школа №8 імені Лесі 
Українки з українською мовою навчання. Szkoła 
Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim 
Językiem Nauczania w Bartoszycach, ul. Leśna 1, 
11-200 Bartoszyce, тел.: +48 530 231 207.

Бранєво. SP nr 3, ul. PCK 4, 14-500 Braniewo, 
тел.: +48 55 644 28 58, e-mail: sp3braniewo@interia.pl.

Бранєво. SP nr 6 im. Jana Pawła I, ul. Konarskiego 13, 
14-500 Braniewo, тел.: +48 55 644 24 97, 
e-mail: sekretariat@sp6braniewo.pl.

Вєнцкі. ZSP im. Papieża Jana Pawła II,  Więcki 8, 
11-606 Budry, тел.: +48 87 427 80 24, 
e-mail: s.p.budry@wp.pl.     

Венгожево. SP nr 2, ul. Zamkowa 6, 
11-600 Węgorzewo, тел.:  +48 87 427 21 70, 
e-mail: sp2wegorzewo@poczta.fm.

Видміни. ZSO w Wydminach, ul. Grunwaldzka 94, 
11-510 Wydminy, тел.:  +48 87 421 00 28, 
e-mail: zsowydminy@interia.pl.

Вільчента. SP w Wilczętach, Wilczęta 43a, 
14-405 Wilczęta, тел.: +48 55 249 06 08. 

Гавлики-Великі. SP w Gawlikach Wielkich, 
ul. Gawliki Wielkie 32, 11-510 Wydminy, 
тел.: +48 87 421 20 58, e-mail: sp_gawlikiwielkie@op.pl. 

Ґіжицько. SP nr 7 im. Janusza Korczaka, 
ul. Wodociągowa 8, 11-500 Giżycko, 
тел.: +48 87 428 90 60, e-mail: sp7@gizycko.pl.    

Ґіжицько. SP nr 1 w Giżycku,  ul. Gimnazjalna 1, 
11-500 Giżycko,  тел.: +48 87 428 24 16, sp1@gizycko.pl.

Ґурово-Ілавецьке. Комплекс шкіл з українською 
мовою навчання, ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo 
Iławeckie, тел.: +48 89 761 12 43, e-mail: licej@wp.pl, 
сайт: http://szkolazdumka.pl/ukr_ver.

Добре Місто. SP nr 2 im. Mikołaja Kopernika, 
ul. Gdańska 13, 11-040 Dobre Miasto,  
тел.: +48 89 616 13 79, 
e-mail: zkola_podstawowa_nr2@interia.pl.

Дрогоше. SP w Drogoszach, ul. Drogosze 40, 
11-410 Barciany, тел.: +48 89 753 25 55, 
e-mail: spdrogosze@wp.pl.

Загає. SP w Zagajach, ul. Zagaje 6, 14-521 Lelkowo, 
тел.: +48 55 244 87 81, e-mail: sp_z@wp.pl.

Ілава. Осередок української культури «Хата», 
ul. Jagielończyka 18A, 14-202 Iława. 

Кандити. SP im. Janusza Korczaka w Kandytach, 
ul. Kandyty 77, 11-220 Górowo Iławeckie, 
тел.: +48 89 761 90 10, e-mail: spkandyty@wp.pl.

Кентшин. SP nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego, 
ul. Kopernika 12, 11-400 Kętrzyn, тел.: +48 89 751 52 76, 
e-mail: szkolapodstawowanr1@gmail.com.

Круклянки. SP w Kruklankach, ul. 22 Lipca 34, 
11-612 Kruklanki, тел.: +48 87 421 70 25, 
e-mail: spkki34@wp.pl.

Лельково. SP w Lelkowie, 14-521 Lelkowo, 
тел.: +48 55 244 81 03, e-mail: sekretariat@sp.lelkowo.eu.

Продовжуємо тему про українські школи 
у Польщі. У цьому номері пропонуємо 
інформацію про українські суботні школи, 
які діють у різних містах країни.

Варшава. З 2016 року у Варшаві діє Україн-
ська суботня школа для громадян України, 
яку організував фонд «Наш вибір». Заняття 
відбуваються щосуботи, в розкладі передба-
чено уроки української мови й українознав-
ства (історія, культура та географія України). 
Програми навчання розроблені на основі 
напрацювань проєкту «Нова українська 
школа». Компетентнісний підхід  дозволяє 
вчителеві пристосуватися до потреб кожного 
учня. Учителі з українською освітою та педа-
гогічним досвідом забезпечують високий 
рівень знань учнів віком від 6 до 16 років, 
які навчаються в кількох групах відповідно 
до віку та рівня володіння мовою. 
Щоб відвідувати Українську суботню школу 
для громадян України, потрібно написати 
відповідну заяву в день, коли ви вирішите 
завітати до навчального закладу. 
Контакт: 
сторінка в мережі Facebook: ua.szkola.waw,
тел.: +48 720 667 276, +48 727 805 764,
e-mail: szkola@naszwybor.org.pl, 
rekrutacja.uaszkola@gmail.com,
сайт: uaszkolawaw.pl. 

Фонд «Український освітній центр» орга-
нізував Український навчальний заклад 
«Школа "Материнка" ім. Д. Павличка у Вар-
шаві». Вона почала працювати з 2016 року як 
громадська ініціатива у форматі суботньої 
школи. З 2019 року відкрилося щоденне 
навчання: викладання загальноосвітніх 
предметів українською мовою в 1–11 класах 
за навчальною програмою МОН України та 
додаткове вивчення польської мови. Завдя-
ки співпраці з Міжнародною українською 
школою (МУШ) тут можна отримати україн-
ські річні табелі, свідоцтва, атестати, визнані 
Міністерством освіти й науки України. Тобто 
школа пропонує і щоденне навчання за 
програмою української школи, і додаткові 
суботні заняття.

Контакт:  
сторінка в мережі Facebook: 
szkola.ua.Materynka, 
тел.: +48 729 467 399,
e-mail: materunka.pl@gmail.com. 
cайт: http://ukranska-shkola-materinka.
mozello.com.

У Варшаві також діє Міжшкільний пункт нав-
чання української національної меншини, 
заняття проходять у Середній школі №221 
та XII Загальноосвітньому ліцеї. Його можуть 
відвідувати лише громадяни Польщі. При-
чому немає значення, як давно та на яких 
підставах дитина стала громадянином РП, 
а отже туди можна записатися одразу після 
набуття громадянства. Оцінки з української 
мови, історії, культури та географії України 
виставляються у шкільні свідоцтва й підра-
ховуються до середнього балу. 

