
ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ 
У ПОЛЬЩІ. ЧИ ВАРТО 
БРАТИ СЬОГОДНІ?
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ПОЛЯК ВЛОДЗІМЄЖ СКІБА ТВОРИТЬ 
ВІКІСЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
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Проєкт реалізується з дотації
програми Активні громадяни –
Національний фонд,
що фінансується з Фондів ЄЕП

Загальнопольська
інфолінія

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

Психологічні консультації
Записи 727 805 764 

Клуб взаємопідтримки
«Друзі» онлайн щочетверга
о 19.00

Циклічні інформаційні
зустрічі

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

УКРАЇНСЬКИЙ
ДІМ У ВАРШАВІ
ВУЛ. ЗАМЕНГОФА 1



В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Мирослава керик
головна редакторка

Кілька останніх років помітне зростання цін на нерухомість та подорожчання іпотеч-
них кредитів, тобто стає важче купити власне житло в Польщі. Така ситуація склалася 
і в інших європейських країнах. Які ж її причини, чи є шанси на отримання іпотечного 
кредиту та що для цього потрібно – читайте в цьому номері. 

Промуванням української мови та культури в Польщі займаються не тільки україн-
ські мігранти та українська меншина, але й поляки, яких захоплює українська культура. 
Серед них – Влодзімєж Скіба, котрий живе в Познані та займається допомогою особам 
з інвалідністю. Свій вільний час він присвячує нетиповому хобі як для людини, яка навіть ніколи не була в Україні: творить 
український словник у Вікісловнику (pl.wiktionary.org) та записує до Вікіджерел українську класичну літературу. Пропонуємо 
вам познайомитись із цим фанатом української мови та заохочуємо підтримати його ініціативу.

У рубриці «Легалізація» ми пропонуємо відповіді на питання стосовно легалізації праці та перебування в Польщі, зібрані 
від осіб, які зверталися до Консультаційного пункту в Українському домі у Варшаві.

У листопаді традиційно в усьому світі проходить акція «16 днів проти насильства щодо жінок». У рамках цієї ініціативи ор-
ганізації та державні установи проводять соціальні кампанії з підтримки жінок. Ми теж пропонуємо вам статтю на цю тему. 
Проблема насилля ще більше загострилася під час пандемії Covid-19. Яким буває насилля і де шукати допомоги – про це ми 
пишемо в цьому номері. Якщо ви бачите чи знаєте особи – жертви насильства, то передайте їм цю інформацію. 

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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12 195 зл. – стільки в жовтні 2021 року коштував квадратний метр житла у Варшаві 
(і це медіана). За пандемічний рік ціна в столиці зросла на 11%, у Кракові – на 20%, 
Щецині – на 21%, Білостоці – аж на 22%! Отримати іпотеку також із кожним місяцем 
складніше. Через інфляцію падає кредитоспроможність, збільшується вартість 
іпотеки, бо підвищується процентна ставка (про це детальніше у попередньому 
номері «НВ»). Що робити, щоб банк дав кредит на квартиру вашої мрії?

ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ У ПОЛЬЩІ. 
ЧИ ВАРТО БРАТИ СЬОГОДНІ?

У Польщі вже десятиліття триває житло-
вий бум – нерухомість щороку дорожчає. 
Причиною цього є більші статки поляків, 
а також високий попит на житло. Молоді 
родини не хочуть жити з батьками, хтось 
переїжджає до більшого міста, хтось хоче 
просто інвестувати гроші. 

Польський ринок нерухомості, через 
великий попит і донедавна низьку інфля-
цію (а отже – доступну вартість креди-
тів), «грівся» понад десятиліття. Усе це 
відбувається тому, що бажаючих купити 
помешкання більше, ніж вільних квар-
тир. У Варшаві нерухомість іде нарозхват, 
навіть та, котра тільки будується, серед 
поля, яке нещодавно ввійшло в межі міста, 
де немає жодної міської інфраструктури 
й куди ще не прокладена дорога.

Пандемія збільшила попит на нерухомість 
ще більше: квартири дорожчають рекордни-
ми темпами не через приватних покупців, 
а через інвесторів, які намагалися вкласти 
свої гроші в безпечне місце. Зараз це, власне, 
нерухомість і золото. Інвестори купують 
нерухомість, щоб забезпечити капітал, а ті, 
хто його не має, можуть скористатися де-
шевими кредитами.

З моменту спалаху пандемії нерухомість 
дорожчає не тільки в Польщі, але в усьому 
світі. Ми не лише рятуємо заощадження від 
інфляції, але й надолужуємо попит з 2020 
року. Чимало поляків думали про кредит, 
а вільний час у пандемію змусив їх нарешті 
зайнятися цим питанням. 

Ситуація, котра не сприяє позичальникам
Усі ці чинники ставлять людей, які тільки 

хочуть купити свою першу квартиру,  у дра-
матичну ситуацію. На початку грудня Рада 
з монетарної політики Польщі підвищила 
базову процентну ставку до рівня 1,75%. На 
думку економістів, у найближчі місяці вона 
зросте навіть до 3%. 

Що це означає для позичальників?
Візьмемо для прикладу середньостатис-

тичну позику на 300 тис. злотих, взяту на 30 
років. Після підвищення головної ставки на 
1% щомісячний внесок збільшиться майже 
на 300 злотих! Тобто за 30 років ви сплатите 
додатково понад 100 тис. злотих. Підкреслю 
ще раз, так буде за умови підвищення голов-
ної процентної ставки на один лише відсоток. 

Це – не кінець поганих новин для пози-
чальників. Зараз із кожним тижнем падає 

кредитоспроможність нових позичальни-
ків. Ті, хто на початку жовтня 2021 року міг 
розраховувати на іпотечний кредит у розмірі 
400 тис., через два місяці, за новими пропо-
зиціями банків, зможуть отримати максимум 
350 тис. злотих.

Отже, людям, які планують придбати 
квартиру, доведеться або купувати меншу 
квартиру, або в набагато гіршому місці.

Чергова інформація, що не сприяє пози-
чальникові: у червні 2021 року банки запро-
вадили нові правила видання іпотечних 
кредитів. Фінансовий нагляд зобов’язав їх 
штучно зменшувати наявну суму кредиту, 
якщо клієнт обрав термін погашення більше 
25 років. Тобто, незважаючи на те що клієнт 
обирає кредит на 30 років, банки повинні 
розраховувати його кредитоспроможність 
так, ніби він повертає позику через 25 років.

Що потрібно для кредиту?
Якщо ви все-таки надумали взяти кредит,  

важливо подумати над кількома чинни-
ками: ваша позитивна кредитна історія, 
мінімум 10–20% власного внеску, стабільне 
джерело доходу та відсутність надмірних 
видатків у щоденному житті.

Ігор ІСАЄВ, VIPoL
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Загалом немає чітких правил надання 
кредиту на житло – банк аналізує кожного 
клієнта індивідуально. Необхідно однак 
враховувати кілька основних вимог, які 
банківські установи висувають до пози-
чальника. Залежно від обраного банку, умо-
ви, які повинні бути виконані, можуть дещо 
відрізнятися, так само якщо у вас «гірші» 
показники, вам дадуть кредит із гіршими 
умовами. Для банків ключовим питанням 
для прийняття позитивного рішення є на-
самперед інформація про:

• місячну зарплатню;
• суму щомісячних зобов’язань;
• вид вашого контракту (бажано – тру-

довий договір);
• кількість людей на вашому утриманні;
• власний внесок;
• інші кредити, які ви сплачуєте.
Варто зазначити, що всі перераховані 

вище елементи використовуються бан-
ком для визначення кредитоспроможно-
сті заявника. Крім того, банки дуже часто 
перевіряють своїх клієнтів у BIK (Бюро 
кредитної інформації, де фіксується вся 
ваша кредитна історія). Сьогодні, за дани-
ми Бюро кредитної інформації, у Польщі 
іпотеку отримують 70% тих, хто по неї звер-
тається. Тобто банки відхиляють майже 
третину заяв.

Щодо власного внеску: ми мусимо мати 
мінімум 10% вартості нерухомості. Утім 
краще мати хоча б 20%, бо до цього рівня 
банк накладає на вас додаткові зобов’я-
зання й збільшує свою маржу. У випадку 
кредиту зі змінною процентною ставкою 
саме маржа банку разом із коефіцієнтом 
WIBOR 3M визначають загальну процент-
ну ставку, яку ви сплачуєте. WIBOR – це 
вартість грошей на міжбанківському ринку, 
за якою банки надають один одному гроші 
в борг,  зазвичай його рівень близький до 
рівня відсоткової ставки Нацбанку.

Однією з недооцінюваних вимог при 
оформленні іпотеки є вік. Банк хоче, аби 
позичальник отримував дохід протягом 
усього терміну дії договору. Це означає, що 
для людей у віці 35 років установа аналізує, 
чи зможе позичальник отримувати дохід до 
65 років – якщо береться кредит на 30 років.

Через віковий критерій банки набагато 
частіше й охочіше видають іпотечні кре-
дити молодшим. У випадку літніх людей 
рішення щодо зобов’язань на кілька десят-
ків років часто бувають відмовними – за 
винятком короткотермінових зобов’язань.

Досі головним чинником, що не давав 
можливості взяти кредит, був власний вне-
сок. Нині, у зв’язку з інфляцією, важливим 
фактором є підвищення процентної ставки, 
а отже – і більший внесок.

Забезпечити себе можна, взявши позику 
під так звану фіксовану процентну ставку 
(пол. stałe oprocentowanie). Проте сьогодні 
в Польщі це рішення має свої підводні ка-
мені: зазвичай іпотечні кредити беруться 
на 20–30 років, а банки обіцяють тримати 
відсоткову ставку без змін максимум 5–7 
років.

Що буде пізніше? Можна домовитися 
про іншу «фіксовану ставку» або перейти 
на змінну. І навіть якщо хтось знову вибере 
фіксовану ставку, вона вже не буде на тому 
самому рівні, що на початку. Якщо про-
центні ставки зростуть, фіксована ставка 
також буде вищою.

Урядові програми: чи варто?
У Польщі було кілька програм, спрямо-

ваних на допомогу в отриманні іпотечного 
кредиту особам молодше 35 років. Най-
ближчим часом уряд обіцяє «гарантований 
власний внесок» – це урядова пропозиція, 
адресована молодим батькам, які, як сказав 
прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, ма-
ють можливість регулярно платити оренд-
ну плату, але не мають грошей на власний 
внесок. Це один із елементів «Польського 
ладу», який набуде чинності наступного 
року.

