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В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Мирослава керик
головна редакторка

Минає важкий 2021 рік – другий рік пандемії COVID-19, яка змусила нас змінити майже 
всі сфери життя, починаючи від щоденних справ і закінчуючи професійним життям. Цього 
року ми пристосовувалися до нових реалій та життя в невпевненості. Завдяки винайденню 
вакцини в нас з’явилася надія, що вдасться подолати розповсюдження хвороби та по-
вернутися до звичного життя, як до пандемії. На жаль, вірус мутує, й потрібне додаткове 
вакцинування. Однак ми вже більше знаємо про вірус, а науковці працюють над ліками 
від нього. Дуже сподіваємося, що 2022 рік буде кращим, а винайдення ліків та щеплення 
всіх категорій суспільства від COVID-19 припинить поширення вірусу й дозволить нам 
усім повернутися до звичного життя. 

Оскільки грудень і січень – традиційні святкові місяці в обох країнах, тому цей номер ми присвятили підсумкам року та 
зимовим святам. Що було зроблено в зовнішній політиці України та її відносинах із ЄС у 2021 році? У який бік вони розвива-
ються і чи розвиваються взагалі?   

Ми також підсумовуємо діяльність фонду «Наш вибір» у 2021 році. Нагадую, що саме фонд видає газету, яку ви тримаєте 
в руках. Пишемо про те, що нам вдалося зробити і які виклики довелося долати, працюючи в галузі інтеграції українських 
мігрантів у Польщі. 

Пропонуємо вам прочитати, як святкують Новий рік українці на Підляшші, та приготувати разом із Юрієм Герасимчуком 
святкові страви.

Уся редакція «Нашого вибору» бажає вам веселих Різдвяних свят та щасливого Нового року! Добра нам усім!
Запрошую до читання!
 
Прохання підтримати наш журнал і портал!

Я хочу подякувати всім небайдужим за підтримку! Завдяки вам ми можемо видавати цю газету та вести портал. Нагадую, 
що тираж газети – 3000 примірників, і висилаємо ми її у понад 80 місць по всій Польщі. Наш портал www.naszwybir.pl має 
близько 400 тис. унікальних користувачів на рік.

Як можна допомогти?
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!

Подаруй

податку Твоєму
Українському дому
у Варшаві

Подаруй

Обов’язково вкажи
cel szczegółowy: 5498
Фундація FaniMani допомагає
нам збирати 1%

KRS: 0000507234
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Це найбільша податкова зміна, яка – в задумці уряду – має асоціюватися 
насамперед зі збільшенням квоти, звільненої від податку, та підвищенням другого 
податкового порогу (що це – пояснюю нижче). Уряд підійшов до популяризації 
програми «Polski Ład» як до головної реклами своєї діяльності. Утім, як і в кожній 
рекламі, важливо читати не головні посили, а те, що написано дрібним шрифтом. 

«POLSKI ŁAD»: ЩО ЦЕ, ЧОМУ ПРО НЬОГО 
БАГАТО ГОВОРЯТЬ І ЯК ВІН ВПЛИНЕ 
НА МІГРАНТІВ?

У польських містах в останні місяці вза-
галі почалася битва плакатів про «Polski  
Ład». Уряд на плакатах на синьому тлі роз-
хвалює свою програму – наприклад, «770 
мільярдів злотих для польських сіл, міст 
і містечок». А місцеве самоврядування 
поряд вішає табличку на червоному фоні: 
«Через „Polski Ład” Варшава припинить 
набір до дитячих ясел». 

Дійсно, програма обмежує надходжен-
ня для самоврядувань, особливо більших 
міст. Варшава підрахувала, що втратить 
щорічно 1,7 млрд зл. «Це понад тисяча 
злотих на кожного мешканця столиці», – 
попереджає мерія Варшави. 

А зменшення коштів змусить польські 
міста й ґміни урізати муніципальні про-
грами – моніторинг вулиць, додатки до 
зарплати вчителям, додаткові заняття 

для учнів, робота позашкільних гурт-
ків у школах, ремонт вулиць і тротуарів, 
фінансування спортивних клубів, будів-
ництво нових комунальних квартир, під-
тримка малозабезпечених людей, низку 
інвестицій у нові школи чи дитячі садки. 
Також це без сумніву віщує підвищення 
цін на квитки в громадському транспорті. 

Уряд, пропонуючи величезний перероз-
поділ коштів, не запропонував самовря-
дуванням компенсації, яку можна було б 
порівняти із втратами. А це означатиме, 
що самоврядування шукатимуть заоща-
джень на власних мешканцях. 

Підприємці: радше на мінус
Окрім самоврядувань, «Polski Ład» 

роз'ятрив підприємців, зокрема індиві-
дуальних – основу польської економіки. 

Зміни торкнуться тих, хто веде підпри-
ємницьку діяльність і сплачує фіксова-
ний або лінійний податок. Для них немає 
квоти, звільненої від податку, і водночас 
зростає страховий внесок (ZUS). Сьогод-
ні, незалежно від доходу, вони сплачують 
внесок від суми 75% середньої зарплат-
ні в секторі підприємств у четвертому 
кварталі попереднього року. Після змін 
підприємці заплатять 9% доходу, без 
будь-якого максимального порогу та без 
можливості відрахування цього подат-
ку у витратах. Утім у будь-який місяць, 
незалежно від розміру доходу, вони не 
зможуть платити податок менше від мі-
німальної заробітної плати (наступного 
року вона дорівнюватиме 3010 злотих).

Для уряду це чергова спроба прибор-
кати групу людей, що працюють на од-
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ного замовника як виконавці, – замість 
того, щоб підписувати з ними трудовий 
договір. Це спеціалісти ІТ-сектору, пред-
ставники медичних професій чи різного 
роду митці. 

Оскільки для цієї групи не передбачено 
пільг, зміни в оподаткуванні свідчать про 
те, що вони не захищають індивідуальної 
підприємницької діяльності. Що ціка-
во, у цій групі вищі податки заплатять 
не лише добре оплачувані спеціалісти, 
а й малі підприємці. 

Працівники: хто втратить, а хто виграє?
А що це означає для звичайних пра-

цівників? «Polski  Ład» не змінює ставку 
оподаткування. Як і досі, залишаються 
дві ставки прибуткового податку PIT: 
звичайна – 17%, і 32% – для людей, річний 
дохід яких перевищує так званий «другий 
податковий поріг». Якщо досі цей поріг 
становив 85 528 зл., то «Polski Ład» збіль-
шив його до рівня 120 тис. зл. 

Чергова й ключова новинка – це значне 
збільшення квоти, яка звільнена від при-
буткового податку взагалі. Досі вона ста-
новила 8 тис. зл. для людей з найнижчим 
доходом, для більшості працівників – 3091 
зл., а для тих, хто заробляв найбільше, її 
зовсім не було. 

Відтепер неоподаткований мінімум 
збільшиться до 30 тис. зл. для кожно-
го. Це означає, що люди, які заробляють 
менше цього рівня (за рік), взагалі не 
платитимуть прибутковий податок.

Але є й погана новина для всіх. Вона 
стосується страхового внеску на охорону 
здоров’я (składka zdrowotna). Він, що-
правда, залишиться на нинішньому рівні 
9% від заробітної плати, проте його біль-
ше не можна буде відраховувати від суми, 
яка підлягає оподаткуванню, а отже, від 
суми «складок» нам також доведеться 
платити прибутковий податок. 

Як виглядатиме ця податкова револю-
ція на практиці? Найбільше виграють 
ті, у кого зарплата близько 3000 злотих 
брутто, тобто польська «мінімалка». У по-
рівнянні з нинішньою системою, вони 
отримають на близько 150 злотих більше 
щомісяця. У людей із заробітком між 
3 і 5 тис. зл. брутто податки залишать-
ся приблизно на тому самому рівні, що 
й досі. Люди з зарплатою понад 5 тис. 
злотих брутто втрачають, проте уряд ви-
рішив запровадити «подушку для серед-
нього класу». Завдяки їй ті, хто заробляє 
в межах 5–12 тис. зл., нічого не втратять, 
але нічого й не виграють. 

Найбільше втратять люди з-за «другого 
податкового порогу», тобто ті, хто заро-
бляє понад 12–13 тис. брутто за місяць. 
І бізнес насамперед схвилювала реакція 
найбільш високооплачуваних працівни-
ків. Це перш за все висококласні менедже-
ри та спеціалісти, зокрема сфери ІТ, чи-

стий заробіток яких значно зменшиться. 
Частині роботодавці підвищать заробітну 
платню так, щоб компенсувати наслідки 
реформи. Це вже зробив відомий поль-
ський виробник одягу LPP. Проте така 
практика матиме серйозні економічні 
наслідки. Фірми не мають виходу, оскіль-
ки їм важко знайти інших висококласних 
спеціалістів, які не вимагатимуть подіб-
ного підвищення. Утім значне підвищен-
ня заробітної плати управлінського класу 
призведе до зростання цін. А інфляція 
і без цього в Польщі сягає 8%. 

Немала зміна, важлива для україн-
ських іммігрантів, – фактично оподат-
кування повноцінного трудового дого-
вору (umowa o pracę) і договору підряду 
(złecenie) зрівняються. Чого не скажеш 
про права: власники контракту набага-
то більше захищені законом, ніж ті, хто 
працює на договорі підряду. 

Що ми маємо в підсумку?
У принципі демографічний образ укра-

їнського мігранта в Польщі вказує на те, 
що баланс змін у податках від зарплатні 
буде приблизно нульовим. З договору 
підряду будуть вищі податки, проте під-
вищується також неоподаткована квота. 
Тим, хто веде підприємницьку діяльність 
чи отримує понад 12 тис. щомісяця, краще 
звернутися на консультацію до спеціа-
ліста щодо того, яку найкращу систему 
оподаткування обрати. На жаль, «Polski 
Ład» так само не передбачає жодного пе-
рехідного періоду, тому рішення треба 
приймати швидко й бажано зі спеціаліс-
том. Нововведення нараховують близько 
700 сторінок, тому дуже важко зрозуміти 
всі їх нюанси.

Треба зауважити, що велика податкова 
реформа в Польщі назрівала віддавна. 
Вільні від податку квоти давно застаріли, 
держава так само не могла впоратися 
з більш справедливим перерозподілом 
коштів. Виходило так, що через заста-
рілу податкову систему збагачувалися 

найбільш багаті, а найбідніші убожіли. 
Тим часом державні послуги старішали, 
бо не вистачало коштів на модернізацію.

Спеціалісти натякають, що в західних 
країнах Європи більш справедливий пе-
рерозподіл коштів організовується через 
прибутковий податок. Польща могла б 
ввести «третій» податковий поріг, аби 
сприяти соціальному забезпеченню 
найбідніших найбагатшими (так, як це 
діє у Франції), тим часом нині в Польщі 
більшим за вартістю є не прибутковий 
податок, а податок на додану вартість. 
Це – застаріла схема, яка в додатку сприяє 
інфляції і знеціненню наших гаманців.

До того ж чинна польська влада про-
писала кожен пункт нової реформи, ке-
руючись політичними, а не економічни-
ми міркуваннями. У новому розподілі 
більший шматок припаде на податок 
ZUS, а не PIT. Це не дивно, адже від ос-
таннього залежать прибутки самовря-
дування, тим часом перший фактично 
переходить у руки держави. Ситуація 
не тішить і тому, що податки в Польщі 
стали пропагандистським інструментом 
для перемоги на виборах.

Поки що складається враження, що 
«Polski Ład» зробить систему податків 
ще менш прозорою й складною, значно 
збільшиться податкове розшарування 
між різними групами. Ця система також 
містить стимули, які суперечать один 
одному: найбільш яскрава суперечність 
стосується пенсіонерів: з одного боку, 
передбачається пільга для швидшого ви-
ходу на пенсію, але водночас є стимули 
для тих, хто працюватиме довше.