Вроцлав. Відділення Об’єднання українців 
у Вроцлаві провадить не лише пункт навчан-
ня для меншини, але й Українську суботню 
школу для дітей. Заняття відбуваються в гру-
пах, залежно від віку дитини (4–12 років). За-
прошують також молодь від 13 років на уроки 
української мови. Школа працює щосуботи 
впродовж навчального року. Проводяться 
також розвиваючі заняття для дошкільнят. 
У програмі передбачені уроки української 
мови, релігії (за бажанням), етнографії, гео-
графії, історії України. Метою вроцлавської 
школи є допомога дітям українського похо-
дження у вивченні української мови, літера-
тури, історії, традицій рідного краю, глибше 
пізнання свого українського коріння,  куль-
тури, звичаїв і традицій під час традиційних 
святкувань, живе спілкування рідною мовою 
з ровесниками та вдосконалення її.
Контакт: ul. Ruska 46A/201, 50-079 Wrocław,
тел.: +48 57 133 02 03,
e-mail: ukr.wroclaw@gmail.com. 

УКРАЇНСЬКА 
ОСВІТА В ПОЛЬЩІ. 
Частина 3

Олександр ПУСТОВИЙ

освіта

Хоча на Північному Підляшші весь час ком-
пактно проживає україномовне населення та 
розвивається українське громадсько-культур-
не життя, все ж свідомих українців тут небага-
то. У переписі населення 2002 року про україн-
ську національну ідентичність у Підляському 
воєводстві заявила 1441 особа, у 2011-му було 
трохи більше – 2686 статистичних українців. 

Чому на землі, де весь час побутують укра-
їнські традиції, фольклор і говірки, так мало 
свідомих українців? 

Перш за все, Північне Підляшшя є перифе-
рійною територією, яка багато років відірвана 
від материкової України, роками тут не було 
умов для того, щоб сформувалася сучасна 
українська національна ідентичність. Місце-
вим селянам вистачало сказати, що вони русь-
кі, православні, неполяки; бракувало свідомої 
інтелігенції, багатих традицій зорганізованого 
українського національного життя. Тому під-
ляшани завжди були добрим матеріалом для 
політичних маніпуляцій, кожна влада звала 
їх, як хотіла, – тутешніми, малоросами, пра-
вославними поляками, білорусами. Це вбе-
регло місцеве населення від депортацій і акції 
«Вісла» (як офіційні білоруси україномовні 
підляшани не були загрозою для польської ко-
муністичної влади). Однак коли врешті-решт 
з’явилася своя інтелігенція у 1980-х роках, ви-
явилося, що українську національну ідентич-
ність слід починати будувати з нуля, причому 
в дуже складних умовах – серед населення, 
якому вдалося ззовні прищепити білоруську 
національну ідентичність (на щастя, часто 
дуже поверхневу), та молодого покоління, яке 
зазнало швидкої полонізації.

Перші дискусії про те, ким є підляшани, 
почалися весною 1982 року, отже, вже 40 ро-
ків триває процес будування серед місцевих 
автохтонів української нації. Чи успішно? Без-

сумнівно, так, бо все таки велика група людей 
дійшла до того, що вони – українці, а це довело 
до інституціоналізації українського націо-
нального руху в регіоні. 30 років тому виник 
Союз українців Підляшшя, введено вивчення 
української мови у школах, з’явилися циклічні 
культурні заходи, а в медіа – українські пере-
дачі. Щоправда, це – не масштабний процес, 
однак українці на Підляшші є помітною на-
ціональною групою.

«Приємно нам стає, коли читаємо статті 
або книжки Марка Барвінського чи Анджея 
Нікіторовича, які пишуть про ре-рутеніза-
цію, – говорив під час V Української нау-
кової конференції в Більську-Підляському 
д-р Андрій Єкатеринчук, молодий підляський 
дослідник. – Масштаб цього явища з точки 
зору українського руху є динамічним, але 
в загальних числах досить маргінальним – 
у контексті чисельності населення, яке себе 
ідентифікує з православ’ям, чи користується 
українськими говірками, або походить із ро-
дин, які ними користувалися».

Попри те що лише кілька відсотків украї-
номовних підляшан відверто заявляють про 
себе, що вони українці, все таки за 40 років 
копіткої і послідовної праці вдалося збудувати 
стабільні основи для розвитку українського 
національного життя. Цей процес – незавер-
шений, тому є шанс, що число українців буде 
збільшуватися. Однак перед українцями Під-
ляшшя постає багато загроз.

По-перше, весь час іде боротьба за душі між 
представниками українського та білоруського 
рухів, які ведуть свою активність на тій самій 
(україномовній) території. Білоруський рух 
має набагато довшу традицію, та люди звикли 
до того, що їх звуть білорусами, навіть якщо 
вони знають, що розмовляють українською 
говіркою. Легше все таки сказати «я білорус», 

ніж «я українець», тим більше що назва «укра-
їнець» має певні негативні конотації. 

По-друге, багато проблем створює швидка 
полонізація. Діти вже не розмовляють укра-
їнською говіркою, навіть у селах, що є резуль-
татом вибору їхніх батьків, які вважають, що 
знання рідної мови буде заважати в житті 
дитини та її стигматизувати. Тому молоде 
покоління ототожнюється з домінуючою поль-
ською культурою, яка часто здається кращою, 
ніж своя сільська, «руська».

По-третє, пустіють підляські села, у яких 
досі проживало майже виключно україномов-
не населення. Порожні хати купляють поляки 
з Варшави, Кракова, через що міняється націо-
нально-мовно-релігійна структура регіону. 
Молоді переселяються до міст, виїжджають 
за межі регіону, де втрачають зв’язок зі своєю 
традицією. В іншому культурному оточенні 
набагато важче будувати свою ідентичність.

Позитивним є, однак, те, що український 
рух у регіоні помаленьку зміцнює свої позиції. 
Уже ніхто не говорить, як ще бувало в мину-
лому, що на Підляшші немає ніяких україн-
ців. З року в рік більшає дітей, які вивчають 
українську мову в школах, відбувається багато 
українських заходів, причому їх організатором 
є вже не лише Союз українців Підляшшя, 
але й Підляський науковий інститут та інші 
організації. Окрім того, подорослішало пер-
ше та росте друге покоління (діти й онуки 
перших українських активістів), яке вже не 
мусить шукати відповіді на запитання про 
свою національність, тому що це зробили їхні 
батьки та дідусі.

Візьмуть гору ці негативні фактори чи все 
таки український рух на Підляшші буде надалі 
розвиватися й українців побільшає – переко-
наємося, коли будуть оприлюднені результати 
перепису населення.

40 років українства на Підляшші: 
які виклики стоять перед громадою?
У 2021 році в Польщі мав місце Національний перепис населення та житла. Уже невдовзі, 
сподіваємося, оприлюднять його результати. У контексті Підляського воєводства цікаво 
буде довідатися, що змінилося, якщо йдеться про численність православних поляків, 
білорусів і українців. Це буде досконала перевірка, які результати принесла 40-річна 
праця, пов’язана з будуванням української національної ідентичності в регіоні.

українці в Польщі

Людмила ЛАБОВИЧ
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Люблін. ZS nr 12 w Lublinie, 
ul. Sławinkowska 50. Заняття відбува-
ються у класі при греко-католицькій 
парафії (al. Warszawska 71, Lublin), 
e-mail: poczta@zs12.lublin.eu. 