За оцінками експертів, більше полови-
ни поляків знімають квартиру, бо – хоч 
і мають кредитоспроможність – не мають 
власного внеску. Хоч ідея введення гарантії 
власного внеску здається логічною, вона 
суперечить рекомендаціям Польського 
фінансового нагляду, який вимагає влас-
ний внесок у розмірі 20%. Це не примха чи 
просто офіційне регулювання, а результат 
кризи 2008 року, спричиненої, власне, по-
гано забезпеченими кредитами.

Чи варто чекати на нову державну про-
граму, тобто гарантію власного внеску? Як 
і в попередніх державних програмах під-
тримки купівлі нерухомості («Mieszkanie 
dla Młodych» чи «Rodzina na swoim»), у цій 
програмі також буде встановлено верхню 

межу ціни за квадратний метр. Така регуля-
ція змушувала людей селитися в передмісті 
великих міст, а квартири, що відповідали 
урядовим параметрам, швидко розкупо-
вувалися й навіть мали штучно завищені 
ціни. 

Більше того, клієнта, котрий приходить 
із заявою про кредит за такою програмою, 
банк вважає ризикованим. Тому ця людина 
отримує пропозицію з більшою маржею. 
Однак позичальники не отримають ці гро-
ші на руки: на запропоновану в рамках 
програми суму збільшиться вся іпотека. Її 
максимальний розмір становитиме 100 тис. 
злотих, не більше 20% вартості нерухомості.

Таким чином, людина, яка самостійно 
відклала гроші на власний внесок, матиме 
більш вигідну пропозицію банку, зможе 
купити краще житло в ліпшому місці, не 
буде обмежена у виборі.

Чи зараз добрий час для того, щоб взяти 
кредит?

Найкоротша відповідь – ні. Заможні чи 
відчайдушні поляки почали скуповувати 
майже все, що є.

В останні місяці на польському ринку 
нерухомості фурором стали такі потвори, 
як квартира-коридор, квартира, розділена 
сходами, або кількаметрова «інвестиційна 
нерухомість». 

«Мікроквартири» заохочують цінами, 
проте, відповідно до польського законодав-
ства, нові квартири повинні мати площу не 
менше 25 квадратних метрів, а багато забу-
довників у найбільших містах пропонують 
15–20 квадратних метрів. Це не місце для 
проживання, тут не можна прописатися, до 
того ж його ціна збільшується на 23% ПДВ 
(на звичайні квартири – 8%). Тим не менш 
охочих купити такі приміщення вартістю 
кілька тисяч злотих за метр є чимало. Хоча 
покупці жити в них зазвичай не хочуть: 
вони планують здавати їх студентам або 
менш забезпеченим холостякам.

Висока інфляція, яка швидко не мине, 
вдарить передусім тих, хто має або хоче взя-
ти іпотеку. Держава, здається, не має ідей 
щодо того, що зробити із забудовниками, 
котрі все частіше й усе сміливіше творять 
на ринку патології. Звісно, на польському 
ринку вони менші, ніж на українському, 
проте також не малі. Найімовірніше, така 
«підвішена ситуація», коли ціни квартир 
зростають, кредити стають все більш не-
досяжними для приватних покупців, чим 
користуються інвестори та гравці на ринку 
нерухомості, з нами надовго. Вона означа-
тиме підвищення ціни помешкання до межі 
нашого життєвого максимуму.

Тому варто задуматися – чи готові ми 
30 років у всьому собі відмовляти? Не че-
рез ціну землі чи будівельних матеріалів, 
а тому що ринком заволоділи забудовники 
й спекулянти?

Fo
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вісті 
з України

1 грудня президент України Володимир 
Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт 
закону про внесення змін до закону «Про 
громадянство України» щодо підстав і по-
рядку набуття та припинення громадянства 
України. Законопроєкт Зеленського пропонує 
дозволити громадянам України мати також 
громадянство інших держав,  жодним чином 
не обмежуючи кількість паспортів у од нієї 
людини. Виняток становлять громадяни РФ 
і «держав міграційного ризику»: якщо грома-
дяни цих країн хочуть отримати український 

Новий оператор візового центру, новий пункт пропуску 
на Львівщині та консульство у Вроцлаві – 2021 рік добігає кінця, 
а отже, час підбити підсумки найважливіших новин, які мали 
пряме відношення до польських мігрантів.

20 листопада закінчилася дія контракту 
з візовим оператором «VFS Global», який 
протягом більш ніж 10 років обслуговував 
польські візові центри. Попри те що тендер 
на обрання нового оператора було оголошено 
ще в 2020 році, дійти до порозуміння не вда-
валося досить довго. 30 вересня Посольство 
Польщі в Україні обрало переможцем тендера 
консорціум «Hellas». Та два інші учасники 

конкурсу подали апеляцію. У зв’язку з цим 
Міністерство закордонних справ Польщі 
знайшло тимчасове вирішення проблеми: 
уклало проміжний договір терміном на шість 
місяців із «VFS Global», яке й раніше надавало 
відповідні послуги. Після нового року мініс-
терство має прийняти остаточне рішення 
в справі оператора. Вибір потрібно зробити 
між «VF Worldwide Holding Services» та «TLS».

Минулого року під час візиту в Поль-
щі міністр закордонних справ України 
Дмитро Кулеба пообіцяв українській 
громаді відкрити Генеральне консульство 
України в місті Вроцлав. 28 жовтня посол 
України в Польщі та президент Вроцлава 
підписали офіційний договір про пере-
дання в користування приміщення для 
генконсульства, яке мало розпочати пов-
ноцінну роботу в інтересах українських 
громадян і компаній до кінця 2021 року. 
На жаль, установа не відкриється, як 
заплановано. Ремонтні роботи тривають. 
На сьогодні конкретна дата відкриття 
генконсульства не встановлена.

18 листопада компанія «VFS Global», 
офіційний партнер Посольства Республі-
ки Польща в Україні з оформлення віз, 
повідомила про зміни в списку акреди-
тованих страхових компаній для подання 
документів на отримання національної 
візи до Польщі. Відтепер перелік стра-
хових компаній став ще меншим – торік 
у ньому було сім страхових компаній, 
зараз – лише п'ять. Для України цей пе-
релік такий: страхова компанія «ЕКТА», 
ПрАТ СК «ПЗУ Україна» / PAT SK «PZU 
Ukraina», ТДВ СК «Гардіан», ПрАТ СК 
«Універсальна» / PAT SK «Universalna», 
АТ СК «АРКС» / AT SK «ARKS». Тож 
будьте обережні при виборі страхової.

паспорт, то повинні вийти зі своїх ниніш-
ніх громадянств. У разі ухвалення закону 
про «множинне громадянство» українці, 
які переїхали до Євросоюзу, США чи інших 
держав, зможуть легально зберігати укра-
їнське громадянство або відновити його за 
спрощеною процедурою. Варто підкреслити, 
що аби відновити українське громадянство, 
представникам діаспори треба буде повер-
нутися до України на постійне проживання. 
Не передбачається масове видавання паспор-
тів діаспорянам.

У вересні на Львівщині стартувало 
будівництво автомобільного пункту 
пропуску «Нижанковичі–Мальховичі», 
яке триватиме впродовж чотирьох років. 
Реалізацію об’єкта взяла на себе Польща, 
а Україна повинна прокласти до нього 
дорогу. Роботи з будівництва дороги 
планують завершити в грудні 2022 року. 
Про новий пункт пропуску почали гово-
рити ще в 2016 році, і от нарешті роботи 
офіційно розпочато. Цей переїзд буде 
розрахований для автомобілів і автобусів 
вагою до 3,5 тонн.

Законопроєкт про подвійне громадянство

Новий оператор візового центру в Польщі

Новий пункт 
пропуску

Консульство України 
у Вроцлаві

Новий перелік 
страхових компаній 
для оформлення візи

Підготувала Світлана СЛИВЧЕНКО
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вісті громади

Впевнена присутність 
українського кіно
Цьогорічний шостий кінофестиваль «Ukraina!» ще раз 
підтвердив закріплений за собою імідж промоутера 
української культури. Фестивалю, який не тільки збирає 
своїх, але розширює горизонти поінформованих та 
зацікавлених українським кінематографом. Крім нових 
волонтерів є незмінне ґроно постійних, яке з «Ukraina!» 
від самих початків. Але найважливіше те, що цього року 
до традиційного голосування глядачів додалась оцінка 
громадського та професійного журі, що значно підняло 
планку фестивалю. Як зазначила директорка «Ukraina!» 
Беата Бєронська-Лях: «Те, що ми провели конкурс на 
найкращий короткометражний фільм, дало мені відчуття, 
що тільки тепер ми є справжнім фестивалем, бо лише 
нагороди глядачів – однак замало».

Анастасія КАНАРСЬКА

Отже, громадське журі у складі Міхала 
Мєльніка, Альберта Ляха, Юстини Хабер-
ської та Володимира Риги відзначило ко-
роткометражну стрічку «Ліза та її мурашки» 
Анастасії Іванюк, а головну нагороду прису-
дило зворушливому та веселому «Подарун-
ку» Олега Мартиросяна. Фільм розповідає 
про чоловіка (зіграв Богдан Бенюк), який 
орав поле й раптом зрозумів, що згубив 
айфон – подарунок від онука Ігоря, котрий 
зараз на війні. Комічна та водночас душевна 
історія, яка, як і багато сучасних стрічок, 
теж розповідає про війну, але у свій спосіб. 
А також про спільноту: практично ціле село 
збирається, йде на поле й шукає той телефон 
цілу ніч. Хтось їде, намагаючись зловити 
сигнал, щоб подзвонити. Сцена, коли вже 
практично світанок, і раптом десь чути 
рінгтон – гімн України, дуже символічна… 

Конкурс на короткометражний фільм 
звернений не тільки до українців – вимо-
гою була українська тематика. До складу 
професійного журі цьогорічного фестивалю 
ввійшли сценаристка Марта Прус, режисер 
Тимур Ященко (режисер минулорічного пе-
реможця публічного голосування – фільму 
«Черкаси») та актор Пйотр Гловацький. Вони 
відзначили роботи «Розмови» Артема Рач-
келюка та «Сумні портрети» Віталія Кікоти. 
Спеціальну нагороду за тематику еміграції 
отримала Настя Канарева за короткоме-
тражну стрічку «Прощавай, Свєта» про мо-
лоду росіянку Свєту, яка одного дня відчула 
себе чоловіком та змінила ім'я на Солдаду. 
Солдаду був брутально побитий правими 
радикалами та втік до України, прохаючи 
про статус біженця. 