Більшість поляків та іммігрантів не від-
чує найбільшу податкову зміну в сьогод-
нішній Польщі. Утім опосередковано ми 
за неї дорого заплатимо: у гірших держав-
них послугах, у дорожчому транспорті, 
у цінах товарів та послуг, які ми купуємо 
щоденно. І це не буде різниця в кілька 
відсотків – це буде збільшення на рівні 
третини чи навіть половини вартості.

Немала зміна, важлива для 
українських іммігрантів, – 

фактично оподаткування 
повноцінного трудового 

договору (umowa o pracę) 
і договору підряду (złecenie) 

зрівняються.
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вісті 
з України

17 грудня набув чинності наказ Мінобо-
рони, яким затвердили перелік професій, 
представниць яких будуть брати на облік 
військовозобов'язаних. Йдеться про жі-
нок віком від 18 до 60 років. У переліку 
опинилися безліч популярних професій: 
програмісти, лікарі, юристи, журналісти, 
музиканти, соціальні працівники, працівни-
ки ресторанів і готелів, бухгалтери, реклам-
ники, діловоди тощо. Встати на військовий 
облік – тепер обов’язок, а не право україн-
ських жінок. Як повідомляють представ-
ники Міноборони, жінки повинні стати на 
облік до кінця 2022 року в територіальному 
центрі комплектування та соціальної під-
тримки (колишній комісаріат) за місцем 
реєстрації місця проживання. Процес по-
становки на військовий облік подібний до 

Грудень 2021 року для України був багатий на важливі події. 
Це підкреслив навіть Офіс Президента України: 
«Грудень 2021-го видався більш ніж динамічним». 
Ми вирішили нагадати вам найважливіші події цього місяця.

Військовий облік для жінок, саміт 
Люблінського трикутника, нові санкції – 
головні події останнього місяця 2021 року

П'ятому президенту Петру Порошенку під-
писали підозру в держзраді. Служба безпеки 
України (СБУ) та генпрокуратура вважають, 
що лідер партії «Європейська солідарність» 
брав участь у схемі голови політради партії 
ОПЗЖ Віктора Медведчука й допоміг зірва-
ти постачання вугілля з ПАР, щоб натомість 
в Україну постачалося вугілля, яке видобу-
вається на окупованій частині Донбасу. За 
держзраду Петру Порошенку загрожує пока-
рання у вигляді 12–15 років в'язниці з мож-
ливою конфіскацією майна.

Підозра у держраді Порошенка викликала 
неабиякий суспільний резонанс. Аналітики 
та журналісти говорять про політичний тиск, 

У вівторок, 28 грудня, Володимир Зеленський 
увів у дію рішення Ради безпеки й оборони, що 
запроваджує санкції проти компаній – влас-
ників телеканалів «Перший незалежний» та 
«UkrLive», які були створені оточенням Віктора 
Медведчука. Санкції запровадили проти юри-
дичних осіб, які контролюють ці медіаресурси. 

застерігають від упередженості слідства й суду 
та звертають увагу на те, що саме повідомлен-
ня про підозру містить цілу низку помилок, 
до того ж зазначають, що підозра «не була 
підписана генеральною прокуроркою Іриною 
Венедіктовою, яка вирушила в незапланова-
ну відпустку». На факт підписання підозри 
Петру Порошенку швидко відреагували за-
хідні дипломатичні представництва, зокрема, 
посольство США в Україні, представництво 
Європейського союзу в Україні та посол Ве-
ликої Британії в Україні Мелінда Сіммонс: усі 
вони пообіцяли  «уважно стежити» за справою 
й застерігають від політичного переслідування 
колишнього президента.

А саме ТОВ «Медіахолдинг Новини», ТОВ 
«Тайм Медіа» і ТОВ «Телепростір». Згідно із 
санкціями, українським посадовцям забороня-
ється видавати цим компаніям будь-які ліцензії 
та дозволи на користування радіочастотними 
ресурсами України. Термін обмежувальних 
заходів встановлений на п’ять років.

Упродовж грудня президент Володимир 
Зеленський провів зустрічі з президентами 
Франції, Польщі, Литви, новим канцле-
ром Німеччини, поговорив із президентом 
США, відвідав передові позиції україн-
ського війська на сході країни, а також 
виступив із посланням до Верховної Ради.
• 9 грудня відбулася розмова між прези-

дентами України та США. Як повідомив 
глава української держави, президенти 
Володимир Зеленський та Джозеф Бай-
ден обговорили врегулювання ситуації 
на Донбасі та реформи в Україні. Прези-
дент США запевнив, що його країна та 
її партнери готові до безпрецедентних 
санкцій проти Росії у разі нового на-
паду на Україну. Також американський 
лідер пообіцяв надати нашій державі 
будь-яку необхідну допомогу, щоб дати 
відсіч Росії.

• У понеділок, 20 грудня, в селі Гута на 
Івано-Франківщині відбувся саміт Лю-
блінського трикутника. У ньому взяли 
участь президенти Польщі, Литви та 
України. Саміт скликали на вимогу 
України. Як повідомляв Якуб Кумох, 
голова Бюро міжнародної політики 
Канцелярії президента, метою зустрічі 
було показати, що Польща та Литва 
солідарні з Україною проти російських 
провокацій і тиску. Під час саміту учас-
ники заходу обговорювали взаємодію 
в боротьбі з дезінформацією, а також 
шляхи вирішення міграційної кризи 
на кордоні Білорусі з ЄС. У результа-
ті саміту Люблінського трикутника 
президенти Польщі та Литви заявили 
про підтримку України в протистоянні 
з Росією. «Ми бачимо концентрацію 
російської армії, і з огляду на це наші 
країни висловлюють єдність», – заува-
жив президент Литви Гітанас Науседа.

того, який проходять чоловіки. Коли облік 
повноцінно запрацює, по мірі потреби жін-
кам пропонуватимуть брати участь у збо-
рах чи тренуваннях. А при влаштуванні на 
нову роботу треба буде надати серед інших 
військово-обліковий документ. Вагітних 
жінок і жінок із малолітніми дітьми також 
беруть на військовий облік. 23 грудня була 
подана петиція під назвою «Знущання над 
жінками! Не повинні всі жінки, які мають 
спеціальність чи професію, бути військо-
возобов’язаними». Петицію підписало по-
над 25 тис. людей, і тепер вона на розгляді 
в Офісі Президента.

Військовий облік громадян України, які 
тимчасово проживають за кордоном, про-
водиться дипломатичними й консульськими 
представництвами України.

9 грудня Державний департамент та 
Мінфін США наклали санкції на ексголову 
Конституційного суду України Олександра 
Тупицького й ексзаступника голови Ад-
міністрації президента Андрія Портнова. 
Обмеження передбачають заборону в’їзду 
до США та блокування активів. Під санкції 
США через «корупційні дії» потрапила 
також дружина Тупицького.

Військовий облік для жінок

Новий оператор візового центру в Польщі

Санкції проти власників нового телеканалу ОПЗЖ

США запровадили 
санкції проти 
ексголови 
Конституційного 
суду України

Активний місяць 
в Офісі Президента

Підготувала Світлана СЛИВЧЕНКО
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Стриманий оптимізм: 
рух у правильному напрямку 

Жовтневий саміт Україна – ЄС був 
досить успішним. Так, з одного боку, 
сторони зафіксували ряд результатів, 
а з іншого – погодили низку політичних 
позицій на майбутнє. І те, й інше матиме 
однозначно позитивний вплив на двосто-
ронні відносини. 

Спочатку про результати. Україна і ЄС 
нарешті підписали так звану «угоду про 
відкрите небо». На практиці це створить 
більш конкурентне середовище на укра-
їнському авіаринку – дозволить європей-
ським та українським авіакомпаніям без 
обмежень у кількості рейсів літати між 
ЄС і Україною. До цього часу такі обме-
ження в конкретних напрямках були та, 
безумовно, впливали на ціну. 

З часом це відкриє низку інших мож-
ливостей – зокрема, право європейських 
компаній здійснювати внутрішні пере-
льоти в Україні. Але для цього Україна 
має змінити своє законодавство й імпле-
ментувати цілу низку  стандартів як тех-
нічного, так і безпекового та екологічного 
порядку. Без цього «відкрите небо» за-
лишиться реалізованим лише частково. 
Втім, попри ще довгий період запуску 
угоди, вона однозначно є досягненням 
цього року й запускає інтеграцію України 
в авіаційний простір ЄС. 

Другим важливим досягненням у 2021 
році стала домовленість про необхід-
ність перегляду угоди про асоціацію. 
На саміті Брюссель і Київ погодилися: 
угода, включно з додатками, мусить бути 
переглянута й оновлена. Це комплексний 
підхід. Насамперед він стосуватиметься 

перегляду митних ставок – чи не най-
більш чутливого питання в контексті 
угоди. Це  потребує часу та складних 
переговорів, але ЄС уже визнав таку необ-
хідність і погодився над цим працювати. 
Для бюрократичного й неповороткого 
Брюсселя, який донедавна взагалі не ви-
знавав публічно і в документах, що угода 
про асоціацію несе зобов’язання не тільки 
для України, але й для ЄС, – це вагомий 
крок уперед. 

Третім важливим підсумком цього 
року, щоправда, вже не позитивним для 
України, стала історія із Північним по-
током-2. Так, газопровід був добудований 
всупереч початково негативній позиції 
США та відвертій загрозі енергетичній 
і колективній безпеці ЄС. Найгіршим 
для України підсумком у цьому контек-
сті стало те, що Києва взагалі не було за 
столом переговорів. Попри російську ес-
калацію на українських кордонах навесні 
2021 року, прямий вплив на перспективи 
транзиту через Україну, остання де-фак-
то лишилася осторонь цих переговорів. 
США та Німеччина домовилися про до-
будову Північного потоку-2, пообіцявши 
Україні абсолютно примарну підтримку. 
По суті – жодних гарантій в обмін на 
транзитне обеззброєння України. 

І тільки в другій половині 2021 року 
українська сторона змогла активніше 
включитися в переговори щодо запуску 
нового газопроводу й паралельно – про 
транзит через територію України після 
2024 року. Але якщо Росія не вчинить ра-
дикально агресивних дій, зокрема, нового 
вторгнення в Україну, Північний потік-2 
буде ліцензований і запущений. 

ЄС у цьому контексті виступив з по-

зиції власних економічних і політичних 
інтересів. Але це – короткострокова ви-
года, хоча стратегічно – програш. Чим 
Росія вже і користується, шантажуючи 
Європу тими ж цінами на газ. Україна 
тут колективному Брюсселю була неціка-
ва – і це важливий негативний для Києва 
результат із далекосяжними наслідками. 

Ще один важливий підсумок цього 
року: без реформ в Україні підтримка 
від ЄС піде на спад. Євросоюз чітко арти-
кулював: судова реформа, боротьба з ко-
рупцією, Конституційний суд України – 
все це потребує відчутних змін. Не буде 
реформ – обсяги фіндопомоги Україні 
зменшуватимуться. Це «яблуко розбрату» 
між Україною та ЄС –  тривала історія, 
але політичних поблажок для України при 
виділенні допомоги, як було раніше, далі 
чекати не варто. Результативність реформ 
сьогодні ЄС чітко пов’язує із виділенням 
коштів на підтримку України. 