Любуське воєводство (Lubuskie)

Гожув-Великопольський. Заняття 
в Українській світлиці, ul. Jagiełły 15A.

Зелена Гура. SP nr 13, ul. Chopina 
18A, 65-032 Zielona Góra, 
тел.: +48 68 452 85 00, 
e-mail: sp13zg@gmail.com.

Межиріччя. SP nr 6 w Międzyrzeczu, 
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 
66-300 Międzyrzecz, 
тел.: +48 95 741 18 46, 
e-mail: sp6@miedzyrzecz.pl. 

Новогруд Бобжанський. 
SP nr 2 im. Henryka Brodatego, 
ul. Kościuszki 41, 66-010 Nowogród 
Bobrzański, тел.: +48 68 327 66 13, 
e-mail: sp2@nowogrodbobrz.pl.

Шпротава. Заняття відбуваються 
в класі при греко-католицькій 
парафії, ul. Koszarowa 13, 
67-300 Szprotawa.

Малопольське воєводство 
(Małopolskie) 

Гладишув. ZSP w Gładyszowie, 
ul. Gładyszów 70, 38-315 Gładyszów, 
тел.: +48 18 351 00 17, 
e-mail: spgladyszow@wp.pl. 

Горлиці. I LO im. M. Kromera, 
ul. M. Kromera 1, 38-300 Gorlice, 
тел.: +48 18 353 51 85, e-mail: 
sekretariat@kromer-gorlice.edu.pl.

Горлиці. MZS nr 5 w Gorlicach im. ks. 
Jana Twardowskiego, ul. Krakowska 5, 
38-300 Gorlice, тел.: +48 18 352 53 01, 
e-mail: mzs5.gorlice@o2.pl. 

Краків. SP z oddziałami 
integracyjnymi nr 158 
im. prof. J. Aleksandrowicza 
w Krakowie, ul. Strąkowa 3A, 
30-410 Kraków, тел.: +48 12 260 13 30, 
e-mail: sekretariat@sp158.edu.pl.

Краків. ZSO Integracyjnych nr 1 
w Krakowie, al. Kijowska 3, 
тел.: +48 12 633 37 33, 
e-mail: mazur@zsoi1krakow.pl.

Краків. Недільна школа при гре-
ко-католицькій парафії, ul. Wiślna 11, 
31-007 Kraków, тел.: +48 12 429 28 61, 
e-mail: pawliszcze@wp.pl.

Криниця. SP 2 im. Polskich 
Olimpijczyków, ul. Kraszewskiego 158, 
33-380 Krynica-Zdrój, 
тел.: +48 18 471 54 42, 
e-mail: sp2krynica@wp.pl.

Лосє. ZSP w Łosiu, 38-314 Ropa. 

Ропа. SP1 im. Karpackiego Oddziału 
Straży Granicznej, 38-312 Ropa 780, 
тел.: +48 18 353 41 92, 
e-mail: sp1ropa@op.pl. 

Ропіца Польська. SP w Ropicy 
Polskiej, 38-300 Gorlice 
Ropica Polska 70, 
тел.: +48 18 352 67 03, 
e-mail: zes11@op.pl.

Устє Горлицьке. ZS w Uściu 
Gorlickim, 38-315 Uście Gorlickie,  
тел.: +48 18 351 60 71, 
e-mail: spuscie@interia.pl. 

Мазовецьке воєводство 
(Mazowieckie)

Варшава. Пункт навчання 
української меншини, SP nr 221 
w Warszawie, ul. Ogrodowa 42/44.

Варшава. Пункт навчання україн-
ської меншини, XII LO im. Henryka 
Sienkiewicza, ul. Sienna 53, 
00-820 Warszawa, 
e-mail: uaszkola.waw@gmail.com.

Варшава. Українська суботня 
школа для громадян України, 
тел.: +48 720 667 276, +48 727 805 764, 
e-mail: szkola@naszwybor.org.pl, 
rekrutacja.uaszkola@gmail.com,  
сайт: www.uaszkolawaw.pl.

Варшава. Дитячий клуб вихідного 
дня «Рукавичка», 
тел.: +48 22 258 40 18, 
+48 727 805 764, 
e-mail: ukr.klubik@gmail.com, 
rukawyczka@naszwybor.org.pl.

Варшава. Школа «Материнка» 
ім. Д. Павличка у Варшаві. 
Сторінка в мережі Facebook: 
szkola.ua.Materynka, 
тел.: +48 729 467 399, 
e-mail: materunka.pl@gmail.com.

Нижньосілезьке воєводство 
(Dolnośląskie) 

Рокитки. ZSP w Rokitkach, 
ul. Rokitki 32A, 59-225 Chojnów, 
тел.: +48 76 817 88 24, 
e-mail: rokitki@o2.pl. 

Вроцлав. SP 63 we Wrocławiu, 
ul. Miennicza 21-23, 50-057 Wrocław, 
тел.: +48 71 798 68 91, 
e-mail: sekretariat@sp36wro.pl. 
Лекції відбуваються при 
парафії Чесного Хреста. 

Вроцлав. Курси української 
та суботня школа для дітей, 
ul. Ruska 46A/201, 50-079 Wrocław, 
тел.: +48 57 133 02 03, 
e-mail: ukr.wroclaw@gmail.com. 

Громадка. SP w Gromadce, 
ul. Gen. Sikorskiego 19, 59-706 
Gromadka, тел.: +48 75 738 24 39, 
e-mail: zsgromadka@gmail.com. 

Лігниця. Комплекс загальноосвітніх 
шкіл №4 ім. Богдана-Ігоря Антонича. 
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.

Лідзбарк Вармінський. SP nr  3, 
ul. Lipowa 17a, 11-100 Lidzbark 
Warmiński, тел.: +48 89 767 20 70, 
e-mail: godki14@wp.pl. 

Млинари. SP im. Stefana 
Żeromskiego w Młynarach, 
ul. Warszawska 1, 14-420 Młynary, 
тел.: +48 55 249 08 72, 
e-mail: spmlynary@wp.pl.

Молтайни. ZS w Mołtajnach, 
ul. Mołtajny 1, 11-410 Barciany, 
тел.: +48 89 753 20 07, 
e-mail: spmoltajny@wp.pl. 

Моронг. SP nr 4 im. Stefana 
Żeromskiego w Morągu, ul. Kajki 2, 
14-300 Morąg, тел.: +48 89 757 47 43, 
e-mail: spnr4@op.pl. 

Новиця. SP w Nowicy, Nowica 17, 
14-405 Nowica, Elblag, 
тел.: +48 55 249 06 17.

Ольштин. SP nr 22 im. Marii 
Dąbrowskiej w Olsztynie, 
тел.: +48 89 533 68 10, e-mail: 
sekretariat.sp22.olsztyn@gmail.com.

Орнета. SP nr 4 w Ornecie, 
ul. Rozjazdowa 3, 11-130 Orneta, 
тел.: +48 55 242 11 74, 
e-mail: ornetasp4@wp.pl. 