Головну нагороду виборов фільм «В тіні» 
Олександра Стеколенка, який оповідає про 
травму повернення після війни додому. 
У ньому мало слів, але суть прочитується, – 
кіно є дуже візуальним. Бачимо, як чоловік, 
якого вважають померлим, повертається до 
рідного міста, щоб відновити документи, але 
це зробити не просто: без підтвердження 
ідентичності людини – нема і самої людини. 
Воїни, які повертаються, часто почувають 
себе, як тіні. 

Режисер Тимур Ященко розповідає, що 
рішення журі було одностайним. Ми по-
просили його поділитися враженням, як 
минулорічному переможцю глядацького 
голосування цього року працювалося в журі.  

– Це вже мій другий такий досвід. Перший 
був на Варшавському кінофестивалі в 2020 
році. Мені дуже сподобалося. Навіть не вва-
жаю це працею, а чудовою можливістю роби-
ти те, що люблю, – дивитися кіно. Я звертав 
увагу на те, чи переконлива режисура, чи всі 
елементи історії присутні, чи тема є цікавою, 
чи викликає подив. Основний критерій для 
мене – чи стрічка здивувала. Тоді це вже мій 
особистий фаворит. Я дивлюся багато кіно, 
знаю контекст, і мене переконують щирі 
автори. Багато хто грає на темах. Беруть 
тему, думають, що це цікаво для аудиторії, 
щось пишуть, роблять. Мене це не зачіпає. 
Зрозуміло, що рівень реалізації в польській 
чи копродукції значно вищий. Але найваж-
ливішою є щирість. Переміг фільм «В тіні», 
який є дуже кінематографічним, з чітким 
оповіданням, я би сказав – зрілим фільмом 
(потім довідався, що режисеру 40+). Стрічка 
дуже таємнича. Ми вчили, що кіно має не-

сти таємницю, щоб аудиторія прочитувала 
сенси. Я поважаю такий підхід. Це дуже «кі-
ношне» кіно, і всі члени журі були одностай-
ні в його оцінці. Також хочеться відмітити 
«Сумні портрети» з точки зору сценарію, 
реалізації, трагікомедійності. Я вчора пе-
редивився обидва фільми – претенденти на 
переможця й думав уже починати розмову, 
щоб відзначити «Сумні портрети» як чи не 
найсильніший фільм. Але «В тіні» об'єднав 
усіх – неймовірно кінематографічна робота.     

Директорка кінофестивалю «Ukraina!» 
Беата Бєронська-Лях втомлена проробле-
ною роботою та щаслива від результату: «Це 
насправді багато – показано 21 винятковий 
фільм, а журі відібрало аж 6. Я дивилася ці 
фільми, брала участь у відборі, дуже добре 
пам'ятаю відзначені стрічки й тішуся з цього 
вибору. 

 Незважаючи на те що художні фільми 
були сильнішими, вважаю важливим кон-
курс короткометражних фільмів, звернений 
не тільки до українців: вимогою була україн-
ська тематика або продюсерська кооперація. 
Участь брали фільми авторів із Польщі, Чехії, 
Угорщини, Ірану та інших країн. У польській 
продукції часто були задіяні українці. Серед 
інших був фільм «Кінець літа», який претен-
дував на нагороду й, очевидно, отримав би, 
якби було ще хоч одне місце. Мені сподо-
балася ця історія про польсько-українські 
стосунки. Під час збору винограду, де пра-
цюють поруч поляки й українці, зґвалтовано 
українку. Чи треба покарати хлопця-поляка? 
Родина хоче пробачити, вважаючи, що все 
відбулося за взаємною згодою. І є дівчина – 
сестра цього хлопця й товаришка зґвалто-

Палац культури і науки у Варшаві, де проходив фестиваль. 
Фото авторки статті.
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Дозволи на тимчасове та постійне пе-
ребування в Польщі (так звані карти пе-
ребування, пол. karty pobytu) мають уже 
понад 300 тисяч громадян України. Про це 
повідомило Управління з питань іноземців 
Польщі (UdSC).

За словами речника UdSC Якуба Дудзя-
ка, українці все частіше обирають більш 
тривалий період перебування в Польщі, 
а інтенсифікація міграції з України спосте-
рігається з 2014 року й пов’язана передусім 
із працевлаштуванням у Польщі.

За даними управління, у переважній 
більшості дозволи на проживання в Поль-
щі видаються українцям на підставі пра-
цевлаштування (77%), сімейних обставин 
(12%) та навчання (2%), а майже 84% гро-
мадян України мають у Польщі дозволи 
на тимчасове проживання.

У Польщі нараховується 918 тис. за-
страхованих іноземців, понад 2/3 з яких – 
громадяни України. Про це під час ефіру 
на радіо «TOK FM» повідомила Ґертру-
да Усцінська, голова ZUS (Управління 
соціального страхування Польщі). За її 
словами, сьогодні соціальним страхуван-
ням охоплено близько 872 тис. іноземців, 
а медичним – 918 тис.

Управління підкреслило, що за остан-
німи даними кількість громадян України, 
які відраховують страхові внески до ZUS, 
зросла до майже 635 тис.

«Немає жодних ознак того, що кіль-
кість застрахованих іноземців у Польщі 
найближчим часом мала б уповільнити 
зростання чи різко знизитися, – зазначила 
голова управління. – Я вважаю, що десь 
у січні ми досягнемо мільйона».

Усе більше громадян 
України мають 
карти перебування 
в Польщі

Зростає кількість 
громадян України, 
застрахованих 
у Польщі

вісті громади

ваної, яка знає обидві сторони. Драматизм 
полягає в тому, що ми хочемо дізнатися, 
що вона вирішить… Чи заявить у поліцію, 
чи піддасться впливу родини й нічого не 
зробить, або заперечить?

Цьогоріч була можливість наповнити зал 
на 75 відсотків. Це краще, ніж дозволені 
25 відсотків глядачів минулого року, хоча 
тоді й був менший відсоток захворюваності. 
Цього року люди почали хворіти й боялися 
приходити. Через пандемію виникла ідея 
зробити покази на інтернет-платформі, зав-
дяки чому ми охопили цілу Польщу. Цього 
року – це ще плюс 11 міст, бо був попит. 
Отже, менше глядачів завітали до кінотеатру, 
але люди з інших міст дивилися онлайн, тож 
загалом ситуація була дуже сприятливою. 

Фестиваль пройшов фантастично. Зро-
зуміло, завжди бувають якісь авральні си-
туації, але те, що цього року нас відвідали 
гості (минулоріч через пандемічну ситуацію 
це було неможливим) і тільки дискусії були 
онлайн, – це великий плюс. Дехто все ж 
не зміг потрапити, бо, наприклад, Україна 
на той момент опинилася в червоній зоні, 
або хтось був щеплений вакциною, яка не 
визнається в ЄС. Але, на щастя, нас дуже 
підтримувало Посольство України в Польщі 
й сприяло тому, що гості могли уникнути 
карантину. 

Кожного року ми оголошуємо набір во-
лонтерів, але є люди, які з нами від початків, 
і часто в нашій волонтерській групі вже не 
відомо, хто є поляком, а хто – українцем».

Провідною темою цьогорічного фести-
валю була  «присутність», яка, наприклад, 
дуже символічно та влучно втілилася в про-
єкті  «Лавочка» Себастьяна Томаша Пло-
харського. Відкривав захід «Носоріг» Олега 
Сенцова, цього разу з присутністю автора, 
що, зрозуміло, викликало неабиякий ажі-
отаж серед гостей. На закритті глядачі могли 
переглянути фестивальну версію «Поганих 
доріг» Наталії Ворожбит – українського 
претендента на Оскар. Тут, на відміну від 
режисерської версії, не було акторки те-
атру «Powszechny» Оксани Черкашиної, 
яка, щиро вболіваючи за долю стрічки, не 
ставить на перше місце свої акторські ам-
біції, відповідно – спокійно сприймає свою 
відсутність на екрані. Проте фестивальна 
аудиторія мала змогу побачити моторошне 
перевтілення Юрія Кулинича та поспілку-
ватися з ним про цей акторський досвід. 
У «Кінотеці», де цьогоріч, у самому серці 
польської столиці, відбувався фестиваль, 
можна було побачити живопис народного 
художника Івана Приходька, документальна 
стрічка про якого під назвою  «Земля Івана» 
була в програмі. Найкращим фільмом цьо-
горічного фестивалю, за версією глядачів, 
став документальний «Моя війна» Маші 
Кондакової про трьох жінок, які вступили 
до армії. 

Фестиваль закінчився, залишивши від-
чуття задоволення від впевненого росту 
та незмінності ролі популяризатора укра-
їнського кінематографа в Польщі.

Відкриття фестивалю. Спеціальний гість Олег Сенцов. Фото Мирослави Керик.
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Українське історичне товариство у Польщі за-
пустило онлайн-проєкт «Живі в нашій пам’яті – 
віртуальний некрополь у Польщі», який включає 
реєстр цвинтарів і могил відомих українців, які 
були поховані на території Польщі після 1918 року. 
Сторінка некрополя: ukrainskanekropolia.org. 

Опис кожної могили супроводжується фото-
документацією, а також біографічною довідкою 
похованого українця польською мовою, але пла-
нується запуск також української та англійської 
версій віртуального некрополя.

«Станом на сьогодні описано вже 25 кладовищ 
і майже 150 іменних могил українців по всій Поль-
щі», – повідомив агентству «Укрінформ» член Укра-
їнського історичного товариства, колишній голова 
Об’єднання українців у Польщі Юрій Рейт.

За його словами, завершено лише перший етап 
проєкту, повна реалізація якого планується за 
три роки.

У варшавському ресторані «Бачевських» 
відбулася презентація української високої 
кухні та дегустація вин найкращих україн-
ських виробників. Як повідомляє агентство 
«Укрінформ», участь у заході взяли, зокре-
ма, представники дипломатичного корпусу 
в Польщі, польського гастрономічного бізнесу 
та торговельних мереж.