А з реформами, як і раніше, серйоз-
ні проблеми. Кризою конституційного 
судочинства влада не займається. Судо-
вою реформою – теж. А чи не головним 
скандалом кінця 2021 року став штучний, 
інсценований провал конкурсу на керів-
ника Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури (САП). Навіть участь між-
народних експертів у конкурсній комісії,  
навіть присутність дипломатів із групи 
Великої сімки (!) не завадили підкон-
трольним владі членам комісії нахабно 
бойкотувати голосування за призна-
чення переможця конкурсного відбору. 
А конкурс на керівника САП – далеко 
не просто внутрішнє питання України. 
Національне антикорупційне бюро, САП 
та інші нові антикорупційні органи мають 
визначальне значення для міжнародної 

Україна – ЄС: 
поступовий рух уперед
Рік, що минає, був політично непростим для відносин України і ЄС. Якщо 
брати винятково двосторонні відносини, то важливими є позитивні 
сигнали на майбутнє та конкретні результати вже на цей час. Але спроби 
Росії переписати умови співіснування на європейському континенті – майже «Ялта-2», 
налагодження діалогу між ЄС і США після трампівського президентства, а також внутрішні 
відмінності між «старою» й «новою» Європою не могли не впливати і на відносини між Києвом 
та Брюсселем.

Tож про які позитивні сигнали можемо говорити? Які ризики мають місце і як їх мінімізувати?

Марія ЗОЛКІНА
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фінансової і політичної допомоги Україні. 
Нагадаємо, наприклад, що Європейська 

комісія кожного року публікує звіт-мо-
ніторинг виконання країнами, що мають 
із ЄС безвіз, критеріїв для цієї візової 
лібералізації. ЄС перед запуском безві-
зу для України спростив механізм його 
призупинення, тому відслідковування, 
чи немає в країні відкату назад у рефор-
мах, завдяки яким цей режим безвізу був 
наданий, – важлива щорічна практика. 
А антикорупційна інфраструктура – одна 
з ключових вимог до України в цьому 
контексті. 

Одним словом, співпраця України та 
ЄС з кожним роком дедалі більше на-
буває досить прикладних форм. А тут 
без внутрішніх реальних реформ Україні 
мало на що можна буде розраховувати. 

Сигнали на майбутнє: 
нові можливості vs. перестороги 

Цього року були й деякі далекоглядні 
сигнали та нові тенденції, які проявля-
тимуться і надалі у двосторонніх від-
носинах. 

Один із таких сигналів – це підтримка 
Брюсселем так званого «асоційованого 
тріо» в рамках Східного партнерства. 
Справа в тому, що після відвертого розді-
лення Східного партнерства на дві групи 
країн – як зацікавлених в інтеграції з ЄС 
(Україна, Молдова та Грузія), так і тих, 
що цих амбіцій геть не мають (Білорусь, 
Вірменія й Азербайджан), – перша група 
стала просувати ідею «різних швидко-
стей» для учасниць Східного партнер-
ства. Ідея полягала в тому, аби виділити 
«асоційоване тріо» і з ним працювати над 
поглибленням співпраці та інтеграції. 

І до цього року ЄС до такої ідеї ставив-
ся геть скептично. Але восени 2021 року 
вперше визнав: подібна диференціація 
виправдана. І хоча саме Східне партнер-
ство – далеко не інтенсивна програма, 
радше – навпаки, таке політичне «ви-
знання» асоційованого тріо – це запорука 
просування інтересів цих країн перед 
Брюсселем. 

Наступний сигнал із розряду ста-
більних настроїв у ЄС – про жодні пер-
спективи членства Євросоюз говорити 
не готовий. І гучні заклики президента 
Володимира Зеленського до ЄС надати 
Україні європейську перспективу зали-
шаються й надалі залишатимуться без 
відповіді та уваги з боку колективного 

Брюсселя. Сподіватися на прорив тут 
точно не варто, але і зупинитися лобі-
ювати це питання – теж. Це буде надто 
зручно і Росії, і ЄС, який всіляко прагне 
уникати подібної теми. 

Але у чинного президента та МЗС 
України просувають достатньо вдалу 
з політичної точки зору ініціативу. Так, 
Україна почала підписувати двосторонні 
Декларації з членами ЄС про підтримку 
європейської перспективи України. За 
2021 рік уже сім країн підписали такий 
документ і офіційно підтримали рух 
України до Євросоюзу: Польща, Есто-
нія, Латвія, Литва, Хорватія, Словенія 
та Словаччина. 

Ще один сигнал – Україні варто мак-
симально поглиблювати двосторонні 
відносини з важливими для нас членами 
ЄС. На тлі російських погроз в чергове 
стала очевидна різниця між «старою» Єв-
ропою, яка чи не за будь-яку ціну готова 
домовлятися з Москвою і діє на вмиро-
творення агресора, і «новою» Європою, 
яка усвідомлює загрозу Росії не тільки 
для України, але і для себе. Це передусім 
Польща, країни Балтії, а в дещо ширшому  
розумінні – Бухарестська дев’ятка (до-
датково Болгарія, Румунія, Словаччина, 
Угорщина та Чехія). Тільки Угорщина 
з числа цих держав має специфічно теплі 
відносини з Кремлем, а Болгарія займає 
більш «скромну» позицію та не діє так 
відверто й жорстко відносно Росії, як 
інші члени ініціативи. Інші ж країни 
наполегливо тиснуть на Брюссель з ос-
новною вимогою: позиція ЄС щодо Росії 
має бути більш жорсткою, а діяти треба 
на випередження. 

І хоча Німеччина, Франція, Італія 
є важковаговиками Євросоюзу, для 
спільної політики щодо Росії потрібен 
консенсус. А тут уже чим більше ми ма-
тимемо підтримки від окремих членів ЄС 
зі Східної та Центральної Європи, тим 
менш вірогідним будуть ризиковані чи 
неприйнятні для України сценарії ілю-
зорного примирення Європи з Росією. 

Тут Україні варто дедалі більше зосе-
реджуватися на нових альянсах з чле-
нами ЄС – як, наприклад,  Люблінський 
трикутник (Польща, Литва та Україна). 

Головні перестороги для України, звіс-
но ж, пов’язані з можливістю повернення 
ЄС до business as usual з Росією. Остання 
наразі фактично примушує об’єднану Єв-
ропу до миру. Спочатку – через економіч-
ні аргументи про взаємовигідність того ж 

таки Північного потоку-2 та начебто суто 
економічну співпрацю. Далі – погрожує 
новим наступом на Україну й вимагає 
«віддати» країни колишнього СРСР у сфе-
ру впливу Кремля. 

Але ЄС критично боїться масштабно-
го воєнного загострення. І може бути 
готовий домовлятися на різних умовах. 
Зокрема, за рахунок певних поступок 
в «українському питанні». Офіційно ні-
хто, звісно, не оголосить про призупи-
нення руху України до ЄС і НАТО, але 
загальмувати процес на практиці – цілком 
можливо. 

Тому сьогодні, коли починаються пе-
реговори між Заходом і Росією, Україні 
треба бути максимально проактивною 
та принциповою. І чи вистачить на це 
політичної волі й бажання в українського 
керівництва – питання номер один. 

Європейський марафон
Відтак, сьогодні європейський напря-

мок потребує системної роботи. При 
цьому як на наднаціональному рівні – 
з інституціями самого ЄС, так і можливо 
навіть більшою мірою – на міжурядовому, 
з членами Євросоюзу. 

Російська протидія європейській та єв-
роатлантичній інтеграції України нікуди 
не зникне. Але активно поглиблювати свої 
відносини з ЄС Україні в цій ситуації ще 
більш необхідно. 

В українському суспільстві сформува-
лося стабільне ядро переконаних, свідо-
мих прихильників членства в ЄС (56% 
станом на грудень 2021 року, за опиту-
ванням фонду «Демократичні ініціативи» 
імені Ілька Кучеріва). Жодна інтеграція 
з Росією і близько не має тієї підтримки, 
що була в 2014 році: на сьогодні лише 8% 
підтримують інтеграцію до Євразійського 
економічного союзу, у 2013-му було 33%. 

Наступний рік починатиметься в умо-
вах високої міжнародної напруги, але 
українська дипломатія має всі шанси 
відстояти вигідні Україні позиції у три-
кутнику Захід – Україна – Росія. Зокре-
ма – завдяки відповідним суспільним 
настроям. 

Якщо Росія діятиме за агресивним сце-
нарієм, то довгострокові системні програ-
ми підтримки з боку ЄС відійдуть на дру-
гий план. Якщо ж обмежиться шантажем 
і/або локальною операцією, наприклад 
на Донбасі, то певну позитивну динаміку 
2020 року у відносинах з ЄС цілком можна 
буде використати на користь Україні. 
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Закінчився 2021 рік, а це означає, що настав час підсумків цього року 
для фонду «Наш вибір», газети та порталу «Наш вибір» і Українського 
дому у Варшаві. Це другий рік пандемії, яка змінила наше життя. Ми як 
організація змушені були пристосовуватися до нових реалій і викликів, 
щоб продовжувати допомагати українцям та іншим мігрантам.

Рік, що минув, був наповнений нови-
ми завданнями та успіхами, але також 
став важким в особистому плані, бо дехто 
з нас втратив рідних. Пандемія Covid-19 не 
оминула нас. Тим не менше наша мета – 
допомагати мігранткам і мігрантам та 
промувати українську культуру в Поль-
щі, тому ми не складали рук і працювали 
далі. Силами членів фонду, працівників, 
волонтерів, пожертвувачів, спонсорів 
і друзів «Нашого вибору» нам вдалося 
продовжувати інформаційні, освітні, до-
слідницькі та культурні проєкти. Пред-
ставники організації часто виступали 
як експерти на багатьох конференціях 
і робочих зустрічах, де розповідали про 
ситуацію українських мігрантів у Польщі 
та проблеми, з якими вони стикаються. 
Перед нами 2022 рік – стан епідемії далі 
триває, а ми продовжуємо діяти з надією, 
що епідемію буде подолано і ми зможемо 
повернутися до звичної діяльності й роз-
виватися далі.

Інформація
Ми живемо в період навали фейк-нью-

сів, тому доступ до достовірної інформації 
стає ще більш істотним. А якщо ти – мі-
грант і потребуєш знань про країну, до 
якої приїхав, і мови, якої ще не знаєш, 
тоді цей доступ – ключовий, зокрема, 
в ситуації невпевненості в майбутньо-
му, непередбачуваних рішень урядів, за-
криття кордонів, поширення фіктивної 
інформації у соціальних мережах та на 
інтернет-порталах. У 2020 році, з днем 
оголошення стану епідемії та локдауну, 
ми відкрили загальнопольську інфолі-
нію для іноземців, яка діє до сьогодні 
в усі робочі дні. Ми також продовжува-
ли видавати газету «Наш вибір» та вести 
інформаційний портал для українців 
www.naszwybir.pl. 

В Українському домі так само діяв Кон-
сультаційний пункт для мігрантів, у яко-
му можна було отримати кваліфіковану 
й безкоштовну допомогу щодо легалізації, 

працевлаштування та інтеграції в Польщі. 
Консультували ми стаціонарно, за допо-
могою електронної пошти та нашої групи 
у Facebook «Консультації з легалізації». 
Всього до нас звернулося 2578 осіб (1638 
жінок і 940 чоловіків), із них  стаціонар-
но – 397. 

Окрім консультацій, ми організували 
низку інформаційних зустрічей – стаціо-
нарно й онлайн – на теми легалізації пере-
бування та праці, страхування, медичної 
допомоги, освіти, підприємницької діяль-
ності, податків тощо. Ведучими зустрічей 
були працівники Консультаційного пункту 
та запрошені гості. Записи зустрічей мож-
на переглянути на сторінці Українсько-
го дому у Facebook. Загалом проведено 
15 зустрічей. Ми також надавали психо-
логічну допомогу – як індивідуальну, так 
і в рамках клубу «Друзі». 