Оструда. SP nr 2 w Ostódie, 
ul. Olsztyńska 7, 14-100 Ostróda, 
тел.: +48 89 646 24 68, e-mail: 
sp2osrtroda@poczta.onet.pl. 

Пасленк. SP nr 3 w Pasłęku, 
ul. 3 Maja 21, 14-400 Pasłęk, 
тел.: +48 55 649 35 55, e-mail: 
sekretariatzsppaslek@gmail.com. 

Пєнєнжно. ZSP w Pieniężnie, 
ul. Ornecka 8, 14-520 Pieniężno, 
тел.: +48 55 243 60 15. 

Позездже. SP im. Jadwigi 
Tressenberg w Pozezdrzu, 
ul. 1 Maja 1b, 11-610 Pozezdrze, 
тел.: +48 87 427 90 03, 
e-mail: sp.pozezdrze@gmail.com.

Свьонтки. ZSP w Świątkach 
im. Majora Henryka Sucharskiego, 
11-008 Świątki, тел.: +48 89 616 98 80, 
e-mail: szkola@spswiatki.edu.pl.

Слобіти. SP w Słobitach, Słobity 3, 
14-405 Wilczęta, тел.: +48 51 634 37 55, 
e-mail: sp-slobity@cso.pl. 

Собєхи. SP im. Bohaterów Listopada 
1918 r., Sobiechy 24, 11-606 Budry, 
тел.: +48 87 437 70 16, 
e-mail: spsobiechy@wp.pl. 

Сроково. SP im. prof. Stanisława 
Srokowskiego w Srokowie z Filią 
w Solance, ul. Szkolna 3, 11-420 
Srokowo, тел.: +48 89 753 40 01, 
e-mail: spsrokowo@gmail.com.

Топшини. SF im. Kornela 
Makuszyńskiego w Toprzynach, 
ul. Toprzyny 27, 11-220 Górowo 
Iławeckie, тел.: +48 89 761 80 68, 
e-mail: sp_topryny@op.pl.

Великопольське воєводство 
(Wielkopolskie) 

Познань. ZS nr 7 w Poznaniu, 
os. Zwycięstwa 101, 61-643 Poznań, 
e-mail: m.czetyrba@gmail.com. 

Західнопоморське воєводство 
(Zachodniopomorskie)

Білий Бір. I LO 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.

Білий Бір. SP 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.

Валч. SP nr 2, ul. M. Konopnickiej 2, 
78-600 Wałcz, тел.:  +48 67 258 47 28, 
e-mail: sekretariat@sp2walcz.com. 

Інськ. Centrum Oświatowo 
Kulturalne w Ińsku, ul. Poprzeczna 1, 
73-140 Ińsko,  тел.:  +48 91 562 30 15, 
e-mail: podstinsko@op.pl.

Колобжег. SP nr 9, ul. Lwowska 7, 
78-100 Kołobrzeg,  тел.: +48 94 354 31 39, 
e-mail: sekretariat@sp9.kolobrzeg.pl. 

Кошалін. SSP nr 1 im. Olimpijczyków 
Polskich, ul. Zwycięstwa 117, 75-601 
Koszalin,  тел.: +48 94 342 42 38, 
e-mail: zsskoszalin@epoczta.pl.

Старгард. SP 5 w Stargardzie, Світли-
ця Об’єднання українців у Польщі 
в Старгарді, os. Tysiąclecia 1a/5, 73-110 
Stargard, тел.:  +48 91 835 13 80.

Тшебятів. SP nr 1 im. Jana 
Kochanowskiego, ul. Kamieniecka 16, 
72-320 Trzebiatów, 
тел.: +48 91 387 23 55, e-mail: 
sptrzebiatow@poczta.onet.pl.

Щецин. SP nr 47 im. Kornela 
Makuszyńskiego, ul. Jagiellońska 59, 
70-382 Szczecin, тел.:+48 91 484 15 59, 
e-mail: sp47szczecin@gazeta.pl.

Щецинек. SP nr 7 im. Noblistów 
Polskich w Szczecinku, ul. Krakowska 1, 
78-400 Szczecinek, тел.: +48 94 374 57 11, 
e-mail: sp7szczecinek@wp.pl. 

Лодзьке воєводство (Łódzkie)

Лодзь. Школа слов'янських мов, 
тел.: +48 729 494 446, 
e-mail: vitzat@ukr.net.

Люблінське воєводство (Lubelskie) 

Краснік. SP nr 6 im. Jana Pawła II 
w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 2, 23-210 
Kraśnik, тел.: +48 81 825 87 83, 
e-mail: sp6krasnik@onet.pl.

Люблін. SP nr 38, ul. Pana 
Wołodyjowskiego 13. Заняття відбу-
ваються у класі в Українському то-
варистві (al. Spółdzielczości Pracy 3, 
Lublin), тел.:  +48 79 513 06 10, 
e-mail: ukr-tov@wp.pl.

Якщо іноземець перебуває в Польщі на 
підставі візи чи в рамках безвізового режи-
му з метою виконання праці, він має право 
продовжити своє легальне перебування на 
території країни. Але тоді це не буде про-
довження візи, оскільки така можливість 
передбачена виключно для виняткових си-
туацій. Іноземець має право продовжити 
своє легальне перебування, не виїжджаючи 
з країни, клопотати про надання йому до-
зволу на тимчасове перебування з метою 
виконання праці в Польщі (zezwoleniе na 
pobyt czasowy i pracę).

Дозвіл на перебування в Польщі попу-
лярно називають «картою перебування» 
(часто можна почути суржиковий варіант 
«карта побиту», що є калькою з польської 
мови). Насправді карта перебування – це 
документ, що видається на підставі 
надання дозволу на перебування. Карта 
перебування в певному сенсі замінює візу, 
оскільки разом із чинним подорожнім доку-
ментом надає іноземцю право багатора-
зового перетину кордону. Окрім того, кар-
та перебування є документом, на підставі 
якого можна встановити особу іноземця.

Дозвіл на перебування й працю видається 
на визначений/обмежений строк. Він може 
бути наданий, якщо обставини, які іноземець 
опише в заяві про надання йому дозволу 
на тимчасове перебування, обґрунтовують 
доцільність його перебування на території 
Польщі впродовж терміну, що перевищує 
три місяці. 

Потрібно пам’ятати, що цей тримісячний 
період буде обчислюватися з дня видання 
рішення. У зв’язку з цим час, упродовж якого 
розглядатиметься заява іноземця, до цього 
періоду не зараховується. 

Приклад. Якщо ви маєте договір підряду 
на дев'ять місяців, а ваш роботодавець 
не задекларував заміру працевлашту-
вати вас на довший термін, вписуючи 
це в Додатку №1, i ви подали заяву про 
надання вам дозволу на перебування та 
працю, a розгляд вашої справи трива-
тиме сім місяців, то на день видання 
рішення ви вже не відповідатимете ви-
мозі щодо наявності мети перебування 
(робота), якою обґрунтовували в заяві 
своє понад тримісячне перебування 
в Польщі. У такій ситуації ви отрима-
єте відмовне рішення.