Організатори презентації ставили за мету 
створити майданчик для ведення діалогу між 
бізнес-середовищами Польщі та представни-
ками українського гастрономічного бізнесу, 

стимулювати етногастрономічний туризм, 
а відтак сприяти зовнішній торгівлі та по-
кращенню інвестиційного клімату України.

«Поєднання українського вина з україн-
ськими стравами (…) змінило думку й підхід 
до українських вин та українських продук-
тів», – зазначив посол України в Польщі Андрій 
Дешиця.

За його словами, такий захід дозволяє про-
мувати найкраще в Україні, показувати, що 
нашій державі є чим пишатися і що популя-
ризувати у світі.

У Кракові в центральній залі «Ві-
лли Деціуша» відбувся музичний 
вечір-реквієм, присвячений пам’яті 
жертв геноциду українського наро-
ду – голодоморів 1921–1923, 1932–1933, 
1946–1947 років. Про це повідомило 
Генеральне консульство України 
у Кракові. Концерт організовува-
ло товариство «Вілла Деціуша» під 
почесним патронатом Генерально-
го консульства України в Кракові, 
за підтримки дільниці Кракова – 
Звєжинєц.

У заході взяли участь співробіт-
ники консульства, представники 
краківської громадськості, наукових 
і мистецьких кіл міста, української 
спільноти Кракова на чолі з головою 
правління фундації «Зустріч» Анною 
Петюренко.

Під час музичного вечора прозву-
чали твори Людвіга ван Бетховена 
й сучасних українських композито-
рів Валентина Сильвестрова, Воло-
димира Рунчака, Левка Ревуцького 
та Мирослава Скорика у виконанні 
Маріанни Гумецької (фортепіано).

Опрацював Анатолій ЗИМНІН на підставі матеріалів порталів «Наш вибір», «Yavp.pl»,  агентства «Укрінформ», «TOK FM», 
Посольства України в Польщі та Генерального консульства України в Кракові.

У Польщі з'явився український віртуальний некрополь

Презентація української 
високої кухні та вин у Варшаві

Краківський 
музичний 
вечір-реквієм 
пам’яті жертв 
голодоморів 
в Україні

вісті громади

Дегустація української кухні. Фото зі сторінки Посольства України у Польщі.
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інтерв'ю

«Усе почалося з математики»: 
поляк Влодзімєж Скіба 
розвиває українську частину 
Вікісловника

їнським фразеологізмом подається поль-
ський відповідник. – Прим. авт.). 70–80% 
рекордів має записану українську вимову, 
але ті понад 20% досі без аудіо». 

Саме тому Влодзімєж Скіба вирішив 
почати збір коштів для запису вимови 

«Мій головний проєкт – творення укра-
їнського словника в польській версії Вікі-
словника. Вікісловник – це сестринський 
проєкт Вікіпедії, – розповідає  Влодзімєж. – 
Він доволі розбудований, адже українська 
частина має понад 31 тисячу слів. Це доволі 

багато. Він постійно росте. Ми додаємо від-
мінювання, польське значення (мова про 
польську версію Вікісловника, яка містить 
словники різними мовами, зокрема укра-
їнською. Ще він, наприклад, має закладку 
"Фразеологічні зв’язки", де поруч з укра-

Влодзімєж Скіба живе в Познані. Працює у фонді, який займається допомогою 
неповносправним особам. У вільний час любить їздити на велосипеді 
й готувати. А ще має нетипове хобі як для людини, яка навіть не була 
ніколи в Україні: творить український словник у Вікісловнику (pl.wiktionary.org) 
та записує до Вікіджерел українську класичну літературу.

Христина ЗАНИК
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одну книжку. А ще він посів друге місце 
в тематичному заході платформи «Йоган-
сенівський двотижневик» (присвячений 
пам'яті українського письменника, поета 
та перекладача доби «Розстріляного від-
родження» Майка (Михайла) Йогансена. 
Мета проєкту полягала в тому, щоб створити 
у Вікіджерелах найбільш повне зібрання 
вичитаних видань творів Йогансена.

Влодзімєж Скіба має друзів в Україні, 
з якими спілкується лише онлайн. На на-
ступний рік поставив ціль – поїхати в три-
валу подорож до цієї країни. Зараз збирає 
на це кошти. «Мрію про те, щоб походити 
українськими книгарнями», – додає пан 
Влодзімєж.

Фото – Маґдалени Кендзьори-Новак

Підтримати проєкт 
запису української 

вимови можна 
за посиланням: 

https://patronite.pl/po-ukrainsku.

Український словник 
у польському Вікісловнику: 
https://pl.wiktionary.org/wiki/ 
Słownik_języka_ukraińskiego.

Профіль пана Влодзімєжа 
із записаними ним 

українськими книжками: 
uk.wikisource.org/wiki/User:Mahnka. 

Організація, яка допомагає 
неповносправним у придбанні  

електротехніки: 
https://tyflologika.pl/

українських слів. «Я хотів би найняти носія 
української мови на тиждень (п’ять робочих 
днів по 8 годин) і записати якомога більше 
відсутніх вимов. Для цього я зробив влас-
ні інвестиції, придбавши домашню студію 
звукозапису в січні 2021 року. Записи бу-
дуть зроблені через веб-сайт lingualibre.org 
і для всіх будуть доступні для використан-
ня на сайті Wikimedia Commons», – йдеть-
ся в описі збірки на ресурсі «Patronite» 
(patronite.pl/po-ukrainsku).

Влодзімєж зізнається, що сам не може 
зробити цих аудіо, адже його вимова не 
настільки добра. Він навіть ніколи не був 
в Україні і не має зв’язку з «живою мовою». 

«Оскільки два роки тому я став патрона-
том радіо «Новий світ», впродовж двох років 
спостерігав за збором коштів на «Patronite» 
і вирішив, що спробую зібрати в такий са-
мий спосіб на запис вимови справжнього 
українця», – додає він.

Чому саме українська мова та література 
так зацікавила нашого героя?

«Усе почалося з математики. Коли мені 
було 12 років, мій добрий друг повернувся 
після двох років у Лівії, де був разом із ма-
мою. І виявилося, що не може наздогнати 
матеріал з багатьох предметів, зокрема 
з математики. Так співпало, що я якраз був 
здібним з цього предмета. Ми домовилися, 
що я даватиму йому уроки як репетитор. 
Так вдало пройшли ці заняття, що колега 
в подяку подарував мені вінілову платівку 
гурту „Voo Voo”», – каже Влодзімєж Скіба. 
Відтоді він закохався в музику цього гурту. 
Ця любов переросла в те, що він якийсь 
час вів офіційний сайт і фан-клуб формації, 
їздив із ними на концерти. А потім Войцех 
Ваглевський запросив до співпраці групу 
«Гайдамаки» з України. У 2009 році «Voo 
Voo» записав спільний альбом з україн-
ським гуртом. 

«І мене цей диск дуже захопив, зачарував. 
Та українська мова так приємно звучала. 
І так легко було її зрозуміти, що я почав вчи-
ти її. Спочатку окремі слова, потім речення. 

У різних онлайн-додатках проходив курси, 
почав колекціонувати словники. Я зібрав 
140 українських словників. Вивчив мову так, 
що почав її вільно розуміти. Слухаю україн-
ське радіо, дивлюся українське телебачен-
ня в Інтернеті, читаю книжки українською. 
І я захотів цими знаннями якось поділитися. 
Звідси моя пригода з творенням українсько-
го Вікісловника», – розповідає Влодзімєж. 

Зараз ініціативу підтримало три особи. 
Це 5% від потрібної суми. «Проєкт дуже мо-
лодий, стартував 1 грудня – тобто практично 
після двох тижнів маю три особи (розмова 
відбулася в середині грудня. – Прим. авт.). 
І сподіваюся на більше», – зазначає поціно-
вувач української. Каже, що рідні та знайомі 
дуже підтримали його ідею й бажають успі-
хів. Наприклад, однією з патронаток стала 
колега з роботи.

На щодень Влодзімєж Скіба працює у фон- 
ді, який допомагає неповносправним осо-
бам отримувати дофінансування для купівлі 
електричного обладнання: ноутбуків, те-
лефонів, навушників, колонок, комп’ютер-
них програм. Каже, що українці, які живуть 
у Польщі, якщо перебувають тут легально, 
теж можуть звернутися по допомогу. Особа 
з інвалідністю платить лише 10% вартості, 
а решту дофінансовує держава. 

Ще один проєкт, котрим займається наш 
герой, – опрацьовує українські книжки, 
яким понад сто років, для сайту «Вікідже-
рела». Інколи це також і молодші книжки. 
Загалом у 2021 році Влодзімєж «переписав» 
56 різних книжок українських авторів зі 
сканованого (у вигляді картинки) до тексто-
вого формату. Це і 20-томник Івана Франка, 
і твори Шевченка та Лесі Українки. Завдя-
ки цьому тепер користувачам Вікіджерел 
не потрібно купувати ці книжки, а можна 
завантажити до електронної книги чи те-
лефона й читати. «Це дуже цікаві романи 
та повісті», – зазначає поляк. 

На його профілі у Вікіджерелах мож-
на побачити багато вартісної літератури. 
У жовтні Влодзімєж щодня завантажував 

інтерв'ю



12 НАШ ВИБІР №94

освіта

Підкарпатське воєводство (Podkarpackie) 
Запалув. ZS w Zapałowie, ul. Zapałów 159, 
37-544 Zapałów, тел.: +48 16 628 61 59, 
e-mail: szpzapalow@go2.pl.

Кальнікув. SP w Kalnikowie im. dr Bolesława 
Orzechowicza, ul. Kalników 87, 
37-724 Kalników Stubno, тел.: +48 16 671 42 02,  
e-mail: zs.kalnikow@op.pl. 

Команча. SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
ul. Komańcza 249, 38-543 Komańcza, 
тел.: +48 13 467 70 42, 
e-mail: szkolkom@komancza.pl. 

Мокре. NSP w Mokrem, Mokre 32, 
38-542 Rzepedź, тел.: +48 13 462 90 75, 
e-mail: nspmokre@onet.pl. 

Перемишль. 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, 
сайт: http://szaszk.edu.pl/.

Репедь. SP w Rzepedzi, Osiedle A 30, 
38-542 Rzepedź, тел.: +48 13 467 80 11, 
e-mail: zsr_sekretariat@op.pl. 

Ряшів. SP nr 1 im. Adama Mickiewicza, 
ul. Bernardyńska 4, 35-069 Rzeszów, 
тел.: +48 17 748 20 20, 
e-mail: sp1_rzeszow@poczta.onet.pl. 