Із 16 березня 2020 року діє інфолінія 
для мігрантів 727 805 764, яка у 2021 році 
надала 4042 консультації. А разом те-
лефонних, письмових і особистих кон-
сультацій проведено 5184. До нас дзво-
нили з усіх куточків Польщі та України. 
Послугами Консультаційного пункту та 
інфолінії користуються українці, поляки 
й громадяни інших держав: із Європи, 
Азії, Африки та Латинської Америки. 
Консультанти пункту допомагали їм із 
правильним оформленням документів, 
відстоюванням своїх прав перед нечесни-
ми роботодавцями й забезпечували всією 
необхідною інформацією, яка б зробила 
процес інтеграції мігрантів до польського 
суспільства максимально комфортним. 
Діяльність інфолінії можлива завдяки фі-
нансовій підтримці програми «Активні 
громадяни», Фонду відкритого суспіль-
ства та міста Варшави.

Уже десять років фонд «Наш вибір» ви-
дає газету «Наш вибір» та веде інформа-
ційний портал naszwybir.pl, які покликані 
інформувати громадян України, що вже 

«Наш вибір» 
у 2021 році

Мирослава КЕРИК
голова фонду

Вручення «Варшавської нагороди культурної освіти». Від імені музею 
«POLIN» та фонду «Наш вибір» нагороду отримала Малгожата Ващук.
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знаходяться в Польщі або тільки плану-
ють до неї приїхати, про всі важливі мо-
менти легалізації перебування й праці, 
щоденного та культурного життя країни. 
На порталі можна знайти інформацію про 
життя в Польщі, а також новини щодо 
польсько-української співпраці, освіти, 
культури, політики тощо. У 2021 році 
портал мав 316 190 читачів. Цього року 
їх найбільше цікавили теми, пов’язані 
з епідемічною ситуацією та обмеження-
ми, які вводять польський і український 
уряди, легалізацією перебування та праці. 
Завдяки польській версії порталу, про 
життя українців у Польщі й діяльність 
фонду могли довідатися польськомовні 
користувачі, які вже традиційно є частими 
гостями Українського дому (стаціонарно 
та віртуально). Паперова версія газети 
друкується накладом 3 тисячі примірни-
ків і розсилається до більше ніж 80 місць 
у Польщі. У 2021 році вийшло дванадцять 
номерів газети. 

У 2021 році ми почали співпрацю із 
Facebook та організували соціальну кам-
панію «Разом у мережі, разом у Польщі», 
яка мала на меті підтримати соціальні 
зв’язки між українцями й поляками та 
нагадати, наскільки важливими є поро-
зуміння й діалог. У межах цієї кампанії ми 
представили читачам кілька правдивих 
історій представників української спіль-
ноти в Польщі й показали, наскільки важ-
ливим є їхній економічний, культурний 
і суспільний вклад у розвиток Польщі. 
Серед героїв кампанії – оперна співачка 
Ольга Пасічник, бізнесмен-меценат Вадим 
Мельник, юна засновниця міжнародного 
руху Літаючих рюкзачків Кіра Сухобой-
ченко, мережа найменших кав’ярень 
у Польщі «Dobro&Dobro» та Український 
дім у Варшаві. Кампанія тривала з 23 бе-
резня по 22 квітня, й за допомогою мережі 
Facebook її побачили кільканадцять міль-
йонів осіб у Польщі. 

Освіта
Фонд «Наш вибір» заснував Українську 

суботню школу для громадян України, 
яка діє вже сім років. У рамках навчальної 
програми діти в різних вікових групах 
вивчають українську мову, історію та 
культуру України, розвивають українське 
мовлення. 

Освіта для дорослих. Спільно з Музе-
єм історії польських євреїв «POLIN» ми 
розробили та провели польсько-укра-
їнський навчальний курс «Багатокуль-
турні міські історії». Його метою було 
поширення знань про багатокультурність 
міст та заохочення учасників до пошуку 
багатокультурної спадщини у своїх містах. 
Викладачі – це дослідниці й дослідники 
з України та Польщі. У 2021 році відбулися 
два набори, скеровані до українців і поля-
ків, а заняття проходили онлайн. 

У жовтні 2021 року авторки курсу от-
римали другу нагороду в категорії «Мис-
тецькі інституції та музеї» «Варшавської 
нагороди культурної освіти». До участі 
в конкурсі зголосилося  понад 100 освітніх 
столичних проєктів, які втілили в життя 
впродовж року, що минув. Найвищу оцін-
ку отримали 27 із них.

В Українському домі діє мовна школа, 
де можна вивчати українську мову. У 2021 
році проводилися також безкоштовні кур-
си польської мови. 

Культура
У Варшаві вже сім років діє Український 

дім, який ми координуємо. З огляду на пан-
демію він змушений був обмежити свою 
діяльність до подій онлайн або зменшити 
кількість учасників стаціонарних подій. 
Минулого року не відбулися традиційні 
різдвяний і великодній ярмарки, але не-
зважаючи на складну ситуацію, в стінах 
Українського дому або онлайн організо-
вано 335 заходів (фондом та іншими орга-
нізаціями й ініціативними групами), серед 

яких – літературні зустрічі, тренінги, курси, 
конференції та зустрічі з відомими людьми: 
письменниками, активістами, експерта-
ми. В Українському домі також регулярно 
діють клуб «Друзі», English Speaking Club, 
Українська суботня школа, хор «Калина», 
колектив «Море», виступає Студія естрад-
ного вокалу «Мальва».

У 2021 році продовжувала діяти Мистець-
ка галерея «ДІМ». Незважаючи на пандемію 
Covid-19, нам вдалось організувати три 
виставки українських митців. 

Підсумовуючи, у 2021 році в Українському 
домі відбулося:

• 335 заходів (виставки, зустрічі, курси, 
тренінги, святкування – стаціонарно 
та онлайн),

• 5184  консультації (особисті, письмові 
й телефонні),

• 3 виставки.

Свято Незалежності України
2021-й – це особливий рік для України та 

її громадян, бо держава святкує 30 років 
відновлення незалежності. У зв’язку з цим 
Об’єднання українців у Польщі, фонд «Наш 
вибір», Освітній фонд Яцека Куроня, адміні-
страція варшавського району Жолібож та 
міська адміністрація Варшави в партнер-
стві з кінофестивалем «Ukraina!», Центром 
мистецтва «Форт Сокольницького: Новий 
форт» та ініціативою «Ukraina30.pl» 29 серп-
ня організували Свято Незалежності Укра-
їни у Форті Сокольницького у Варшаві. 
Це була виняткова нагода для зміцнення 
дружніх зв'язків, культурної співпраці та 
інтеграції мешканців столиці, тобто чле-
нів польської та української спільноти. 
Програма святкування складалась із кон-
церту, на якому виступили чоловічий хор 
«Журавлі», сестри Галина та Леся Тельнюк, 
а також дует української вокалістки Лесі 
Шульц і польського музиканта Тома Горна, 
дискусії «Україна та її суспільство – три 
декади незалежності», виставки, присвя-

Графіка кампанії «Разом у мережі, разом у Польщі».



10 НАШ ВИБІР №95

ченої 30-річчю незалежності, показів ко-
роткометражних фільмів, майстер-класів 
для дітей тощо. Почесний патронат події 
надали посол України Андрій Дещиця та 
президент Варшави Рафал Тшасковський.

Співпраця
Фонд «Наш вибір» уже п’ятий рік є членом 

Консорціуму організацій, які підтримують 
мігрантів і біженців. У його складі – То-
вариство юридичної підтримки, Гельсін-
ський фонд прав людини, фонд «Поль-
ський міграційний форум», товариство 
«Номада», товариство «Homo Faber», фонд 
«Центр мігрантських досліджень», Amnesty 
International, фонд «Польська гостинність», 
портал uchodzcy.info. 

Члени консорціуму аналізують дії влади 
та реагують на порушення прав мігран-
тів і мігранток, а завдяки підтримці «Open 
Society Fund» допомагають іноземцям лега-
лізаційними, юридичними, психологічними 
консультаціями, підтримують у складних 
ситуаціях, організовують менторингові кур-
си для громадських активістів, навчають 
польської мови тощо. Ми діємо в чотирьох 
містах, але допомагаємо мігрантам у цілій 
Польщі, зокрема, у шести осередках для 
іноземців. З вересня 2021 року представни-
ки консорціуму долучилися до підтримки 
біженців на польсько-білоруському кордоні 
та створили групу «Кордон». Наш фонд під-
тримує її інформаційно. 

У 2021 році ми вкотре долучилися до акції 
«Свята без тата» від «Ініціативи Героям Май-
дану». Цього року Український дім не був 
фабрикою Ельфів, оскільки подарунки паку-
валися в Україні, але ми інформаційно під-
тримували цю акцію. Вдалося зібрати суму – 
167 500 зл., 3650 дітей загиблих і поранених 
Захисників України отримали подарунки.

Фонд «Наш вибір» став партнером 

«Ashoka w Polsce» в програмі «Hello 
Entrepreneurship», мета якого – підтриму-
вати суспільне підприємництво мігрантів 
і мігранток. У 2021 році кілька мігрантських 
ініціатив отримали фінансову та менторську 
підтримку, і серед учасників були українці. 
У 2022 році планується третій конкурс на 
такі ініціативи. Інформацію про нього ми 
опублікуємо на порталі. Заохочуємо брати 
участь. 

У 2021 році ми разом із фондом «Зустріч» 
(Краків), товариством «Калейдоскоп куль-
тур» (Вроцлав) та Об’єднанням українців 
у Польщі, осередком у Перемишлі створили 
Коаліцію меншинних і мігрантських ор-
ганізацій – КОММ, ціллю якої є підтримка 
інших організацій та ініціатив. У рамках цієї 
коаліції ми організовуємо конкурси «Інку-
батор мігрантсько-меншинних ініціатив», 
менторську підтримку, Форум організацій 
та інші види підтримки для організацій та 
ініціатив. Запрошуємо до співпраці й участі 
в проєкті.

Ми вже третій рік належимо до Коаліції 
християнських, єврейських, мусульман-
ських організацій та організацій, які ді-
ють для цих спільнот. Її ціллю є посилення 
співпраці й протидія дискримінації за на-
ціональністю чи релігійною приналежні-
стю. Діяльність коаліції підтримує National 
Democratic Institute. 

У 2021 році ми підтримували українську 
мисткиню Марту Романків у її проєкті ство-
рення групи підтримки, а потім профспілки 
українських домашніх працівниць. Цього 
року вдалося зареєструвати профспілку 
як комісію в рамках профспілки «Трудова 
ініціатива». 

Дослідження
На межі 2020–2021 років ми провели 

дослідження про ситуацію українських 

мігранток у Польщі під час пандемії 
COVID-19. Метою його було визначити, 
які наслідки пандемія мала для украї-
нок-мігранток, з якими проблемами вони 
зіткнулися, які зміни в політиці на цен-
тральному й локальному рівнях треба 
внести, щоб покращити ситуацію жінок 
за кордоном. Дослідження проводили 
Бенджамін Коуп, Мирослава Керик та 
Іванна Килюшик. На його основі написали 
рапорт «Ситуація українок-мігранток 
у Польщі під час пандемії COVID-19». 
Проєкт фінансувався Фондом ім. Генрі-
ха Бьолля. Рапорт вийшов українською, 
англійською, польською мовами. Можна 
його завантажити зі сторінки порталу 
(рубрика «Бібліотека»).

Підсумок
Підсумовуючи, в 2021 році, незважаючи 

на пандемію COVID-19, нашою допомогою 
й програмою охоплено понад 500 тисяч 
осіб. Завдяки відрахуванням 1% податку 
у 2021 році вдалось зібрати 9716,13 зл. Усі 
ці кошти пішли на статутні цілі фонду.

Минулого року нашу діяльність підтри-
мали місто Варшава, Фонд ім. Стефана 
Баторія, Фонд відкритого суспільства, 
Фонд ім. Генріха Бьолля, Національний 
інститут свободи, а також фірми та інди-
відуальні пожертвувачі.