Дозвіл на перебування й працю видається 
іноземцеві, ціллю перебування якого в Поль-
щі є виконання роботи. Дозвіл на тимчасове 
перебування та працю протягом строку його 
дії дає право на перебування в Польщі та 
право праці на умовах, визначених у ньому. 
Якщо іноземець, який звільнений від зобов’я-
зання мати дозвіл на роботу (наприклад, ви-
пускник денної форми навчання в Польщі), 
в ході провадження подав документи, що 
підтверджують цей факт, він отримує рішення 
без зазначених умов праці. Дозвіл видається 
на період від 3 місяців до 3 років.

З ціллю отримання дозволу на перебу-
вання та працю іноземець  повинен подати 
заяву (wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt 
czasowy) особисто у воєводському управ-
лінні, відповідно до його місця проживання 
(не реєстрації/прописки!). Якщо іноземець 
проживає у Варшаві, тобто в Мазовецькому 
воєводстві, відповідним для нього є Мазо-
вецьке воєводське управління (польською 
мовою: Mazowiecki Urząd Wojewódzki), якщо ж 
мешкає в Любліні – то Люблінське воєводське 
управління (польською мовою: Lubelski Urząd 
Wojewódzki). 

УВАГА! У деяких управліннях (у відпо-
відних відділах у справах іноземців), 
наприклад у Мазовецькому, особисте 
подання заяви можливе тільки після 
попереднього запису на конкретний 
день і годину за посередництвом інтер-
нет-календаря (inpol.mazowieckie.pl). 
Якщо заяви одночасно складає іно-
земець та члени його сім’ї, можна 
записатися на один термін подання 
документів для всіх членів сім’ї, від-
правивши електронний лист на адресу: 
wniosekrodzina@mazowieckie.pl.

Якщо ж іноземець не може подати заяву 
особисто, він має право надіслати її поштою, 
однак у такому разі воєвода (мається на увазі 
відповідний відділ воєводського управління) 
надішле виклик, у якому буде зазначено 
термін, коли іноземець особисто повинен 
з’явитися у відділ у справах іноземців воє-
водського управління, аби його працівники 
могли зняти відбитки пальців.

Заява про надання дозволу на перебуван-
ня має бути заповнена польською мовою, 
друкованими літерами.

До заяви слід додати наступні документи.
• Додаток №1, який заповнює й підписує 

роботодавець своїм повним ім’ям і пріз-
вищем. Якщо роботодавець є юридичною 
особою, наприклад, товариством з обме-
женою відповідальністю, – заяву підпису-
ють особи, уповноважені її представляти, 
внесені до Національного судового ре-
єстру (KRS). Роботодавець також може 
бути представлений довіреною особою, 
тоді письмове доручення додається до 
матеріалів справи.

УВАГА! Термін дії дозволу на тимча-
сове перебування й працю залежить 
від терміну наміру працевлаштування, 
вказаного працедавцем у Додатку №1. 
Термін працевлаштування, зазначений 
у договорі, який роботодавець уклав 
з іноземцем, якщо він був доданий до 
заяви, також може бути взятий до уваги. 

Пам’ятайте, що розмір заробітної пла-
ти, який вимагається для отримання 
дозволу на перебування й працю, 
з 1 січня 2022 року становить мінімум 
3010 злотих брутто.

• Чотири актуальні кольорові фотографії 
розміром 35x45 мм (так звана фотогра-
фія на закордонний паспорт).

• Дві ксерокопії міжнародного подорож-
нього документа, тобто паспорта гро-
мадянина України для виїзду за кордон 
(копіювати слід сторінку з персональ-
ними даними, а також усі сторінки, на 
яких є візи, штампи про проходження 
прикордонного контролю та інші від-
мітки).

У зв’язку з епідемією вірусу SARS-CoV-2 в березні 
2020 року набули чинності низка законів, які змінили 
правила перебування та роботи іноземців на території 
Польщі. Відповідні закони передбачають продовження 
дії документів іноземців до 30-го дня після скасування 
останнього з введених станів (стану епідемії чи загрози 
епідемії), зокрема продовження терміну дії дозволів 
на перебування та працю, якщо термін їх закінчення 
припадає на час цих станів. Продовження документів 
не вимагає подання додаткових заяв, 
щоб скористатися такою можливістю.

Дозвіл на перебування 
та працю

Олександра ПУСТОВА та Іванна КИЛЮШИК

Продовження у номері 94 газети «Наш вибір».
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Фото зі сторінки організаторів виставки.

УВАГА! Кількість екземплярів заяви та 
копій документів у різних воєводствах 
може бути різною. Тому перед подан-
ням заяви перевірте у воєводському 
управлінні, у якому будете її складати, 
або на його інтернет-сторінці, скільки 
екземплярів документів вимагатимуть 
від вас у рамках процедури розгляду 
вашої справи про надання дозволу на 
перебування.

• Інформація старости, що видається пові-
товим управлінням праці, відповідно до 
місця виконання роботи іноземцем, у якій 
зазначається, що ваш роботодавець не 
має можливості вирішення своїх кадрових 
потреб, використовуючи трудові ресурси 
місцевого ринку праці. 

УВАГА! У деяких ситуаціях інформація 
старости не вимагається. Детальніше 
ознайомитися з ними можна на сайті: 
www.gov.pl в меню: Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki w Warszawie         Co robimy
          Rynek pracy           Zwolnienie 
z informacji starosty.

• Договір із роботодавцем, укладений 
у письмовій формі, що є підставою для 
виконання роботи (трудовий договір, 
договір підряду або договір про надан-
ня послуг). Якщо ви ще не працюєте, 
а плануєте приступити до роботи, коли 
отримаєте дозвіл на перебування й пра-
цю, то договір не вимагається.

• Підтвердження наявності медичного 
страхування: фінансованого з держав-
них/публічних джерел – Національний 
фонд здоров’я (NFZ) (наприклад, якщо 
ви вже працюєте на підставі трудового 
договору або договору підряду) або 
приватного (страховий поліс), яке по-
криватиме кошти лікування на території 
Польщі.

• Підтвердження наявності місця про-
живання в Польщі (наприклад, договір 
найму, договір позички, підтвердження 
реєстрації/прописки).

• Податкова декларація, наприклад PIT-
37, якщо ви вже працювали в Польщі 
раніше; якщо ні – декларація не вима-
гається.

УВАГА! Якщо іноземець у попе-
редньому календарному році від-
носно складеної заяви мав від пра-
цедавця дозвіл на працю або заяву 
про доручення виконання праці іно-
земцю й не сплатив жодних податків, 
до справи має бути додане відповідне 
письмове пояснення цієї ситуації. 

• Довідка з податкового управління (Urząd 
Skarbowy) про відсутність заборговано-
сті зі сплати податків (довідка коштує 
21 злотий).

• Підтвердження внесення оплати за ви-
дання дозволу (440 злотих). Якщо рі-
шення є позитивним, то сплачується ще 
50 злотих за видання карти.