Сянок. SP nr 1 im gen. Bronisława Prugara - 
Ketlinga w Sanoku, ul. Aleja Szwajcarii 5, 
38-500 Sanok, тел.: +48 13 463 34 92, 
e-mail: sp1sanok@op.pl. 

Ярослав. SP nr 6 im. ks. Piotra Skargi, 
ul. Spytka 2, 37-500 Jarosław, 
тел.: +48 16 621 34 94, 
e-mail: sp6jaroslaw@poczta.onet.pl. 

Підляське воєводство (Podlaskie) 
Білосток.  PS nr 26 Integracyjne 
im. Joanny Strzałkowskiej-Kuczyńskiej w 
Białymstoku, ul. Ciepła 19, 15-472 Białystok, 
e-mail: ps26@um.bialystok.pl.

Білосток.  SP nr 9 im. 42 Pułku Piechoty 
w Białymstoku, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok, 
тел.: +48 85 742 06 09, 
e-mail: szkola@sp9.bialystok.pl.

Білосток.  ZSN św. Cyryla i Metodego 
w Białymstoku, ul Waryńskiego 30, 
15-461 Białystok, e-mail: sekretariat@szkolacim.pl. 

Білосток. Przedszkole Niepubliczne Aniołki 
w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 13, 
15-762 Białystok, тел.: +48 530 002 539, 
е-mail: biuro@przedszkoleaniolki.pl, 
dyrektor@przedszkoleaniolki.pl. 

Більськ-Підляський. Przedszkole nr 9 
«Leśna Polana», ul. Kazanowskiego 2A, 
17-100 Bielsk Podlaski, e-mail: lesna-polana9@o2.pl. 

Більськ-Підляський.  SP nr 4 im. A. Mickiewicza 
w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 12, 
17-100 Bielsk Podlaski, e-mail: sekret-zs-am@o2.pl.

Черемха. ZSP, ul. Szkolna 2, 17-240 Czeremcha, 
e-mail: zsp@czeremcha.pl. 

Поморське воєводство (Pomorskie) 
Битув.  SP nr 1 w Bytowie, ul. Młyńska 11, 
тел.: +48 59 822 35 59, e-mail: szkola@sp5.bytow.pl. 

Божитухом.  ZS w Borzytuchomiu, ul. Szkolna 1, 
77-141 Borzytuchom, тел.: +48 59 821 13 22, 
e-mail: zsborzytuchom@vp.pl.

Ґданськ.  SP nr 57 im. gen. Władysława Andersa 
w Gdańsku, ul. Aksamitna 8, 80-858 Gdańsk, 
тел.: +48 58 301 34 96, e-mail: gsp57@wp.pl. 

Лемборк. SP nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10, 
84-300 Lębork, тел.: +48 59 862 12 45, 
e-mail: sp8.lebork@neostrada.pl.

Мястко. SP nr 1 im. M. Kopernika w Miastku, 
ul. Bolesława Chrobrego 7, 77-200 Miastko, 
тел.: +48 59 857 29 62, 
e-mail: szp1miastko@interia.pl.

Слупськ. SP nr 6 im. Ludwika Waryńskiego, 
ul. Stefana Starzyńskiego 6, 76-200 Słupsk, 
тел.: +48 598 424 666, 
e-mail: sp6slupsk@gmail.com. 

Члухів. SP nr 1 im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie, 
ul. Średnia 4a, 77-300 Człuchów.

Сілезьке воєводство (Śląskie)
Катовиці. Шкілка Бджілка, 
e-mail: mariiakormylo92@gmail.com. 

Продовжуємо тему про українські школи у Польщі. 
У цьому номері пропонуємо вам перелік українських 
шкіл у Підкарпатському, Підляському, Поморському 
та Сілезькому воєводствах.

1Як правильно рахувати викори-
стані дні в рамках безвізового 

режиму?
Перебування в рамках безвізового 

режиму вважається короткотерміно-
вим і становить максимально 90 днів на 
кожні 180 днів. На практиці це виглядає 
так: прикордонні служби, коли здійсню-
ють контроль над лімітом використаних 
днів у рамках безвізового режиму, під-
раховують дні перебування іноземця 
в Шенгенській зоні за період останніх 
180 днів від дня здійснення контролю. 
Якщо між поїздками до країн Шенгену 
в іноземця була перерва 90 днів, то 180 
днів відраховувати не потрібно – після 
такої перерви власник біометричного 
паспорта знову має право на перебу-
вання в Шенгенській зоні протягом 90 
днів.

ПОТРІБНО ПАМ’ЯТАТИ! Під час 
підрахунку попередніх днів ко-
роткотермінового перебування 
враховуються всі дні перебуван-
ня іноземця на підставі візи С, 
а також на підставі візи D і карти 
перебування, якщо він перебував 
в іншій країні Шенгенської зони, 
ніж країна видання документів, 
а також дні перебування на під-
ставі печатки, тобто час перебу-
вання іноземця під час процедури 

УКРАЇНСЬКА 
ОСВІТА В ПОЛЬЩІ. 
Частина 4

Олександр ПУСТОВИЙ

Пропонуємо вам відповіді 
на питання, які отримують 
працівники Консультаційного 
пункту для іноземців 
в Українському домі 
у Варшаві.

ПоПит: 
популярні 
питання 
від громадян 
України 
в Польщі

Іванна КИЛЮШИК
Олександра ПУСТОВА
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легалізації перебування. При підрахунку 
днів не враховуються дні перебуван-
ня на підставі довготермінових віз D 
та карт перебування в країні видання 
документів. 

2 Чи можна, не виїжджаючи, залиши-
тись у Польщі в рамках безвізового 

режиму після закінчення польської візи 
типу D, маючи біометричний паспорт?

Так. Якщо підставою на в’їзд до Польщі іно-
земця була польська національна віза типу D 
чи польська карта перебування (тобто один із 
дозволів на тимчасове/постійне перебуван-
ня) і одночасно іноземець має біометричний 
паспорт, то після закінчення довготерміново-
го перебування можна продовжити знахо-
дитися в Польщі без необхідності виїзду за 
умови, що іноземець ще не використав дозво-
леного ліміту днів. Це буде короткотермінове 
перебування в рамках безвізового режиму.

3 Скільки часу потрібно очікувати на 
розгляд справи про надання дозволу 

на тимчасове перебування й працю?
Згідно з чинним польським законодавством, 

термін розгляду справи від моменту при-
йняття заяви повинен становити два місяці, 
тому що після отримання заяви воєводське 
управління відправляє запити до поліції, 
прикордонної служби та Агенції внутрішньої 
безпеки для перевірки особи, яка подала за-
яву. Ці державні органи, у свою чергу, мають 
місяць часу, аби дати відповідь на запити. 
В деяких випадках для видання рішення необ-
хідно провести розмову з заявником, що теж 
впливає на видовження терміну очікування.

На жаль, на практиці розгляд справ триває 
від півроку до року, що зазвичай ускладнює 
життя трудовим мігрантам. Іноземець часто 
не може розпочати легально працювати, му-
сить утриматися від закордонних поїздок. 
Типовим явищем є зміна життєвої ситуації 
іноземця та його місця праці в Польщі, що 
навіть уже після отримання дозволу на пе-
ребування означає складення нової заяви 
враз зі зміною працедавця. 

На те, що одні справи розглядаються швид-
ше, а інші довше, впливає низка факторів. Аби 
швидше отримати дозвіл на перебування, 
дотримуйтеся наступних порад.

Не зволікайте з поданням заяви. Згідно 
з першим пунктом ст. 105 Закону «Про іно-
земців» від 12 грудня 2013 року, іноземець має 
право подати заяву про видання дозволу на 
перебування не пізніше ніж в останній день 
його легального перебування на території 
Польщі. Тобто законодавчо передбачено 
лише крайній термін. Відповідно, можна по-
дати заяву навіть у перший день легального 
перебування в цій країні. Тому не зволікай-
те: подавайте заяву відразу, коли з’явився 
намір продовження перебування в Польщі. 
Тоді залишиться можливість подорожувати 
й вирішувати справи, пов'язані з роботою.

Детально ознайомтеся з переліком доку-
ментів та скористайтеся з безкоштовних 
консультацій організацій, які їх надають. 
На порталах воєводських управлінь є чіткий 
перелік документів, необхідних для подання 
заяви. Потрібно детально ознайомитися з ним 
та у випадку труднощів не боятися запитува-
ти, а звернутися по допомогу.

Подбайте про повний комплект доку-
ментів. До подання заяви потрібно подбати 
про всі необхідні документи з обов’язкового 
переліку. Якщо чогось не вистачатиме, це 
автоматично означає, що розгляд справи 
затягнеться ще на місяць. Документи (осо-
бливо умова оренди житла й страхування) 
обов’язково повинні мали мінімально річний 
термін дії. На момент прийняття рішення всі 
документи повинні бути чинні. Якщо ні, ін-
спектор попросить про донесення актуаль-
них документів. Це спричинить відкладення 
терміну прийняття рішення на наступні місяці.

Запишіться на особисте подання заяви. Іс-
нує кілька можливостей подання документів: 
особисто, через канцелярію, відправлення 
поштою. Якщо документи подані останніми 
двома способами, доведеться очікувати від 
одного до двох місяців, доки справа буде пе-
редана в руки інспектора й заявник отримає 
лист із датою призначеного візиту до управ-

ління для зняття відбитків пальців. Крім того, 
пакет документів не перевіряється, а всі копії  
потрібно попередньо завірити в нотаріуса. 
Тоді як під час особистого візиту працівни-
ки управління перевіряють комплектність 
документів і звіряють копії з оригіналами, 
беруть відбитки пальців – потім справа від-
разу передається інспектору.

Інформуйте управління про зміни жит-
тєвої ситуації. Не потрібно зволікати з до-
несенням документів, якщо змінилося місце 
проживання,  роботи чи мета перебування 
в Польщі.

УВАГА! Поради мають загальний харак-
тер, і їх дотримання переважно при-
носить позитивний результат. Однак 
ситуації з заявами на видання дозволу 
на перебування виглядають по-різному. 
Іноді документи просто губляться, тому 
розгляд справи автоматично відклада-
ється на невизначений термін. 

4 Що таке стабільне й регулярне дже-
рело доходу?