Ми дуже вдячні вам за довіру й підтрим-
ку. Будемо сподіватися, що ви й надалі 
підтримуватимете нашу спільну справу. 
Щоб перелічені ініціативи могли про-
довжувати діяти, просимо вас перека-
зати нам 1% свого податку. Для цього 
потрібно вписати у формуляр наступне:

KRS: 0000507234
Обов’язково вкажіть 
сel szczegółowy: 5498

Святкування 
30 річниці неза-
лежності України 
у Варшаві. Виступ 
організаторів 
та хору «Журавлі». 
Фото фонду 
«Наш вибір».
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інтерв'ю

Дім – це сім'я, 
церква – це люди 
Отець Роман Гладій – випускник Івано-Франківського 
теологічно-катехитичного духовного інституту, 
був душпастирем у Бучацькій єпархії в 2000–2018 роках. 
З кінця 2014-го по 2017 рік їздив в АТО як капелан 
і волонтер. У 2018 році переїхав до Варшави на 
місійне служіння для греко-католицьких мігрантів 
у парафії бл. Миколая Чарнецького. Говоримо сьогодні 
з отцем Романом про Україну й Польщу, фронт 
і душпастирське служіння.

ше балів серед усіх українців. Польща цінує 
освічених людей. 

Особисто я не хотів нав’язуватись і був 
готовий до будь-якої роботи, тільки щоб 
дружина вчилася та досягала своєї мети. 
Згодом про мене довідалися та запропону-
вали служити в церкві, і зараз я є вікарієм на 
парафії Блаженного Миколая Чарнецького 
на вул. Доманєвскій, 20.

В Україні легше, бо там парафії постійні. 
Ти всіх знаєш, уже свій серед цих людей. 
У Варшаві утворилося багато греко-като-
лицьких громад. Ми робимо те саме, що 
і в Україні, але ще й згуртовуємо людей. Для 
них важливо чути українську мову. Це схо-
же з капеланством на фронті. Для людини, 
яка працює по 12–16 годин на день і нічого 
поза тим не бачить, величезне значення має 
можливість хоч раз на тиждень вирватися 
в місце, пов'язане з Україною. Найбільша 
парафія – на Медовій, але там мале при-
міщення церкви, тому ми поділилися так, 
щоб у різних районах українцям було куди 
прийти. Ми служимо літургії в римо-като-
лицьких храмах не такі довгі, як в Україні.

А на фронті ти постійно в русі. Бувало 
так, що за тиждень проїжджали 4000 кі-
лометрів. Мусиш бути батьком для всього 
батальйону. У мене був досвід спілкування 
з представниками РУНВіри, мусульмана-
ми-чеченцями, які потім перейшли до своїх, 
представниками різних конфесій. Часто 
отримував провокативні питання. Східна 
Україна досі потерпає від релігійного ні-
гілізму, а капеланство тільки зароджується. 

Я народився в родині військового, 
й першочергово планувалося, що я про-
довжу шлях батька. Тато почав ходити до 
церкви після повернення з Афганістану: 
це йому дуже допомогло, стало для нього 
духовними ліками. Я взяв з нього приклад. 
Тривожили мене міжконфесійні непоро-
зуміння. Якось дуже хотілося добра тому 
світу. 

У мене дуже мандрівне життя, постійно 
на валізах: з батьком їздили багато по 
колишньому Радянському Союзі й тільки 
наприкінці вже осіли в Теребовлі. Батьки 
мої і далі там живуть. Прийнявши ієрей-
ські свячення, хотілось бути на парафії 
поближче до них. А в 2014 році я відчув, 
що не можу сидіти вдома, що моє місце 
на фронті. Був у Дебальцевому в найкри-
тичніший момент. Жодні фільми не можуть 
відтворити, як насправді виглядає війна. 
Всі кажуть, що від семінарії до війни я був 
іншою людиною.

Чому цей досвід Вас навчив?
Кожен скаже, що спадають рожеві окуля-
ри. Це правда. Коли людина не страждає, 
коли все гладко в житті, вона не помічає, 
не думає, що відбувається десь там, за 
дверима. Ситуація на Донбасі є пробле-
мою не лише для України, але й для цілого 
світу. Хто з тих, хто закликав Путіна,  у 2014 
році  думав, що все так обернеться. Багато 
втрачено життів. Найбільше шкода тих, 
хто через помилки інших гине. Мусять 
брати чужий хрест на свої плечі, як Симон 
Киринейський. 

Ви сказали, що Вам часто доводилося змі-
нювати місце проживання. Що для Вас 
є домом?

Для мене дім не є матеріальним. Особли-
во після війни. Хата нічого не значить. Коли 
ти бачиш, як усе зруйноване в Мар’їнці чи 
в Пісках, то розумієш, що дім – це сім'я. Там, 
де моя дружина й діти, куди б мене життя не 
закидало. 2018 рік був дуже складним для 
нас: я змінював парафії, дружина якраз но-
стрифікувала диплом у Польщі, а наші речі, 
по суті, всі були в маленькому «Сузукі». 10 
переїздів за рік. Зараз ми живемо в малень-
кому парафіяльному помешканні. Старший 
син не з нами – служить у війську в Україні.

Так само людям треба пояснювати, що 
церква – це перш за все люди, а не примі-
щення: «Адже де двоє або троє зберуться 
в Ім'я Моє, там і Я серед них!».

Що привело Вас у Польщу, що робите 
тут, які плани, місія? Чи є різниця бути 
душпастирем в Україні та в діаспорі, на 
фронті та в мирний час?

Зараз у медичній галузі в Україні склад-
ний, перехідний час. Реформа зачепила 
вузьких спеціалістів. Моя дружина – висо-
копрофесійний лікар-офтальмолог, і реалії 
були такими, що вона не бачила для себе 
перспективи. Я хотів, щоб вона реалізува-
лась як спеціаліст. Ми постали перед склад-
ним вибором, але коли ти йдеш із Богом, то 
він завжди тобі торує шлях. За два з поло-
виною роки моя дружина нострифікувала 
диплом і вже працює в університетській 
лікарні. Пишаюся, що набрала тоді найбіль-

Розмовляла Анастасія КАНАРСЬКА

Отець Роман Гладій. Фото зі сторінки отця на Фейсбук.
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Північне Підляшшя – це дерев’яна архітек-
тура, багато церков, чиста природа та мова 
в її різних говіркових варіантах. Про свою 
рідну говірку місцеві кажуть, що це проста, 
своя, руська мова, що вони розмовляють 
«по-свойому», «по-нашому». 

Уже із середини ХІХ ст. дослідники ствер-
джували, що на території між річками Нарва 
й Буг населення користується українськими 
(за давнішою термінологією малоруськими, 
руськими) говірками, однак сільський народ 
ніколи не потребував якогось наукового на-
зивання своєї мови. 

Коли всіх православних краю зарахува-
ли до білоруської національної меншини, 
до слова «руська» стали додавати «біло-». 
У такий спосіб з’явилося, на думку багатьох, 
більш «елегантне», «сучасне» окреслення – 
«білоруська мова». Тому й зараз більшість 
підляшан називає свою українську говірку 
білоруською, хоча усвідомлює, що вона немає 
нічого спільного з «дзекаючою» і «акаючою» 
білоруською літературною мовою. Однак, 
за логікою багатьох, якщо в літературній 
українській мові – «говорити», «робили», 
а підляшани скажуть «говориті», «робілі», то 
це буде… по-білоруськи! Таке переконання, 
зрештою, надалі консервують науковці, зв’я-
зані з білоруським середовищем, які весь час 
пишуть про перехідні білорусько-українські 
говірки там, де їх немає.

Звичайно, під впливом освітньої діяль-
ності українського середовища зростає 
свідомість, що говірки Північного Підляш-
шя – українські. Це видно, коли глянути на 
результати переписів населення. Наприклад, 
у 2002 році у ґміні Дубичі-Церковні 1,55% 
усіх жителів заявили про себе, що вони укра-
їнці, але українську як рідну мову подали вже 
9,21%. Тобто 7,66% статистичних білорусів 
(можливо, що й поляків) з ґміни, у якій від-
бувається найбільший український захід «На 

Івана, на Купала», знають, що розмовляють 
українською.

Дискусії про належність говірок до україн-
ської чи білоруської мов, а також мовна свідо-
мість – це одне. Друге, можливо, навіть важли-
віше, питання – зникнення підляських говірок, 
якими користуються найчастіше представни-
ки середнього й старшого поколінь.

Поступове витіснення діалекту пов’язане 
з багатьма чинниками. Це, з одного боку, при-
роднє явище, коли розмовну мову витісняє 
«престижніша» літературна мова. У випадку 
білоруських діячів такою мовою стає літера-
турна білоруська, хоча багато з них надалі 
розмовляє по-українськи. Однак у випадку 
переважної більшості підляшан – говірку ви-
тісняє польська мова. 

Підляська мова почала зникати насамперед 
у містах і містечках та в мішаних католиць-
ко-православних селах (хоча варто підкрес-
лити, що колись «по-свойому» розмовляли не 
лише православні, але й поляки-католики та 
євреї). Кількадесят років тому мовна полоніза-
ція почалася також у селах, у яких майже 100% 
жителів були україномовними. Це спричинено 
у великій мірі масовою міграцією молодих 
людей до міст. Ще до дітей, народжених у 1970–
1980 роках, батьки зверталися українською. До 
малюків, що з’явилися на світ пізніше, вже від 
колиски говорили по-польськи. Бо ж навіщо 
вчити своєї сільської мови, якщо вони виїдуть 
до міста? А там, коли розмовлятимуть «по-сво-
йому», їх будуть стигматизувати – називати 
«руськими», «кацапами». Ще й тепер можна 
почути багато розповідей про ситуації, коли 
дитина заговорила говіркою в місті, а хтось 
звернув увагу, що тут Польща, або висміяв. 

Батьки, які стидалися своєї мови, бо ж таке 
переконання їм накинуло польськомовне 
оточення, часто боялися таких неприємних 
ситуацій. Та щоб врятувати своїх дітей від бо-
лісного досвіду й забезпечити їм якнайкращий 

старт у польському суспільстві, вони починали 
говорити з ними по-польськи. Це поширене 
явище – сьогодні лише одиниці розмовляють 
з дітьми рідною мовою. 

Вживання говірки стає вже свого роду 
психологічною проблемою. «Для мене то так 
бридко, як дітя говорит по-нашому», – ска-
зала колись жінка з фольклорного ансамблю, 
хоча підкреслювала, що «співає, коб молодиї 
не забилі наших пісень». Деякі сміються, що 
нинішнє старше покоління, хоча ще розмовляє 
говіркою, ні за що не заговорить «по-свойому» 
ні до дитини, ні до собаки чи кота. Такий пси-
хологічний бар’єр. Буває, що коли сказати тим 
людям: «Ви говориете до моїх діті по-свойому, 
вони понімают», то вони вдають із себе глухих. 

З другого боку, зокрема, серед молодих, 
які ототожнюються з українським чи біло-
руським середовищем, зростає інтерес до 
своєї мови. Це видно в соціальних медіа, де 
щораз популярнішими стають такі сторінки, 
як «Howorymo po swojomu». Також набагато 
частіше проводяться проєкти, метою яких 
є переконати батьків, щоб говорили з дітьми 
своєю мовою, та молодих – щоб не стидалися 
й пробували. Однією з дій, спрямованих на 
захист говірок, є реалізований Підляським 
науковим інститутом з 2021-го по 2023 рік 
проєкт «Промоція української мови і куль-
тури Підляшшя». У його рамках відбудеться 
перший Підляський літературний конкурс 
«Пішемо по-свойому», який має заохотити 
носіїв підляських говірок, щоб вони почали 
ними писати літературні твори. 

Чи вдасться врятувати підляську мову? 
Можливо, в деякій мірі – так. Однак це вже 
буде зовсім інше явище, ніж колись, коли ін-
телігенція розмовляла польською та широкі 
маси – «по-свойому». За кількадесят років 
говірку мабуть буде знати лише національ-
но свідома інтелігенція, а простолюд мовно 
сполонізується.