УВАГА! Є можливість повернення оп-
лати за видання дозволу, якщо ви от-
римали негативне рішення, або самі 
припинили провадження, або ж якщо 
вашу справу залишили без розгляду. 
В такій ситуації потрібно написати заяву 
про повернення оплати. Місце складан-
ня такої заяви залежить від воєводства: 
наприклад, у Варшаві – це Центр обслу-
говування платників податків (Centrum 
Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57).

Крім вище перерахованих документів, 
потрібні ще кілька додаткових заяв, скла-
дених іноземцем із розумінням, що за на-
дання завідомо неправдивих свідчень 
його буде притягнуто до відповідальності: 
заява про виконання роботи й розрахунок 
податків у Польщі в минулому календар-
ному році відносно року складання заяви 
(Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności 
karnej dotyczące wykonywania pracy i rozliczeń 
podatkowych cudzoziemca w roku ubiegłym) та 
заява про кількість осіб, що перебувають на 
утриманні іноземця, який клопочеться про 
отримання дозволу на перебування в Польщі 
(Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności 
karnej o liczbie osób pozostających na 
utrzymaniu cudzoziemca). 

Додатково до заяви потрібно надати доку-
менти, отримані від роботодавця, що підтвер-
джують наявність у суб’єкта, який доручає 
роботу іноземцю, коштів або джерел доходу, 
необхідних для покриття зобов’язань, що 
випливають із доручення роботи іноземцю 
та підтверджують фактичну господарську, 
сільськогосподарську чи статутну діяльність.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Якщо ви здійснюєте 
господарську діяльність на території 
Польщі, вам буде відмовлено в про-
цедурі розгляду справи!

Якщо ваша робота в Польщі полягає у ви-
конанні функцій у правлінні юридичної особи 
(внесеної до реєстру підприємців), якої ви не 
створювали та не маєте її паїв чи акцій, вам 
також слід клопотати про надання дозволу 
на перебування й працю. У такому випадку 
юридична особа, якою ви управляєте, мусить 
додатково підтвердити, що вона відповідає 
певним встановленим вимогам.

Особисто з’явитися з метою подання заяви 
й документів або на виклик воєводи зобов’я-
зані дорослі особи та діти від 6 років. Мало-
літні, які ще не досягли 18-річного віку, мусять 
подавати заяву разом з одним із батьків/із 
призначеним судом опікуном або з обома 

батьками чи опікунами. У випадку малоліт-
ньої особи документ підписують її батьки. 
Натомість іноземець, котрий досягнув 13-річ-
ного віку, самостійно ставить зразок підпису 
під заявою, що стосується оформлення його 
дозволу на перебування.

Документи, які ви подаєте в рамках проце-
дури розгляду справи про надання дозволу 
на перебування, мусять бути виконані поль-
ською мовою або перекладені присяжним 
перекладачем, який отримав право на здійс-
нення завірених перекладів у Польщі. 

Якщо іноземець подав свою заяву про на-
дання дозволу на перебування й працю в пе-
ріод його легального перебування в Польщі 
й ця заява не мала якихось формальних не-
доліків, або якщо ці недоліки були виправлені 
у визначений воєводою строк, перебування 
іноземця в Польщі й надалі буде визнаватися 
легальним упродовж усього часу тривання 
адміністративної процедури розгляду справи 
про надання дозволу на перебування. У такій 
ситуації працівник воєводського управління 
поставить у закордонному паспорті інозем-
ця штамп із відповідною позначкою, який 
підтверджує подання заяви й легальність пе-
ребування іноземця в Польщі. Якщо навіть за 
результатами розгляду справи іноземець не 
отримає дозволу на перебування, про яке 
клопотався, у нього буде ще 30 днів (відлік 
яких починається з дня, коли рішення в справі 
стало кінцевим), аби виїхати з Польщі без 
будь-яких негативних для нього наслідків, 
пов’язаних із неврегульованим перебуванням 
на території країни.

У певних ситуаціях штамп теж дає пра-
во легального продовження виконання 
праці (деталі можна знайти в матеріалах 
на сторінці Державної інспекції праці  
www.prawawpracy.pl у розділі Wydawnictwa - 
cudzoziemiec).

З метою уникнення непорозумінь та не-
гативного вирішення справи, не забувайте 
інформувати управління про зміну місця 
вашого проживання, оскільки працівник 
управління відправляє листи на вказану 
вами адресу. Несвоєчасне отримання листа 
може негативно вплинути на розгляд вашої 
справи. Інколи трапляються непорозуміння: 
навіть якщо іноземець поінформував про 
зміну адреси, натомість інспектор не отри-
мав про це інформації. Аби уникнути такої 
ситуації, зверніться до поштового відділення 
за вашим попереднім місцем проживання та 
попросіть прив’язати до цієї адреси номер 
телефону. Якщо на попередню адресу для 
вас прийде якийсь лист, ви отримаєте про 
це sms-повідомлення.

Іноземець, якому відмовлено в наданні 
дозволу на перебування й працю, має право 
оскаржити рішення протягом 14 днів від дня 
його отримання. Протягом розгляду оскар-
ження його перебування на території Польщі 
буде легальним.

Виставка «Україна. Спільні погляди 
на взаємини» в Міжнародному центрі 
культури в Кракові
16 вересня в Краківському міжнародному 
центрі культури відкрилася виставка 
«Україна. Спільні погляди на взаємини». 

Іванна БЕРЧАК

Проєкт реалізовано у співпраці Націо-
нального художнього музею України (НХМУ) 
і Краківського міжнародного центру культури 
(КМЦК). Також партнерами події стали поль-
ські інституції: Національний музей Кракова 
й Національний музей Варшави, білостоцька 
галерея «Арсенал» та інші.

«Що спонукає нас більше дізнаватися про 
Україну? Чи ми читаємо книжки українських 
авторів, багато з яких останніми роками ви-
дано в Польщі, щоб зрозуміти найближчих 
сусідів? Я вважаю, що багато хто з нас це ро-
бить, але для підтримки такої діяльності варто 
доповнити літературні чи історичні тексти 
візуальною історією. Готуючи виставку спіль-
но з Національним художнім музеєм України 
в Києві, ми хотіли б представити польській 
публіці візуальний автопортрет наших сусідів 
та сучасний культурний контекст взаємних 
польсько-українських відносин», –  пояснює 
директорка КМЦК Аґата Воунсовська-Павлік.

Виставка «Україна. Спільні погляди на вза-
ємини» схиляє до роздумів про близькість 
України та Польщі, їхню історію та сьогодення 
в перспективі сусідства та примирення, вза-
ємних стереотипів і міфів. Експозиція зібрала 
роботи найвидатніших митців із кінця XVII сто-
ліття до наших днів – творчість українського 
барда Тараса Шевченка, польських майстрів: 
Юзефа Брандта, Яна Станіславського, Леона 
Вичолковського й російського художника 
з українським корінням Іллі Рєпіна. На ви-
ставці презентовані його «Українська хата» та 
«Козак сміється», котрі є етюдом до написання 
картини 1890 року «Запорожці пишуть листа 
турецькому султану», яка отримала статус 
національної ікони в Україні. Ці полотна XIX-го 
століття поєднуються з роботами художників 
початку XX-го століття – Георгія Нарбута, Ві-
ктора Пальмова, Льва Крамаренка, а також 
сучасних художників, таких як Олег Тістол, 
Роман Мінін, Анатолій Криволап, Влада Ралко 
або колектив «Відкрита група». Організатори 
виставки наголошують, що така репрезента-
тивна добірка українського мистецтва з’яви-
лася в Польщі вперше. Серед робіт переважає 
живопис, але експозицію доповнюють також 
кіноматеріали, фотографії, плакати, скульпту-

ри й навіть одяг дизайнера Томаша Армади, 
який за своєю стилістикою нагадує одяг ко-
заків і сарматів.