Іноземець, подаючи документи на отри-
мання певних видів дозволів на перебуван-
ня, повинен підтвердити наявність у нього 
стабільного й регулярного джерела доходу, 
достатнього для утримання на час проживан-
ня в Польщі себе, а в деяких випадках – також 
членів своєї сім’ї. З 1 січня 2022 року мінімаль-
ний стабільний дохід становить щонайменше 
600 злотих нетто на одну особу в сім’ї та 776 
злотих нетто у випадку, коли на утриманні 
іноземця ніхто не перебуває. Документом, що 
підтверджує наявність стабільного джерела 
доходу, може бути, наприклад, трудовий чи 
цивільно-правовий договір (umowa o pracę, 
umowa zlecenie) або договір оренди, який 
гарантує постійний дохід орендодавцю. 

УВАГА! Виписка з рахунку не є доку-
ментом, що підтверджує стабільний 
і регулярний дохід, тому що відобра-
жає стан банківського рахунку лише 
в даний момент.
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не прописуються.
У випадку, якщо іноземець не звільнений від 

обов’язку мати дозвіл на роботу й у його рі-
шенні зазначені дані роботодавця та описані 
умови праці, при зміні роботодавця потрібно 
скласти нову заяву про видання нового до-
зволу на тимчасове перебування та працю.

ПОТРІБНО ПАМ’ЯТАТИ! При втраті ро-
боти чи зміні роботодавця власник до-
зволу на тимчасове перебування й пра-
цю має обов’язок протягом 15 робочих 
днів повідомити відповідне воєводське 
управління (тобто те, яке видало дозвіл) 
про факт втрати роботи чи звільнення та 
протягом 30 днів від дня втрати роботи 
подати нову заяву на видання нового 
дозволу. Недотримання цього обов’язку 
може негативно вплинути на отримання 
наступних дозволів.

Інтернет-посилання й адреси

Закон «Про іноземців» від 12 грудня 2013 
року (польською: Ustawa o cudzoziemcach 
z dnia 12 grudnia 2013 r.):
prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20130001650/U/D20131650Lj.pdf

Посольство Республіки Польща в Києві: 
https://kijow.msz.gov.pl/uk/p/kijow_ua_a_uk/
Консульські округи в Україні: https://kijow.
msz.gov.pl/uk/konsulski_ta_wizowi/wizowa_
info/kons_okruhy/kons_okruhy

Список присяжних перекладачів (поль-
ською: Lista tłumaczy przysięgłych) мож-
на знайти на інтернет-сторінці Мініс-
терства юстиції Польщі (Ministerstwо 
Sprawiedliwości): https://bip.ms.gov.pl/pl/
rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-
tlumaczy-przysieglych/search.html

Формуляри заяв про дозвіл на перебу-
вання для заповнення онлайн (formularzy 
wniosków):
https://inpol.mazowieckie.pl/login

Список воєводських управлінь з адресами 
та номерами телефонів: http://udsc.gov.pl/
lista-urzedow-wojewodzkich/

Державна інспекція з питань праці 
(Państwowa Inspekcja Pracy): 
https://www.pip.gov.pl/pl/

Безкоштовні правні поради з питань праці 
в різних воєводствах: http://www.bip.pip.gov.
pl/pl/bip/porady_wszystkie 

Прикордонна служба Польщі (Straż 
Graniczna): https://www.strazgraniczna.pl/ 

У випадку регулярних надходжень на бан-
ківський рахунок необхідно документально 
засвідчити джерело, з якого ці кошти над-
ходять. 

При поданні заяв про отримання дозволу 
на перебування для членів сім’ї (наприклад, 
дітей, когось із подружжя) можна пред’явити 
документи, що підтверджують дохід члена 
сім’ї, який заробляє, наприклад, трудовий 
договір батька/матері.

5 Що таке «документ, який підтверджує 
дотримання обов’язку, передбачено-

го ст. 113 Закону "Про іноземців"», котрий 
вимагає управління?

Іноземець, якому надано дозвіл на тимча-
сове перебування, зобов’язаний повідомити 
в письмовій формі відповідного воєводу, що 
видав цей документ, про неактуальність під-
стави отримання дозволу. Це потрібно зро-
бити протягом 15 робочих днів від дня, коли 
підстава перебування стала неактуальною. 
Наприклад, якщо іноземець закінчив роботу 
в роботодавця, на підставі якої йому було 
надано дозвіл на тимчасове перебування 
та працю, до закінчення строку його дії. Або 
перебував згідно з дозволом на навчання 
й був викреслений зі списку студентів до за-
кінчення строку його дії. При складанні нової 
заяви про дозвіл на перебування інспектор 
може попросити іноземця надати документ, 
який підтверджує дотримання цього обов’яз-
ку, наприклад, ксерокопію листа, який був 
своєчасно складений з цього приводу та за-
вірений печаткою управління, або самостійно 
написана заява з поясненнями.

6 Чи під час процедури легалізації пере-
бування,  маючи печатку в паспорті, 

можна подорожувати?
Згідно зі ст. 108 Закону «Про іноземців» від 

12 грудня 2013 року, перебування іноземця 
на території Польщі вважається законним із 
дня подання заяви про отримання дозволу 
на перебування. Підтвердженням того, що 
комплект документів повний, є печатка, яка 
ставиться у проїзний документ (паспорт).

Якщо після подання документів в інозем-
ця є ще дійсна віза, карта перебування або 
біометричний паспорт і невикористані дні, 
він може подорожувати. Коли в нього за-
кінчилися вище перераховані підстави для 
перетину кордонів Шенгенської зони, що 
у зв’язку із затягуванням процедур розгляду 
заяв є типовим явищем, з печаткою в паспорті 
його перебування в державі, у якій він подав 
заяву, є легальним. Якщо іноземцю потрібно 
повернутися до країни його походження до 
закінчення процедури легалізації перебу-
вання, печатка надає йому таке право. Од-
нак вона не дозволяє перетинати кордон 
Шенгенської зони. Для поновного в’їзду чи 
подорожування потрібно буде отримати на-
ціональну візу типу D.

7 Чи можна під час процедури легалізації 
перебування змінити роботодавця та 

місце роботи?
Так. Якщо метою перебування іноземця 

в Польщі є робота, але він хоче змінити ро-
ботодавця, перебуваючи в процесі легалізації 
перебування, тобто не отримавши ще оста-
точного рішення, він може це зробити. Необ-
хідно написати заяву про зміну роботодавця, 
зібрати всі необхідні документи від нового 
роботодавця та передати їх до відповідного 
воєводського управління.

УВАГА! Змінити ціль перебування або 
роботодавця можна лише до визначено-
го терміну прийняття рішення (decyzji). 
Після прийняття рішення, і якщо воно 
позитивне, потрібно складати нову за-
яву. 

8 Заява залишилася без розгляду. Що це 
означає, що можна зробити, чи пере-

бування в Польщі є легальним?
Заява може бути залишена без розгляду 

(bez rozpoznania) у ситуації, коли заявник 
не усунув у встановлений воєводою термін 
її формальні недоліки. Формальними недо-
ліками вважається відсутність правильно 
й комплексно заповненої заяви та Додатку 
№1, фотографій, ксерокопій паспорта та під-
твердження оплати за розгляд справи. Така 
ситуація може виникнути, якщо ви змінили 
місце проживання, але не повідомили про 
це воєводу, у зв’язку з чим не отримали лист 
від воєводи із викликом про усунення недо-
ліків заяви. 

Якщо заява залишилася без розгляду, пе-
ребування іноземця в Польщі після закін-
чення терміну дії візи, карти перебування 
й вичерпання днів у рамках безвізового руху 
перестає бути законним, тобто легальним, 
тому іноземний громадянин повинен виїхати 
з території Польщі.

Іноземець має можливість подати прохання 
про відновлення терміну на усунення фор-
мальних недоліків заяви. До прохання не-
обхідно додати документи, яких не вистачає 
(формальні недоліки), та (за наявності) доку-
менти, які підтверджують брак вини в недо-
триманні терміну для усунення формальних 
недоліків. Таке прохання потрібно подати 
протягом семи днів із поясненням причини, 
чому іноземець не дотримався терміну.

9 Чи можна змінити роботодавця, 
не змінюючи карту перебування?

У рішенні про надання дозволу на тимчасо-
ве перебування й працю прописуються також 
дані роботодавця, зазначаються посада, на 
якій буде працювати іноземець, обсяг робо-
чого часу та мінімальний розмір заробітної 
плати за цей робочий час. Якщо іноземний 
громадянин звільнений від обов’язку мати 
дозвіл на роботу, дані роботодавця в рішенні 
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поради

поради

СТОП НАСИЛЬСТВУ ПРОТИ ЖІНОК! 
НЕ БІЙСЯ ГОВОРИТИ! НЕ МОВЧИ! РЕАГУЙ!

«Я офіціантка в ресторані. Клієнти бувають різні, і жарти в них 
теж різні. Я завжди реагую різко на їхні небажані залицяння. Дирек-
торка каже, щоб я була більш лагіднішою з клієнтами, бо інакше 
звільнить. Вона знає, що якщо я втрачу роботу, то буду мати 
проблеми зі своїм перебуванням як іноземка, тому починає тисну-
ти. Хоче, щоб я завжди відповідала взаємністю нашим клієнтам, 
а верхній ґудзик моєї сорочки був розстебнутий. Чи це насильсmво?»

Так, це сексуальне насильство. Під сексуальним насильством 
розуміємо не лише фізичний контакт кривдника та жертви, а й, 
наприклад, насильна сексуалізація тіла вербальним чи невер-
бальним шляхом, а також примус із боку іншої особи до прояву 
сексуалізованої поведінки. 

«Після народження дитини сім’я чоловіка й чоловік постійно пере-
конують мене, щоб я не виходила на роботу, й не дозволяють мені 
її шукати, хочуть, щоб я опікувалася дитиною, бо це мій обов’язок. 
Я повністю прив’язана до свого чоловіка: маю від нього дозвіл на 
перебування, гроші на життя теж дає він. Чи це насильсmво?»

Так, це економічне насильство. Особа має право мати власне 
джерело доходу та професійно розвиватися, й будь-які перешкоди 
в реалізації цього є порушенням. 