«Говоримо 
по-свойому», однак 
щораз менше
Заїхавши на підляські села, розташовані поміж 
Гайнівкою, Більськом-Підляським та Сім’ятичами, 
почуємо різноманітні українські говірки. Вони живуть 
у побуті, хоча зараз розмовляють уже ними 
переважно старші люди, рідше діти й молодь.

українці в Польщі

Людмила ЛАБОВИЧ У соціальних мережах щораз популярнішими стають меми 
з використанням українських говірок Підляшшя. Фото зі сторінки 
fb.com/howorymoposwojomu.
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Нещодавно Сейм – нижня палата поль-
ського парламенту, прийняв поправки до 
закону про іноземців. Зокрема, ці поправки 
стосувалися зміни дозволу на тимчасове 
перебування в ситуації, якщо іноземець 
змінює працедавця чи займану посаду. Ці 
зміни, безумовно, позитивно вплинули б на 
легальне працевлаштування в Польщі, а та-
кож зменшили б кількість бюрократичних 
процедур, з якими іноземці стикаються піс-
ля приїзду. Проте важливо знати, що вони 
повинні пройти ще чималий шлях перед 
тим, як набрати чинності. Поправки, при-
йняті Сеймом, ще мусить ухвалити Сенат – 
вища палата польського парламенту, після 
чого цей документ має отримати підпис 
президента Польщі, бути опублікованим 
та вступити в дію. 

Поки зміни до закону не внесені, при зміні 
працедавця, займаної посади чи  заробіт-
ної плати на меншу іноземець повинен 
отримати новий дозвіл на тимчасове пе-
ребування з метою виконання роботи, що 
називається «з прив’язкою до працедавця». 
Перш за все потрібно звернути увагу на 
рішення («decyzja»), яке видається у воє-
водському управлінні при одержанні карти 
перебування («karta pobytu»). У рішенні 
обов’язково є інформація про працедав-
ця, посаду, заробітну плату, а також вид 
договору підписаного з працедавцем, або 
якщо іноземець звільнений від необхідно-
сті мати дозвіл на роботу в Польщі – інфор-
мація, на основі якої статті з закону про 
іноземців виданий дозвіл на перебування. 

Після втрати роботи або в разі змін у пра-
цевлаштуванні в того самого роботодавця, 
а також при зміні підстави перебування, 
іноземець має обов’язок протягом 15 робо-
чих днів повідомити відповідне воєводське 
управління про цей факт. І протягом 30 
робочих днів з моменту зміни статусу пра-
цевлаштування подати заяву на видавання 
дозволу на перебування та роботу в нового 
роботодавця чи на нових умовах. Важли-
во пам’ятати, що дозвіл на перебування 

й роботу не дає права працювати в іншого 
роботодавця або на інших засадах, ніж ті, 
які вписані в рішенні. Для зміни потрібно 
отримати дозвіл на роботу («zezwolenie 
na pracę») або заяву про доручення праці 
іноземцеві («oświadczenie o powierzeniu 
pracy cudzoziemcowi») та подати нову 
заяву на отримання дозволу на перебу-
вання з метою виконання роботи. У такій 
ситуації  карта перебування буде дійсна, 
поки іноземець не отримає рішення про її 
анулювання. Але, як правило, попередню 
карту анулюють уже тоді, коли іноземець 
отримає нову.

Варто пам’ятати: дозвіл на перебування 
з метою виконання роботи, так само як 
і дозвіл на роботу чи заява про доручення 
роботи іноземцеві, видаються для кон-
кретного працедавця, на вказану посаду, 
мінімальну заробітну плату та договір. При 
будь-яких змінах за умови працевлашту-
вання на підставі названих документів пра-
цедавець повинен отримати новий дозвіл.

Якщо іноземець звільнений від необ-
хідності мати дозвіл на роботу в Польщі, 
наприклад, є випускником вищого на-
вчального закладу денної форми або має 
свідоцтво про закінчення післяліцейної 
школи, в рішенні про надання дозволу на 
перебування з метою виконання роботи 

буде зазначено статтю з закону про іно-
земців, яка підтверджує цей факт, і не буде 
інформації про роботодавця. У такій ситуа-
ції зміна працедавця не вимагає зміни до-
зволу на перебування, проте обов’язковим 
є інформування відповідної воєводської 
адміністрації протягом 15 робочих днів 
про це. При зміні роботи, якщо дотримані 
всі інші умови отриманого дозволу щодо 
мінімального доходу, місця проживання та 
медичного страхування, наданий дозвіл на 
тимчасове перебування не втратить чинно-
сті, а іноземець може й надалі перебувати 
в Польщі на його підставі та працювати.

Варто знати, що якщо іноземець перебу-
ває в Польщі на підставі візи й працевла-
штований на підставі дозволу на роботу чи 
заяви про доручення роботи іноземцеві, 
при зміні роботодавця чи посади працеда-
вець зобов’язаний отримати тільки новий 
дозвільний документ. Натомість віза не 
підлягає заміні – на її підставі іноземець 
має право перебувати й надалі.

Положення законодавства щодо праце-
влаштування іноземців змінюються доволі 
часто, тож працівники та роботодавці по-
винні постійно їх відслідковувати та своє-
часно до них достосовуватися. Адже саме 
законне працевлаштування забезпечує 
надійний захист працівників-іноземців.

Як іноземець, який перебуває в Польщі 
на підставі дозволу на перебування 
чи візи, може змінити працедавця?

Олександра ПУСТОВА

легалізація
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легалізація

Недобросовісне 
посередництво 
легалізації 
перебування 
іноземців у Польщі

Олександра ПУСТОВА Алла МАЄВСЬКА

Бюрократичні справи й процедури в Поль-
щі для іноземців досить часто є незрозуміли-
ми та складними. Крім того, іноземні грома-
дяни, особливо ті, хто приїхав з України, де, 
на відмінну від Польщі, рівень корупції дуже 
високий, думають, що всі проблеми можна 
вирішити за допомогою грошей, завдяки 
яким вдасться обійти і польське законо-
давство, і час розгляду справи. На додаток, 
серед іноземців існує думка, що якщо вони 
заплатять за посередництво, то їхня справа 
точно буде розглянута позитивно.

Практика ж показує, що передавання спра-
ви в руки посередника не завжди закінчуєть-
ся успіхом, а наслідки можуть бути різними. 
Іноземець ризикує навіть отримати заборону 
на в’їзд до Шенгенської зони у зв’язку з не-
легальним перебуванням.

У ситуації, коли іноземний громадянин ко-
ристується послугами посередника, листи 
з управління приходять на адресу остан-
нього. Тобто іноземець може навіть нічого 
не знати про етапи розгляду його заяви.

Проблема також полягає в тому, що, згідно 
з польським законодавством, посередником 
може бути будь-яка особа. Тобто кваліфікації 
чи досвід не вимагаються, тому що навіть 
хтось із наших рідних чи друзів може нам 
у цьому допомагати.

Воєводські управління максимально від-
сторонилися від цієї проблеми, пишучи, 
що не несуть відповідальності за недобро-
совісних посередників і остерігають перед 
ними. Якщо іноземець запідозрить, що його 
посередник є недобросовісним, і піде до 
управління, то він там не отримає жодної 
інформації щодо своєї справи. У Мазо-
вецькому воєводському управлінні немає 
інформаційного пункту, де б можна було 
дізнатися щось на тему своєї справи, а зу-
стріч з інспектором майже неможлива. Усе, 
що залишається іноземцеві, – писати запит 
через контактний формуляр (на який зазви-
чай відписують стандартними шаблонами) 
або висилати лист традиційною поштою. На 

відповідь доведеться чекати мінімум місяць, 
якого у іноземця може не бути.

Єдиною можливістю притягнення недо-
бросовісного посередника до відповідаль-
ності є подання позову до суду на відшко-
дування коштів за нестаранне виконання 
обов’язків. Вину посередника важко дове-
сти, тому що з точки зору польського зако-
нодавства він не є гарантом позитивного 
вирішення справи й може понести відпо-
відальність лише за нестаранне її ведення. 
Проблемою є докази, оскільки недобросо-
вісні посередники зазвичай не підписують 
жодного договору зі своїми клієнтами та 
просять оплату в конверті, а не на рахунок. 
Судова справа також означає нові фінансові 
витрати, на які іноземці часто не здатні.

Звичайно, є професійні, добросовісні посе-
редники, які відповідально виконують свою 
роботу. Але краще займатися своєю спра-
вою самостійно, звертаючись за підтримкою 
до громадських організацій, які пропонують 
безкоштовну інформаційну допомогу.

Якщо ви все ж надумали скористатися 
послугами посередника, обов’язково пе-
ревірте його документи, особливо ім’я, 
прізвище та наявність юридичної освіти. 
Важливим є також досвід роботи; почитайте 
хоча б, що пишуть про цього посередника 
в Інтернеті. Обов’язковим є укладання пись-
мового договору у двох екземплярах (для 
вас і для посередника) зрозумілою для вас 
мовою з його і вашими особистими даними, 
з чітким переліком послуг, які він вам надає, 
та їхньою вартістю. Договір підстрахує вас 
у разі проблем, і з ним можна буде зверну-
тися до суду. 

УВАГА! Довіреність (pełnomocnictwo) 
не є договором. Ніколи не ставте під-
писів на пустих листках!

Вимагайте від посередника інформувати 
вас про етапи розгляду справи та обов’язко-
во надати вам її номер, логін і пароль до осо-

бистого кабінету, де ви зможете самостійно 
відстежувати хід розгляду вашої заяви.

Важливим аспектом є також ціна й момент її 
сплати. Перевірте середні ціни на ці послуги. 
Не сплачуйте всю суму відразу, а лише після 
закінчення справи. Звичайно, може бути 
переказаний завдаток на адміністративні 
оплати. Просіть про надання вам банківських 
реквізитів для грошового переказу, так у вас 
буде підтвердження факту переказу коштів 
посередникові, яке обов’язково зберігайте. 
Перевірте, які послуги в управлінні безкош-
товні, а які платні та яка їхня реальна ціна.

Інформація про оплати у воєводських 
управліннях:
• видавання дозволу на тимчасове 

перебування: 340/440 зл.
• видавання дозволу на довгострокове 

постійне перебування/резидента: 
640 зл;

• видавання/заміна карти перебування: 
25/50 зл;

• обмін втраченої/пошкодженої 
карти перебування: 100/150 зл;

• видавання дозволу на роботу 
типу А: 50/100 зл;

• внесення запрошення до реєстру 
запрошень (zaproszenie): 27 зл;

• довіреність (upoważnienie): 17 зл;
• видавання засвідчення 

(zaświadczenie): 17 зл;
• видавання дублікату рішення (decyzji): 

5 зл (за кожну сторінку).

Управління не стягує плати за бронювання 
місць, видавання номерів, перегляд спра-
ви та співбесіду, додавання документів до 
справи.

ПАМ’ЯТАЙТЕ! У будь-який момент ви 
маєте право відкликати посередника, 
написавши відповідний лист до управ-
ління, після чого він не буде мати жод-
ного впливу на вашу справу.
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поради

«Зараз уже немає таких обмежень, які були при першій-другій 
хвилях. Але загалом рівень стресу людей, що перебувають за 
кордоном, є значно вищим. Організм набагато легше пережи-
ває, коли є одна-дві стресові ситуації, а у випадку мігрантів 
стрес від обмежень, викликаних пандемією, у багатьох випад-
ках накладався на щоденні стреси, пов’язані з чужим середо-
вищем, незнанням мови, складнощами з роботою, докумен-
тами. Тому зрозуміло, що мігрантам було набагато складніше. 
Це видно зі зростання звернень по допомогу до психологів.