Привертає увагу незвичний дизайн екс-
позиції – частина стін виставкового проєкту 
вкриті поліпропіленовою тканиною. На цю 
ідею організаторів виставки надихнули інста-
ляції «emballage» (обгортки) художників Крісто 
та Жанни-Клод. Обгорнуті стіни немовби під 
час ремонту символізують молоду державу, 
яка перебуває в процесі становлення й тран-
сформації.

Виставка поділена на частини, кожна з яких 
досліджує соціальні, історичні та політичні 
теми. З’являється тема безмежного степу як 
головної природної ознаки України, як сим-
волу волі, свободи. Ми бачимо реалістичний 
«Пейзаж» Яна Станіславського 1900 року й су-
часний, напівабстрактний пейзаж Анатолія 
Криволапа. Роботи на виставці підкреслюють 
міфологічну концепцію безмежної землі, кра-
їни молодості, водночас сучасні художники 
звертаються до проблеми бездумного вико-
ристання природних ресурсів.

Поруч із безкрайнім степом розкинулися 
так само безкрайні лани. Завдяки родючим 
ґрунтам і сприятливому клімату сільського-
сподарське виробництво в Україні впродовж 
десятиліть є одним із найвищих у Європі. То 
чому в XX сторіччі в такій країні виник голод? 
«Хліб» – таку назву має наступна частина екс-
позиції, зокрема, присвячена темі Голодомору, 
яка є величезною травмою в масовій свідо-
мості українців та досі актуальною в роботах 
сучасних митців.

Кураторки виставки Жанна Комар та Оксана 
Баршинова  звертаються до козацького та 
сарматського міфів, які з огляду на свою бага-
тозначність і довговічність подібно формують 
українську й польську масову культуру. Також 
на виставці ми бачимо роботи на тему україн-
сько-російської війни, політичних, державних 
процесів, національної свідомості українців. 
Зустрічається тема дому як окремого фено-

мена культури та національної ідентичності 
в Україні. Дім становить своєрідний сакрум 
українського духу, в контексті сучасного укра-
їнського мистецтва він з’являється в різних 
проявах – від визначника пейзажу до тригера 
воєнної травми. Цій темі, зокрема, присвячена 
робота Відкритої групи «Задній двір». Проєкт 
складається з відеоінсталяції та архітектурно-
го макета. Його учасниками стали Філомена 
Курята й Світлана Сисоєва, які втратили свої 
оселі під час війни – Другої світової та теперіш-
ньої російської інтервенції на Сході України 
відповідно. До них було єдине прохання – 
якомога точніше, за спогадами, у всіх деталях 
описати свій дім ззовні та зсередини. За цими 
розповідями були створені малюнки-ескізи та 
макет будинків.

Виставку «Україна. Спільні погляди на вза-
ємини» завершує мурал 2018 року Оксани 
Брюховецької під назвою «Українсько-поль-
ський прапор». Художниця створила  його, змі-
шавши кольори польського та українського 
прапорів. Синій з білим дав синій, а червоний 
із жовтим – помаранчевий. Напис «has not 
died yet» («ще не вмерла…») відноситься до 
спільної першої фрази в гімнах України та 
Польщі. Твір Брюховецької – це вияв надії, 
що мистецтво дозволить нам вийти за рамки 
стереотипів, розкритися й ближче пізнати 
один одного.

На виставці представлені роботи з Націо-
нального художнього музею України в Києві, 
Національного заповідника «Києво-Печерська 
лавра», Музею театру, музики та кіно в Києві, 
Національного музею історії України у Другій 
світовій війні та Національного музею «Київ-
ська художня галерея», а також із польських 
колекцій: Національних музеїв у Кракові, Вар-
шаві та Вроцлаві, галереї «Арсенал» у Білостоці 
та Яґеллонської бібліотеки, також із приватних 
польських та українських колекцій.

Виставка «Україна. Спільні погляди на вза-
ємини в Міжнародному культурному центрі 
в Кракові триватиме до 18 січня 2022 року.
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10 г дріжджів розвести в прохолодній воді з кіль-
кома ложками меду та відставити. 500 г свіжих або 
200 г сушених ягід ялівцю розтерти в ступці (я беру 
відразу мелений ялівець), всипати в 10 л холодної 
джерельної води та повільно підігрівати аж до за-
кипання. Додати 20 шишок хмелю, зменшити во-
гонь і варити пів години під кришкою. Додати 1 кг 
меду (можна і цукру, але з медом смачніше), розве-
сти та процідити через сито. Осад на ситі промити 
невеличкою кількістю гарячої води. Зброджувати 
3 дні при кімнатній температурі. Процідити через 
полотняне сито, перелити в пляшки та покласти 
в прохолодне місце. Витримати принаймні тиждень. 

І на останок цікавинка, яка мені сподобалася і яку 
я маю замір зробити наступного року.

НАЛИВКА З СИНЬОЇ ВОЛОШКИ 
Волошка польською – Chaber bławatek, звідси 

й одна з назв – хабрувка.
У скляній банці 4 склянки пелюсток волош-

ки засипати 3/4 склянки цукру (або меду), додати 
1/2 склянки води та 0,5 л 95%-го спирту. Щільно замкну-
ти банку й поставити в світле місце на три тижні. Час 
від часу збовтувати, щоб розчинився цукор. Після 
цього профільтрувати наливку (я фільтрую наливки 
через вату або фільтрувальний папір, особливо, якщо 
вони на базі меду), розлити в пляшки та відставити 
в темне прохолодне місце на кілька місяців.

кориці, меленої гвоздики, натертого мускатного 
горіха, 0,5 ч. л. меленого чорного перцю. Відразу 
вимішати тісто дерев'яною ложкою і по одному 
при помішуванні ввести 5 яєць. На сам кінець до-
дати по 2 ч. л. карбонату амонію та соди, розмішані 
в невеликій кількості води. Добре вимісити тісто, 
накрити рушником та відставити на кілька днів 
(навіть до 2 тижнів) в прохолодне місце. Виймати 
тісто порціями, з яких ліпити ковбаску, порізати її 
навкіс на шматочки завтовшки 2 см (як робляться 
польські копитка). Викласти тістечка на бляху, зма-
щену смальцем та присипану мукою. Запікати при 
температурі 180°С 15–20 хв. Охолодити. Приготува-
ти рідку поливу з 2 склянок цукрової пудри, соку 
1 лимона та 50 мл рому. 