«Я три роки перебуваю у шлюбі з поляком. Зараз наші стосунки 
дуже сильно погіршилися. Інколи він мене б’є. Одного разу я заявила 
в поліцію про побиття. Після чого вони припинилися, але за кожним 
разом, коли я кудись телефоную чи йду, чоловік допитується, де 
я була і що робила. Зараз він говорить, що якщо я не буду казати 
куди йду і що роблю, то повідомить до управління, що ми не живемо 

разом, і в мене заберуть карту перебування. Чи це насильсmво?»
Так, це фізичне й психологічне насильство. Фізичне насилля 

виражене побиттям, а психологічне – бажанням приниження та 
контролю жертви, шляхом використання  того факту, що її легальне 
перебування на території Польщі залежить від слів кривдника.

«Мені 29 років, я навчаюся в аспірантурі у Варшаві. Кожного дня 
спілкуюся зі своїми рідними й батьками і кожного дня я чую докірливі 
фрази на кшталт: "у тебе є хлопець?", "коли ти вже заміж вийдеш?", 
"не вмієш готувати, тому й заміж не вийдеш", "так і будеш жити 
по гуртожитках та статті писати". Чи це насильство?»

Так, це психологічне насильство. Кожна особа має право на 
повагу до свого життєвого вибору та гідне ставлення до себе. 
Просте зауваження або порада насильством не вважається, а в цій 
ситуації кривдники постійно та систематично завдають шкоди пси-
хічному здоров’ю жертви, підриваючи віру в себе та спонукаючи 
до небажаних для неї дій. 

«...Я працюю опікункою у 76-річної жінки. Приходжу до неї зранку 
та ввечері, щоб принести їй їжу. У самої ж жінки немає грошей, 
оскільки пенсію забирають її діти, говорячи, що знають краще, 
як нею розпорядитися. Єдиний зв’язок зі світом у жінки – це я, 
бо виходити з дому їй заборонили. Телефону в неї також немає. 
Чи це насильство?»

Так, це економічне насильство. Закон чітко окреслює випадки, 
коли людину можна позбавити економічної самостійності. Похилий 
вік жертви до таких не належить. Обмеження спілкування зі світом 
може бути теж визначене як психологічне насильство.

На жаль, насильством найчастіше вважається використання 

ЧИ ЦЕ НАСИЛЬСТВО?
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Робити те, 
що любиш
Андрій Сасов – практичний психолог, 
автор проєкту циклу зустрічей «Друзі» 
в Українському домі у Варшаві, сьогодні 
розповідає про психологію мігрантів 
та способи швидкої допомоги для тих, 
хто тужить за домом. 

Які основні психологічні проблеми мігрантів Ви б 
виділили?

Основною проблемою є те, що люди не можуть себе реа-
лізувати. Очолювали якесь підприємство, мали якусь посаду 
до того, як переїхали, й думають, що тут буде так само: така 
сама робота, тільки за значно більші гроші. Насправді, коли 
змінюємо країну, то перш за все треба розуміти, що мова 
формує свідомість. Тобто мова, якою ми розмовляємо, 
кардинально впливає на наш мозок. Ми мусимо починати 
все спочатку, неважливо скільки нам років. Психологічно 
треба це прийняти, й багатьом це важко дається. 

Треба вивчити мову, отримати якісь додаткові квалі-
фікації, закінчити курси, навчання, аби вийти на рівень 
комфортного життя. Багато людей не хочуть цього робити 
й знаходяться в замкненому колі: ходять на роботу, яку не 
люблять, негатив накопичується, стають нещасливими та 
проєктують це на стосунки. І проблема, як снігова куля, 
тільки наростає. Причина в тому, що людина не почала 
з самого початку та сама себе обманює, думаючи, що буде 
щасливою, заробивши більше. А правда в тому, що більше 
грошей не дають щастя. Навіть мільйон доларів. Щастя 
нам дає реалізація того потенціалу, з яким ми приходимо 
на цей світ. Я на 100% переконаний, що в кожної людини 
є призначення. Це одна з улюблених тем, з якими я працюю. 

Коли людина займається тим, що приносить їй задоволен-
ня, вона живе набагато щасливіше життя. Гроші приходять 
потім, але спочатку є щастя. 

Чи часто ці люди звертаються по психологічну до-
помогу? Чи впливає на це фінансовий фактор, чи це 
є свідченням відсутності розуміння проблеми?

Є фінансова причина, але переважає ментальна. Наведу 
приклад: я проводив цикл зустрічей «Друзі» в Українсько-
му домі у Варшаві, які викликали неабияке зацікавлення 
в мережі, а кількість присутніх згодом не відповідала цій 
картині. Неймовірна кількість приватних повідомлень із 
запитаннями: де й коли? Учасники, які приходять, кажуть, 
що розповідали своїм близьким і друзями про такі цікаві 
розмови про життя, життєві ситуації, психологію. Багато 
людей знали про ці зустрічі, і я очікував, що побачу 50–100 
осіб, що зал буде переповнений, а там – 10–15… Ніби не 
мало, але це не та кількість, яка до мене пише. І я собі 
задаю питання: «Стоп, а чому так?». Безкоштовно, просто 

грубої фізичної сили щодо жертви чи зґвалтування, в той час коли 
насильство набуває різних форм і проявів. 

Пам’ятайте, що мігранти та мігрантки в питаннях, пов’язаних 
із насильством, мають таке ж право на захист, як і громадяни 
Польщі. 

Повідомляти про факти прояву насильства необхідно для того, 
щоб воно більше ніколи не повторилося в майбутньому. 

Якщо Ви стали жертвою або свідком прояву насильства, то 
можете зателефонувати до установ і організацій, які допоможуть 
Вам у цій складній ситуації.

Насамперед Ви можете звернутися на номери гарячих ліній 112 та 
997, які доступні на всій території Польщі.

У країні діє загальнопольська лінія «Блакитна лінія» (Niebieska 
Linia), куди можуть зателефонувати особи, які зазнали насильства, 
стали його свідками чи потребують поради й підтримки в конкретній 
складній ситуації. Консультації відбуваються польською, англійською 
та російською мовами. Телефон: 800 120 002.

Також Ви можете зателефонувати за наступними номерами.

Fundacja «Centrum Praw Kobiet» – 600 07 07 17

Gdańsk: ul. Gd. Kosynierów 11; tel. 58 341 79 15; 
kom. 604 590 117; e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl

Kraków: ul. Dunajewskiego 5, 31-133; kom. 780 079 988; 
e-mail: cpk_krakow@cpk.org.pl

Łódź: ul. Piotrkowska 115; tel. 42 633 34 11; kom: 736 608 493

Poznań: al. Karola Marcinkowskiego 21/4; kom. 511 660 128; 
e-mail: cpk_poznan@cpk.org.pl

Wrocław: ul. Ruska 46B, pok. 207; tel. 71 358 08 74; 
e-mail: cpk_wroclaw@cpk.org.pl

Warszawa: ul. Wilcza 60, lok. 19; kom. 509 790 232; 
e-mail: sekretariat@cpk.org.pl

Fundacja «Feminoteka» – 888 88 33 88

Fundacja «Projekt Starsi» – 537 375 505

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej – tel. 22 855 44 32 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie – tel. 81 534 60 60

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie – tel. 12 421 92 82 

Загальнопольська інфолінія для мігрантів 
фонду «Наш вибір» – 727 805 764

Стаття публікується фондом «Наш вибір» у співпраці 
з Фондом ім. Генріха Белля у Варшаві.
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БЕЗКАРНІСТЬ ПОРОДЖУЄ 
ВСЕДОЗВОЛЕНІСТЬ!
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приходиш поспілкуватись, отримуєш шанс 
познайомитися з цікавими людьми, є навіть 
імовірність створити пару у своєму сере-
довищі. На останній зустрічі ми це обгово-
рювали, й у пошуках причини всі зійшлися 
на тому, чому багато хто не приходить: сам 
факт, що зустрічі проводить психолог, для 
когось означає, що участь у них беруть лише 
хворі люди. Таке безглузде сприйняття. 

Отже, люди завдають собі шкоди, уникаю-
чи психологів, сподіваючись, що здатні самі 
вирішити свої проблеми. Роками працюють 
на роботі, яку не люблять, перебувають 
у стосунках, у яких нещасливі. Насправді 
наша психіка так сформована, що самому 
собі допомогти неможливо. Ми бачимо 
скалку в чиємусь оці, а у своєму не бачимо 
колоди. Ще під час навчання, коли ми мали 
пройти обов'язкову терапію, я зрозумів, 
що яким би розумним я не був, скільки 
б книжок не прочитав, тематичних відео 
не переглянув, я не можу сам себе про-
аналізувати, бо я дивлюсь на себе своїми 
очима й не бачу своїх проблем. Багато хто 
думає, що достатньо пройти безкоштовний 
марафон, прочитати книжку якогось відо-

мого психолога, підписатися на якісний 
youtube-канал… Насправді там все є, але 
ніхто зі сторони не аналізує нас, інформа-
ція залишається теоретичною. Треба це 
зрозуміти. На жаль, українцям до цього ще 
далеко, в Польщі ситуація краще, а в США 
є нормою звертатися по допомогу психо-
лога. 

Власне, проблема існує більше не у фі-
нансовій площині, а через відсутність ро-
зуміння, страх видатися хворим. У мене 
є клієнти, які достатньо заробляють, але 
вони зізнаються, що цілий рік збиралися 
звернутись. Уявіть, що стільки часу болить 
зуб. Чи будемо ми в цьому випадку так довго 
чекати?

Чи схожість ментальності українців та 
поляків сприяє тому, що українські мі-
гранти не настільки піддаються в Польщі 
депресії, як в інших країнах? 

Насправді ментальність чимось подібна, 
але також і значно відрізняється. У моїй 
практиці є українсько-польські пари, з яки-
ми я спостерігав за відмінностями. Я вже 
акцентував увагу на тому, що мова формує 

свідомість. В українській та польській мовах 
є багато подібних слів, і саме це створює 
деяку ментальну схожість, але на більш 
глибинному рівні ми відрізняємося. На-
віть у тому, що поляки спокійно ходять до 
психологів (сміється. – Прим. авт.). 

А наскільки важливим є спілкування 
у своєму середовищі? Чи важливіше бути 
відкритим до нового?

Для щастя людини дуже важливим є ба-
ланс. Кожному необхідне місце, де хоч трохи 
можна почувати себе як удома. Але не по-
трібно обмежувати своє спілкування тільки 
земляками. Варто вчити мову, розвивати 
світогляд, рухатись уперед. Важливо бути 
серед своїх, але не залишатися там весь час.  