Зараз можна жити більш-менш повноцінним життям, а з сер-
тифікатом вакцинації взагалі немає обмежень. Але більш враз-
ливі люди, які зазвичай сильно переживають за здоров'я своє 
та своїх близьких, залишаються у стані неспокою», – коментує 
практичний психолог Андрій Сасов.

Науковці Оксфордського університету ще наприкінці минуло-
го року оголосили, що тривожні розлади, депресії та безсон-
ня можуть бути довгостроковими наслідками COVID-19, хоча 
про економічні наслідки пандемії говориться значно більше. 
Цей вірус стрімко увірвався в наше життя, й багато хто назвав 
його найбільшим потрясінням XXI століття. Українці, втомлені 
та травмовані війною, часто наголошували, що пандемія, по-
рівняно з усім іншим, не має для нас аж такого значення. Та, 
як показав досвід, для багатьох вона стала тригером і тільки 
підсилила тривожність, увиразнила базовий для всіх людей 

страх смерті. Загалом тривожність з якогось одного приводу 
поширюється й на інші сфери життя: якщо людина боїться за 
здоров'я, то вона починає переживати й за роботу, стосунки, 
якісь свої плани. Андрій Сасов радить відповісти собі чесно на 
питання: якщо є факт, який я не можу змінити (в даному випад-
ку – пандемія), то як я можу в тій конкретній ситуації отримати 
задоволення? Що я давно хотів/-ла зробити для свого само-
розвитку та відкладав/-ла в планах? Локдаун насправді дав 
можливість зосередитися на собі, на своїх стосунках із най-
ближчим оточенням, цілях на майбутнє. Був час задуматися, 
що людина насправді любить, що їй приносить задоволення. 

А ще можна сказати, що пандемія стала лакмусовим папірцем 
для тих, кому пощастило хворіти чи перебувати на карантині 
не самому. Правда вийшла на авансцену, коли ми опинилися 
довго впритул із ближніми. Ми відчули, чи насправді люби-
мо, чи саме та людина з нами поруч. Стосунки розкрились 
у правді. Важливо було шукати спільні, але й індивідуальні за-
няття, бо хоч ми і є соціальними істотами, кожному потрібен 
особистий простір. Статистика свідчить, що під час пандемії 
зріс рівень розлучень. За словами психолога Андрія Сасова, 
пандемія викрила суть наших стосунків і навіть зіграла пози-
тивну роль, адже зміцнила ті, які побудовані на любові та по-
вазі, й завершила багато залежних, нещасливих, які могли ще 
тривати, якби не ця правда про них, раптово оголена перебу-
ванням у замкнутому просторі.

COVID 
далеко 
від дому
Фраза про те, що вдома й рідні стіни 
допомагають, напевно, найкраще підходить 
для опису емоцій людини, яка захворіла 
далеко від дому. Пандемія змусила це 
відчути багатьох. Особливо тих, хто не має 
повністю налагодженого побуту, планував 
поїхати на певний обмежений період часу 
й потрапив у локдаун. Страх за близьких, 
за своє здоров'я додався та підсилив 
переживання нестабільності, невпевненості 
в чужому середовищі. 

Анастасія КАНАРСЬКА
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культура

Проєкт «Іскри»/«Sparks» Вікторія Войчєховська почала 
створювати взимку 2014 року, коли ще була студенткою 
Варшавської академії мистецтв. Він складається з фотографій, 
відео, колажів і розповідей. У своїх роботах художниця 
використала також матеріали та історії військових і цивільних 
мешканців Донбасу. 

Іванна БЕРЧАК

«Іскри»: українські воїни 
на світлинах польської 
художниці 

вони втікають», – розповіла художниця під 
час авторської екскурсії виставкою.

«З моменту створення проєкту минуло 
багато років, але часто, незважаючи на час, 
що минув, відгомони цих переживань усе 
ще мають сильний і часто руйнівний вплив 
на життя людей, які воювали або опинили-
ся в зоні бойових дій. Тому, організовуючи 
виставку у Львівському арт-центрі, хочемо 
звернути увагу на тривалі наслідки участі 
у війні в житті колишніх солдатів. Також ми 
підготували пакет практичної інформації та 
порад щодо отримання професійної допо-
моги для колишніх військових»,  – пояснили 
організатори виставки  Львівського муніци-
пального центру.

Вікторія Войчєховська живе в Парижі та 
Любліні, працює з фотографією, кіно, колажем 
і скульптурою. Її роботи відображають сус-
пільство та окремих людей. У своїй практиці 
художниця зосереджується на спостереженні 
й розумінні людського життя через правила 
суспільства та історії. 

Фото з Інстаграму Львівського 
муніципального центру.

На світлинах ми бачимо портрети україн-
ських бійців. Художниця фотографувала їх 
після повернення із зони бойових дій, щоб 
зафіксувати зміни, які сталися в їхньому 
погляді й зовнішності. У кожному портреті 
помітний акцент на обличчі та очах.

Серед колажів центральним є «Золотий 
колаж» («Golden Collage»), на якому пред-
ставлена група солдатів на фоні вітального 
напису «Місто Слов’янськ». Ті, хто загинув 
чи були поранені, мають затерті позолотою 
обличчя. Чорні колажі – це фото, які Вікторія 
Войчєховська зробила в тренувальному та-
борі в Києві. Там вона побачила, як люди на 
тренуванні б’ються на палицях. Ця картина 
нагадала художниці роботу Ґої, яку теж можна 
побачити на виставці. На ній зображено двох 
чоловіків, що б’ються на палицях і одночасно 
тонуть у трясовині й не можуть рухатися. Ця 
картина  стала для авторки символом війни.

У наступній частині експозиції художниця 
намагалася зафіксувати досвід на передовій 
через розповіді, індивідуальні враження, 
місця, краєвиди, описані солдатами та ци-
вільними. Зібрані матеріали показують, як 
люди долають травму від війни й стараються 
повернутися до нормального життя.

Окремі частини виставки складаються 
у портрет особистого досвіду людини, яка 
зіткнулася з жорстокістю війни, а також осо-
бистої та колективної пам’яті. 

Проєкт «Іскри»/«Sparks» отримав кілька 
міжнародних нагород, зокрема, на фести-
валі «Rencontres d’Arles 2018»: «Prix Madame 
Figaro» та «Public Choice Discovery Award». 
Роботи були представлені на численних 
персональних виставках у таких місцях, як 
фестиваль «Jimei X Arles» в Китаї, «Краків-
ський фотомісяць» у Польщі, Музей фото-
графії у Ризі, «Виставкове бюро» у Варша-
ві, «Villa Perochon», «La Filature» у Франції, 
«Sursock» у Лівані.

В Україні виставку «Іскри»/«Sparks» вперше 
можна побачити у Львівському муніципаль-
ному мистецькому центрі з 18 листопада до 
28 січня 2022 року.

«Я хотіла познайомитися з людьми, які не 
є професійними військовими, які пішли вою-
вати без професійної підготовки. Люди, яких 
ви бачите на портретах, мали різні професії, 
вони стали добровольцями або були мобілі-
зовані в армію. Наприклад, ми бачимо пор-
трет Чави, який до війни був дипломованим 
філософом, бачимо механіка Володю та куха-
ря Олександра. Антона, що був держслужбов-
цем, Юру – продавця у спортивному магазині. 
На виставці можна прочитати історію кожного 
героя. Фото робилися на передовій, за осо-
бливих обставин: ми були тільки удвох з люди-
ною, яку я фотографувала. Мені було важливо 
створити атмосферу, де співбесідники могли 
б відкритися й поділитися своїм досвідом. Що 
важливо, на цій виставці ми хотіли розповісти 
про проблеми, з якими стикаються військові 
та їхні сім’ї після повернення із зони бойових 
дій. Окрім портретів,  тут є світлини, зроблені 
на фронті. Коли я робила портрети військо-
вим, мені стало цікаво, чи фотографія може 
пояснити щось, що вже викарбувалося в них 
на обличчі разом із досвідом. Наприклад, 
часто, коли вони розповідали мені історії, 
дивилися кудись відсторонено, ніби знову 
бачили перед собою ці картини й місця. І я від-
чувала, що вони зараз дійсно все бачать. Мені 
було цікаво сфотографувати цей момент. Ті 
речі, що відображаються на їхніх обличчях, 
вибухи, вогні…іскри, що відбиваються в їхніх 
очах. Це і було ідеєю таких портретів. Звідси 
й назва проєкту. Цивільні, що живуть на лінії 
фронту, розповідали, як від снарядів розлі-
талася шрапнель: я часто чула слова „іскри”, 
„іскорки”. Ними вони описували осколки від 
бомб, що падали вночі з неба. І для мене це 
стало символом страху, небезпеки, від якої 
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17 грудня в Польському театрі імені Арнольда Шифмана в Варшаві відбулася світова прем’єра  документального 
перформансу Дмитра Костюминського за п’єсою Наталії Ворожбит і Анастасії Косодій «Крим, 5-та ранку». 
Вистава є частиною проєкту «Крим, 5-та ранку», до якого ще входять книга, вебсайт «Крим, 5-та ранку»/«Crimea, 5 am», 
де розміщено інтерв’ю, тексти та фотографії про кожну родину героїв проєкту, а також інформаційна кампанія 
за участю відомих осіб в Україні та за кордоном.

Іванна БЕРЧАК

«Крим, 5-та ранку»: у Варшаві відбулася 
прем’єра проєкту про кримських політв'язнів

усіх людей Криму, а також героєм цієї п’єси. 
І поки мої співвітчизники в неволі, ми хочемо 
розповісти їхні історії, бо за кожним політв’яз-
нем стоїть важлива, цікава, бентежна людська 
доля. Тому в основі нашого проєкту – ідея 
голосами лідерів думок в Україні та інших ку-
точках світу оприлюднити голоси незаконно 
засуджених Росією кримських громадських 
журналістів».

«Це один із небагатьох моментів, коли 
мистецтво може передати те, що насправ-
ді відбувається на окупованих українських 
територіях. І разом із таким мистецтвом, ра-
зом із такими заявами, разом із Кримською 
платформою, разом із жорсткою позицією 
Заходу, я впевнений, що ми повернемо Крим 
Україні», – розповідає один із учасників пер-
формансу, посол України в Польщі Андрій 
Дешиця.

Взяти участь у проєкті «Крим, 5-та ранку» 
може кожен, поширивши цитату з п’єси у себе 
на сторінці у Facebook або Instagram через 
генератор цитат чи знімок екрану. Також мож-
на записати коротке відео, читаючи цитату, 
й розмістити в себе на сторінці чи у stories.

Українська прем’єра вистави «Крим, 5-та 
ранку» відбулася 2 листопада, у Міжнарод-
ний день припинення безкарності за злочи-
ни проти журналістів, в Українському домі 
в Києві за підтримки Агентства США з між-
народного розвитку (USAID) та Меджлісу 
кримськотатарського народу.

«Крим, 5-та ранку» – перший мистецький 
правозахисний перформанс Українського 
інституту та МЗС України в рамках діяльно-
сті Кримської платформи, який реалізовано 
за кордоном. Наступного року виставу пла-
нують показати в Німеччині, США та інших 
країнах світу.

Режисером перформативного читання 
в Польщі став Єжи Лях. Куратори проєкту – 
Алім Алієв та Надія Соколенко.  До участі в пер-
формансі у Варшаві були запрошені польські 
та українські активісти, дипломати, політики, 
журналісти. Тексти читали актори Польського 
театру: Марта Домбровська, Ева Доманська, Ка-
тажина Скажанка, Дорота Ландовська, лідери 
думок: Малґожата Госєвська – віцеспікер Сейму 
Республіки Польща, посол України в Польщі 
Андрій Дещиця, експерт з питань України Ма-
цей Пьотровський, редактор «Українського 
експресу», Б'янка Залевська – журналістка, 
Данута Пшивара – голова Ради Гельсінського 
фонду з прав людини, Мирослава Керик – 
голова фонду «Наш вибір», Недім Усеїнов – 
кримськотатарський активіст і представник 
Координаційної ради Світового конгресу 
кримських татар у Польщі.