До поливи порціями вкидати охолоджені тістечка 
й шумівкою викладати на друшляк, щоб стекла 
зайва глазур. Фефернушки розкласти на столі та 
час від часу перевертати, щоб вони рівномірно 
підсихали. Коли добре висохнуть, перекласти їх 
у коробку для тістечок. У такому вигляді вони збе-
рігаються досить довго.

ЛEНКВАР, АБО ПИВО КАДИКОВЕ (ЯЛІВЦЕВЕ) 
Назвою своєю цей напій завдячує місцевій назві 

ялівцю. Традиційно його варили на свята, святили 
в костелі в третій день Різдва й додавали до ново-
річного тістечка – новолят, або новолятек.

ФАРШИНКИ
1 кг відварної картоплі прокрутити через м'ясорубку, додати 

2 яйця, сіль, 250 г картопляної муки та добре вимісити тісто. Для 
фаршу перекрутити 150 г відварної свинини разом із підсмаже-
ною на 1 ст. л. смальцю великою цибулиною, додати сіль, перець, 
2 дрібно посічених крутих яйця та вимішати все в однорідну масу.

З тіста зробити ковбаску та порізати на шматочки, як коробочка 
сірників, сформувати оладки, накладати чайною ложкою начинку, 
після чого закрутити краї та сформувати котлетки. Смажити на 
смальці до світло-жовтого кольору. Подавати з різними соусами 
(мені подобається з голландським або бешамелем).

САЛАТ ІЗ КВАШЕНИХ БУРЯКІВ ТА КОПЧЕНОЇ РИБИ
Взяти 100 г квашених бурячків, які залишились у вас після 

приготування бурячаного квасу (про рецепт ми говорили вже 
в попередніх випусках), порізати їх соломкою, як і 200 г картоплі, 
звареної в мундирах та почищеної. З 200 г копченої риби (форель 
або сиг) видалити кістки та роздрібнити її. Дрібно посікти свіжий 
кріп і зелену цибулю-різанець. У салатниці викладати шарами 
складники, починаючи від картоплі. Змішати 100 г майонезу зі 100 г 
сметани, додати грубо змелений чорний перець. Залити салат 
згори підготовленим соусом.

КАКОРИ/КОКОРИ АБО СОЧЕВ'ЯКИ 
Назва відрізняється в залежності від того, в начинку йде м'ясний 

фарш або фарш із сочевиці. Ми зробимо версію з сочевицею.
Склянку зеленої сочевиці промити та відварити в легко підсо-

леній воді, аж вона почне розповзатися. Процідити через сито. 
2 цибулини порізати на дрібні кубики та обсмажити на ложці масла, 
а під кінець витиснути до цибулі 2 зубці часнику. Зміксувати бленде-
ром сочевицю з цибулею, але не до кінця, щоб лишилися шматочки. 
2 яйця збити виделкою, відлити трошечки для змащування какорів, 
а решту влити до начинки й добре вимішати. Додати сіль, мелений 
чорний перець і багато майорану. Якщо фарш надто рідкий, можна 
до нього всипати трошки панірувальних сухарів. 500 г картоплі 
вимити, почистити та зварити в підсоленій воді. Злити рідину, а як 

перестане парувати, прокрутити через м'ясорубку або продавити 
через прес до картоплі. Викласти картоплю на стільницю, додати 
склянку пшеничного борошна та добре вимісити. Тісто повинно 
бути досить туге й не клеїтися до рук. Тісто розкатати досить тон-
ко, підсипаючи трошки мукою. Склянкою або більшою чашкою 
вирізати з тіста кола, викладати на них начинку та заклеювати, як 
вареники. Готові какори викласти на бляшку, застелену папером 
для випікання. Кожен змастити згори розтопленим маслом та за-
лишками збитого яйця. Запікати при температурі 180°С приблизно 
40 хв. Подавати із соусом і салатом.

БРУКОВЕЦЬ МАЗУРСЬКИЙ 
Отримав свою назву від характерної форми, яка нагадує бруківку, 

і традиційно печеться на Різдво.
Щоб зробити карамель, треба всипати до ковшика 20 г цукру та 

підігріти. Коли цукор розтане й робитиметься коричневим, долити 
трошки гарячої води й варити, аж поки не почне гуснути. Додати 
100 мл концентрату з червоного буряка та докладно перемішати. 
Якщо утворяться грудки, розтирати їх, поки не розтануть. Кара-
мель змішати з 50 г масла, 500 г муки, 100 г цукру, 1 ч. л. соди та 
1 ст. л. приправи для пряників. Також додати 1 яйце й 100 мл води. 
Добре вимісити тісто на посипаній мукою бляшці. Прикрити руш-
ником, щоб тісто не підсихало, та відставити на годину. Поділити 
його на чотири частини та з кожної зробити ковбаску. Порізати 
їх на невеликі шматочки, з яких сформувати кульки завбільшки 
з грецький горіх. На заслану пекарським папером бляшку покласти 
одну кульку й доклеїти до неї навколо ще 6–7 кульок таким чином, 
щоб тістечко нагадувало квітку. Розтерти ложку сливового повидла  
з 4 ложками води та цією сумішшю намащувати тістечка згори. Дехто 
ще вкладає в середину кульок по 0,5 ч. л. повидла. Запікаємо в розі-
грітій до 180°С духовці 20–25 хв.

ФЕФЕРНУШКИ
1 склянку цукру, 0,5 кг меду, 1 склянку молока та 250 г смальцю 

розігріти до розтоплення смальцю, вилити суміш у миску, де по-
передньо змішати1,5 кг пшеничного борошна та по 2 ч. л. меленої 
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На згадку про літо: Вармія та Мазури. 
Частина II
Згідно з анонсом у попередньому випуску, а також з огляду на те, що, здається, зима цього року прийшла до нас трошки раніше, 
тому організм вимагає більше поживних речовин і ситної їжі, поговоримо, що в цьому напрямку пропонує нам вармінсько-
мазурська кухня. Колись ми вже згадували в наших статтях про приготування типового для цього регіону супу з качиної 
крові – черніни, або як зробити популярні копчені «пів гуски». А от, наприклад, є тут така цікавинка, яку я особливо люблю 
і яка є альтернативою для відомого познанського гзіка (gzik), хоч робиться дуже подібно. Це кіза (kiza), яку виготовляють із 
зернистого білого сиру, вершків, солі та кмину, а їдять із хлібом на сніданок. Якось не вдалося мені знайти рецепт сургалів 
(surgały), про які часто згадують у кулінарних путівниках, що це – валики з дріжджового тіста, які підсушуються в духовці та 
вживаються з теплим молоком. Серед простого люду популярні були воршти з крупув (worszty z krópów) – кров'яна ковбаса 
з дрібно посіченими потрохами, цибулею та ячмінною крупою. Але ми детально розглянемо більш поживні зимові страви, 
а також солодощі та напої, пов'язані з різдвяними традиціями регіону.
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