Чи в наш час, у добу Інтернету, легше 
переносити розлуку з близькими людь-
ми, з батьківщиною?  Чи навпаки – по-
стійний контакт породжує тугу?

Це є дуже позитивний момент, який дає 
психіці комфортний стан. Ми мали своє жит-
тя, якісь хобі, розваги вдома. Переїхавши, 
не так легко це відразу відтворити. Тому 
будь-який контакт із чимось знайомим дуже 
позитивно впливає. Спілкування з родича-
ми, друзями через відеозв'язок, розмови 
онлайн повертають нас у цей стан. Я завжди 
рекомендую людям, які переїхали та не 
можуть себе знайти в новому середови-
щі, сумують за друзями, батьками, домом, 
відчувають стрес, знайти звичні заняття 
й місця. Наприклад, ви любили відвідувати 
кінотеатр, то ходіть і тут. Гуляли в парку 
в рідному місті? Продовжуйте це робити 
й тут. Каталися на велосипеді? Почніть тут. 
Коли ми робимо те, що любили, з чим нам 
було комфортно, це повертає психіку в той 
стан, дуже розслабляє та допомагає адап-
туватися. 

Ви вже відповіли частково на моє 
наступне запитання, бо саме хотіла на 
завершення спитати, що б Ви порадили 
мігрантам у Польщі для профілактики 
ментального здоров'я, аби залишатись 
енергійними, оптимістичними. Чи маєте 
ще щось додати? 

Я б на цьому зупинився. Це така швидка 
допомога – те, що діє ефективно й швидко. 
Якнайшвидше відновити тут ту саму діяль-
ність (грати на гітарі, ходити в кіно, кататися 
на велосипеді й таке інше), яка приносила 
задоволення вдома, аби знову відчути цей 
стан. Підсвідомість кожної людини знає, що 
вона любить. Робити це для щастя просто 
необхідно. 

Розмовляла Анастасія КАНАРСЬКА

поради

Андрій Сасов, фото із приватного архіву.
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У Польщі кажуть, що Різдво може обійтися без снігу та подарунків, 
але пряник, маківець, медівник і сирник обов'язково повинні бути 
на столі. Бо мед, сушені ягоди й плоди, мак і горіхи з прадавніх 
часів були символами здоров'я, достатку та вдачі. Одразу хотів би 
вибачитися, бо тісто й солодощі – не моя сильна сторона, а кон-
дитерська справа з будуванням багатоповерхових конструкцій із 
коржів і крему – то геть не моє. Тому про деякі святкові солодощі 
я тільки згадаю, зокрема, про найбільш популярні, які були пере-
раховані вище, тим більше про деякі з них ми вже писали раніше. 
Для кількох більш екзотичних подам короткий опис, а рецепти 
розповім тільки ті, які сам колись робив і за які ручаюся. А тра-
диційно за Різдвом ішов Новий рік (св. Сильвестра), і на це свято 
колись пекли бохняки (у південній Польщі – bochniaczki), новолятки 
(nowolaty, nowolatki – Курпє, Вармія, Мазури), щодраки (szczodraki – 
від традиційного новорічного побажання «Szczodrych godów!»), 
кукєлки (Малопольща та Підкарпаття) та колочі (в Сілезії – kołocze). 
Загалом щодраки – це загальна назва всіх вище перелічених тіс-
течок-булочок (szczodraki, kołaki – здобні з начинкою, bochniaki 
та krzywy chleb – прісні, частіше житні хлібці, kukiełki – несолодкі 
булочки специфічної форми), чи гостинці (gościńce) пекли колись 
по всій Польщі. Це були дрібні хлібці в формі підкови, рогалика, 
круглої або видовженої булочки. Досить часто мали вигляд фі-
гурок з тіста: людських постатей (часто – Трьох Царів), бичків, 
овець, баранів, оленів, песиків, котиків, кіз, півників, яєчок чи 
символічних «колисок». Бували й подібні до зірочок чи розеток. 
Пекли їх традиційно з найкращого пшеничного борошна, але 
часом і з ячмінного, змішаного, навіть житнього, часто змішаного 
з висівками, як і з решток тіста від інших виробів (звідки ще одна їх 
назва – poskrobki). Якщо рік був неврожайний, вони були маленькі, 
як горіхи або око (в Опольській Сілезії їх, власне, називають го-
рішками). Начинку робили з капусти, сиру або цукрового буряку. 
Кращі чи гірші – повинні були бути в кожному домі. Залежно від 
регіону їх пекли на Святвечір, Новий рік або свято Трьох Царів – 
одним словом, на той день, коли чекали колядників.

Вони були спеціальним частуванням для щедрувальників і зга-
дуються в польських щедрівках. Зараз ця традиція майже зникла 
в Польщі. Тож першу частину нашого пекарського екскурсу по 
польських регіонах у святково-новорічний час ми почнемо зі ста-
родавніх традиційних тістечок. Друга ж частина буде для ласунів 
і любителів солодкого. Присвятимо її тортам, пирогам і тістечкам 
більш пізнього походження, які займають почесні місця на мапах 
кулінарної традиції Польщі.

УСЯ ПОЛЬЩА
Щодраки 

Ця випічка могла бути без начинки, із солодкою або солоною 
начинкою, а мені більше до вподоби з капустою.

Пошаткувати половину середньої капусти, а 3–4 кислих яблука 
(типу антонівка чи семиренка) очистити й дрібно порізати. Вкинути 
все в товстостінну каструлю, додати 2 ч. л. солі, пів склянки олії, 
склянку води та 1 ст. л. майорану. Поставити на невеликий вогонь 
та тушкувати, поки яблука не розм'якнуть, час від часу помішуючи. 

У ковшику розтопити 250 г масла. Як трохи охолоне, додати 
2 ложки цукру та 2 склянки молока, 100 г дріжджів та 2 ст. л. борошна. 
Опару відставити в тепле місце на 10 хв., щоб підросла. Змішати 1 кг 
борошна з 1 ч. л. солі, додати опару та вимісити тісто. З нього зробити 
ковбаску діаметром 2–3 см та порізати її на шматочки довжиною 
3 см. Шматочки трошки розплющити долонею, покласти в середину 
начинку та зліпити булочки, згори змастити сметаною й посипати 
кмином. Відставити булочки на 20–25 хв., щоб підросли. Запікати 
щодраки в розігрітій до 180°С духовці 20–25 хв.

МАЛОПОЛЬЩА
Кукєлки, або підхалянська халка 

Усі складники мають бути кімнатної температури. 3 яйця вбити 
в миску та добре змішати виделкою. На яєчну масу покришити 60 г 
дріжджів та посипати половиною склянки цукру. На цукор вилити 
трохи більше півсклянки теплого молока й стільки ж олії. Додати 
добру щипку солі, 3 склянки пшеничного борошна та жменьку 
родзинок і/або карамелізовані шкірки апельсину, притрушені 
борошном. Миску прикрити рушником та відставити в тепле місце 
на 3–4 години.

Після цього тісто швидко вимішуємо руками, щоб компоненти 
поєдналися, перекладаємо в форму, вислану папером для випі-
кання, та прикриваємо рушником, щоб тісто трошки підросло. 
У цей час розігріваємо духовку до 180°С. Знімаємо з тіста рушник 
та запікаємо в духовці близько 40 хв.

ВАРМІЯ ТА МАЗУРИ
Биськи, або новолятки

Традиційна версія: з пшеничної або житньої хлібної муки, щипки 
солі та ялівцевого карамельного пива (lenkwar, piwo kozicowe/
kadykowe) замісити еластичне тісто, виліпити фігурки звіряток 
(бичків, звідки й друга назва), вкинути на хвилину до окропу, витягти 
шумівкою та вкласти на змащене олією деко, після чого запікати при 
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Регіональний солодкий стіл на свята
Юрій ГЕРАСИМЧУК



є звичайно колоч із сиром, із сиром і посипкою, 
з маком та з яблуками. Найважливішим правилом 
колоча було те, що як для дріжджового тіста, так 
і для посипки (різновид kruszonki), необхідно 
брати найкраще масло, жодних замінників (олії 
чи маргарин). Бо, власне, масляний смак є однією 
з характерних рис справжнього колоча.

КАШУБИ
Різдвяні кашубські горіхи з моркви зараз роб-

лять на дріжджовій опарі, але ми зробимо так, 
як робили в давнину, – мені вони так смакують 
краще.

Почистити 1 кг моркви та натерти на дрібнішу 
тертку у велику миску. Додати кілограм житнього 
борошна, 250 г цукру та 250 г меду, щипку солі, 1 ч. л. 
з гіркою меленого чорного перцю, 1 ч. л. меленої 
гвоздики та 1 ст. л. меленої кориці (можна взяти 
готову приправу до пряників).

Тісто добре вимісити. Я відриваю від тіста шма-
точки й формую кульки розміром із волоський 
горіх. Кульки викладаю на застелене пекарським 
папером деко та запікаю при 180°С близько 30 
хв. Як охолонуть – перекласти в контейнер зі 
щільною кришкою, завдяки цьому наступного 
дня вони будуть м'якими.

температурі 180°C, поки не стануть рум'яними. 
При запіканні вони трошки збільшаться в об'ємі 
та зробляться більш округлими.

Сучасна версія: 500 г грубо змеленого борошна, 
1 яйце, 1 жовток, 250 г розтопленого масла, 5 ст. 
л. сметани, 1 ч. л. з гіркою пекарського порошку, 
1 ст. л. кам'яної солі змішати та замісити еластичне 
тісто. Розкачати шаром у 5 мм та вирізати різні 
фігурки. Обов'язково серед фігурок мають бути 
пташки.  Запікати на змащеному олією деку при 
180°C до рум'яності. 

СІЛЕЗІЯ
Сілезький колоч

Цей великий пиріг на ціле деко – атрибут усіх 
урочистих подій у Сілезії, особливо шлюбу. Ним 
молода пара запрошувала гостей на весілля 
(в торбинку вкладали шматочок колоча з сиром 
і шматочок колоча з маком, їх перекладали па-
перовою серветкою (papiórzano serwetka), а зго-
ри – гілочку мирта (wonionczke z merty) і картку 
з віршиком, наприклад: «Aby nasi goście w pamięci 
nas mieli, Młoda Para kołoczem się dzieli»). На зи-
мові свята ж господарі пекли колоч не на ціле 
деко, а у вигляді маленьких булочок, і пригощали 
ними колядників на свята. Найбільш відомим 
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