За задумом організаторів, вистава не має 
класичної стилістики, її можна адаптувати під 
різні простори, не тільки театральні. Своєю 
актуальністю та проблематикою вона зачіпає 
різну цільову аудиторію. Одна з головних цілей 
проєкту – щоб про громадських журналістів, 
політв'язнів говорили лідери думок, впливові 
авторитетні люди в кожній країні, де показу-
ватимуть цю виставу. Власне, сприйняття цих 
осіб має сформувати ритм і своєрідну манеру 
прочитання драматургічного тексту. Загальне 
враження від вистави чітко дає зрозуміти, що 
це не «драматична», а справжня ситуація на 
тимчасово окупованій Росією території Укра-
їни в АР Крим та місті Севастополь. Перфор-
манс не тільки знайомить глядача з історією 
11 заарештованих кримських татар та їхніх 
родин, але й під час вистави глядачі пізнають 
елементи кримськотатарської культури, по-
буту та звичаї кримських татар.

«Більшість українців вважають втрату Кри-
му власною втратою. Я – не виняток. Я відчу-
ваю справжній біль від несправедливості, яка 
відбулася, я сумую за Кримом, я забороняю 
собі про нього думати, але загалом я можу 
без нього жити. А є люди, які не можуть жити 
без Криму, які його століттями виборюють, 
вимолюють і знову втрачають. Які тримаються 
за свою землю як за суть свого існування. Це 
кримські татари. Я не могла не відгукнутися 
на пропозицію попрацювати з цією темою. 
Бо в мене так само є земля, без якої я жити 
не можу і яку вже вісім років у мене хочуть 
відібрати. Я так само боюсь опинитися в агре-
сивному середовищі, стати жертвою політич-
них маніпуляцій, як стали кримськотатарські 
політв’язні та їхні сім’ї. І, власне, страх і спів-
чуття спонукали мене працювати над п’єсою. 
У п’єсі, яка заснована на інтерв’ю з родинами 
політв’язнів і документальних матеріалах, 
ми старалися  зберегти живі інтонації та 
емоції, що переповнюють не абстрактних 
політв’язнів та їхніх рідних, а живих, чиїхось 
дуже коханих, незамінних Тимура, Рустема, 
Муміне, Сурію, Нарімана, Айше... Я хочу, щоб 
було почуто: просто зараз над ними чиниться 
несправедливість, і вершить цю несправедли-
вість російська держава руками конкретних 
людей», – пише в книзі «Крим, 5-та ранку» 
режисерка Наталя Ворожбит.

Про ідею виникнення назви проєкту роз-
повідає заступник директора Українського 
інституту Алім Алієв: «Крим, 5-та ранку – час, 
коли темні сили можуть прийти в дім, де всі 
сплять, перевернути все догори дригом і за-
брати до в’язниці батька, сина або чоловіка. 
Арешти й далі продовжуються. Кілька місяців 
тому заарештували мого друга Нарімана, чле-
на Меджлісу, який є дуже важливим голосом 
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ПОМОРСЬКЕ Й КАШУБИ
Найбільш популярними тістечками в цьому регіоні є ґданський 

торт (бісквітно кремовий із білих ванільних та коричневих шоко-
ладних коржів) і специфічні бабки – кухи (від німецького Kuchen – 
тістечко). Хай вас не вводить в оману слово «бабка», бо їх печуть на 
всі свята, а не тільки на Великдень. На Різдво – найчастіше медовий 
чи медово-морквяний кух, на Паску – лимонний і глазурований. 
А ще є кух із пекарським порошком (Pulwerkuch, або кашубською – 
desznym kùchã). З чимось таким у назві я не зустрічав, тому й вам 
пропоную, бо сам навіть його пік.  

Кух із пекарським порошком
Розтерти пачку масла зі склянкою цукру, втерти по одному 5 яєць 

і додати натерту цедру одного лимона або пару крапель есенції. 
Потихеньку вмішати просіяні 1,5 склянки пшеничного борошна, 
пів склянки крохмалю (mąka ziemniaczana) та 1,5 ч. л. пекарського 
порошку. Викласти в форму та запікати 50 хв. при температурі 180°С. 
Як охолоне – посипати цукровою пудрою або змастити цукровою 
глазур’ю.

Ґданський торт
Для тіста: з 5 яєць відділити білки, розтерти жовтки зі 200 г цукру 

в пінну масу та додати 50 мл води. Змішати 180 г пшеничного борошна, 
180 г крохмалю та 18 г пекарського порошку, все просіяти через сито 
в миску до жовткової маси та інтенсивно мішати (краще міксером), 
вливаючи попередньо збиті білки. Тісто поділити на дві частини, до 
однієї додати ложку какао-порошку, до другої кілька крапель ваніль-
ної есенції. Тісто виливати в форму для тортів і запікати 30 хв. при 
170–180 °С. З кожної порції тіста має вийти два коржі. Охолодити їх.

Для крему: змолоти 500 г бланшованого мигдалю (я його попе-
редньо трошки обсмажую). Розтопити 150 г масла й охолодити (або 
взяти топлене – klarowane). 2 жовтки розтерти з цукром, додати 
до маси мигдаль, потерти 150 г чорного шоколаду та масло і дуже 
добре вимішати.

Три коржі з чотирьох добре намастити кремом та складати їх 
поперемінно. Останній покласти зверху не змащуючи (я його згори 
легко сприскав мигдальним лікером, але то суто моя ідея). 

Для декору: 150 г молочного шоколаду та 70 г масла потерти на 
терці.  75 г 30% сметани акуратно підігріти при помішуванні на 
водяній бані та змішати з маслом і шоколадом. Намастити цією 
масою торт з усіх боків. Я ще згори притрусив меленими горіха-
ми (мигдальні, грецькі, лісові, фісташки). Дати торту принаймні 
кілька годин, щоб коржі просякли. А перед самим поданням я ще 
трошечки посипав цукровою пудрою для ефекту снігу.

МАЛОПОЛЬЩА
Тут на Різдво та Новий рік із солодкого роблять краківський 

перекладанець (przekładaniec – це пухкий, чотиришаровий дріж-
джовий торт, де коржі перекладені горіховою масою, консерво-
ваними фруктами та карамелізованою апельсиновою шкіркою), 
краківський сирник (його можна побачити майже в кожній кон-
дитерській у всій Польщі) та пішингер (Pischinger – про нього ми 
вже говорили раніше). 

Краківський перекладанець із горіховою масою
Для дріжджової опари розтерти 100 г дріжджів з 2 ст. л. цукру, 

досипати 100 г муки та влити трошки теплого молока. Решту 
муки (900 г) просіяти на стільницю, зробити гірку, а посереди-
ні в ній зробити заглиблення. Коли дріжджі почнуть пінитися, 
влити їх у це заглиблення, додати 10 жовтків, розтертих зі 100 г 
цукру, 20 г розтопленого масла, пакетик ванільного цукру, 
3 склянки молока та щипку солі. Місити тісто, поки воно не почне 
відлипати від рук, та поставити його рости в тепле місце. У цей 
час треба зробити горіхову масу: змолоти 250 г грецьких горі-
хів і розтерти їх зі 150 г цукрової пудри, пакетиком ванільного 
цукру та 3 білками. Коли тісто підніметься, поділити його на 
4 частини, а кожну з них розкатати шаром товщиною 1см. Коржі 
вкладати у форму або на деко, перекладаючи горіховою масою 
та відцідженими фруктами з конфітюру (я брав мамине вишневе 
варення або сушену журавлину) і посипаючи карамелізованою 
шкіркою апельсину (знадобиться приблизно 2 ст. л.). Коли тісто 
знову підросте – згори намастити яйцем (білків лишиться багато) 
та понаколювати виделкою. Запікати 50 хвилин при температурі 
180°C (без вимушеного обігу повітря).
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oРегіональний солодкий стіл на свята II
Юрій ГЕРАСИМЧУК

Як я вже анонсував раніше – сьогодні розповім трошки про традиційні польські торти й тістечка, які печуть у різних 
регіонах Польщі в зимовий святковий період. І тут мушу щиро зізнатися, що влажу трошки не на свою територію, 
бо загалом я не люблю солодке, а високе кондитерське мистецтво від мене дуже далеке. Тільки на youtube часом 
дивлюся на роботу майстрів, а сам братися трошки боюся, та й не сильно хочу, якщо чесно. Тому не судіть суворо. 
Але вважаю, що серед читачів багато хто з цими рецептами зарадить собі з легкістю, тому зав'язуємо фартушки 
і до діла. Створимо трошки новорічної казкової магії родом із Польщі...



цукру. Для смаку можна додати щипку ванільного 
цукру та/або кориці. 

Нижнє тісто вийняти з холодильника, розкачати 
й викласти на застелене пекарським папером деко. 
Викласти згори начинку та утрамбувати змоченою 
у воді ложкою. Поливаємо «верхнім» тістом та по-
сипаємо розкришеною посипкою. Запікати годину 
при температурі 170–180°C. Коли посипка добре за-
рум'яниться, пиріг слід накрити фольгою та запікати 
протягом зазначеного часу.

Картопляний сирник з Ящова
Почистити, порізати та зварити 750 г картоплі, 

а коли вистигне – потовкти товкачкою. М'яке мас-
ло збити на пухкий крем, додати 3 жовтки, 200 г 
цукрової пудри, потерту цедру з 1 апельсина та 
добре вимішати. Сир пропустити через м'ясорубку, 
змолоти блендером на гомогенну масу та змішати 
з масляним кремом. Після цього додати картоплю 
й 1 ст. л. пекарського порошку з гіркою. Усе добре 
вимішати. Білки з яєць збити в густу піну та поєднати 
з картопляною масою за допомогою дерев'яної 
ложки. 

Тісто перекласти в змащену маслом форму для 
тортів. Запікати близько 40 хв. при 180°C (через 30 
хв. перевірити на готовність зубочисткою, і якщо 
вже готове – вийняти).

Подавати через кілька годин, а краще наступного 
дня, охолодженим у холодильнику.

ВЕЛИКОПОЛЬЩА ТА КУЯВИ
Тут популярна шнека з глянцем (Szneka z 

glancem) – тобто равлик із дріжджового тіста (від 
німецького Schneke – равлик) з глазур’ю й масля-
ною посипкою. Рецепту не даватиму, бо вони дуже 
популярні та продаються в будь-якій кондитерській 
у всій Польщі. 

ЛЮБЛІНЩИНА
Рудницький пиріг із пшоном

Для начинки: 500 г пшона кілька разів промити 
гарячою водою. Закип'ятити 1 л молока  з  пачкою 
масла (200 г), всипати в нього пшоно й варити до 
м'якості, час від часу помішуючи. Після цього тро-
шки охолодити. Змолоти 1 кг сиру, додати 4 яйця, 
склянку цукру,  1 ч. л. ванільного цукру, 1 ст. л. з гіркою 
крохмалю (картопляного борошна), щипку солі та 
1 ч. л. сушеної м'яти. Все добре вимішати дерев'яною 
ложкою.

Для тіста на низ: 100 г масла потерти на терку, 
змішати з 1,5 склянками борошна та 2 ч. л. пекар-
ського порошку. Додати пів склянки сметани, 2 ст. 
л. цукру та вимісити тісто. Загорнути його в плівку 
та покласти в холодильник.

Тісто на верх: в мисці змішати 250 г муки, по пів 
склянки кислого молока та сметани, 2 яйця, 2 ст. л. 
цукру та 2 ч. л. пекарського порошку. 

Для посипки (kruszonka): в мисці пальцями або 
виделкою перетерти 100 г масла, 150 г муки та 100 г 
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