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В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Мирослава керик
головна редакторка

Минає 2021 рік, і з кінцем року закінчується фінансова підтримка газети та інформацій-
ного порталу для українців www.naszwybir.pl від Національного інституту свободи Польщі. 
Новий рік буде для редакції викликом, як працювати далі. Перед нами стоїть питання, чи 
і надалі видавати паперову газету або ж зосередитися лише на електронному варіанті. 
Хоч я люблю запах і шелест паперу, але і пандемія, і фінансова ситуація спонукають нас 
відмовитися від паперової версії. Це питання ще відкрите. Ми, звичайно, будемо далі 
шукати ґрантову підтримку, щоб видавати газету та вести портал, але на даний момент 
я хочу звернутися до вас, шановні читачі газети та порталу, з проханням допомогти нам! 

Нашому виданню у 2021 році виповнилося 10 років. Увесь час діяльності ми інформували вас про зміни, які відбуваються 
в Польщі та Україні, про закони, що приймаються, допомагали інтегруватися в чужій країні, розповідали про українців і українок, 
які творять українську спільноту в Польщі та промують Україну, відповідали на ваші питання, пов’язані з легалізацією перебу-
вання й праці, а також давали вам знання, які необхідні, щоб відчувати себе впевненіше в Польщі та усвідомлювати свої права. 

Я хочу подякувати всім небайдужим за підтримку! Завдяки вам ми могли видавати газету та висилати її у всі куточки Польщі, 
тобто у понад 80 місць. Наш портал www.naszwybir.pl має понад 300 тис. унікальних користувачів на рік, і читають його як 
у Польщі, так і в Україні.

Ми надалі хочемо це робити й відчуваємо, що залишається важливою наша місія – надавати достовірну й потрібну інфор-
мацію та зміцнювати знання українців за кордоном про свої права. Тому я звертаюся до вас по фінансову допомогу!

 
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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Рік, що минає, знову привернув 
увагу світової спільноти до України. 
Передусім через перманентну загрозу 
чергового російського вторгнення. Втім 
і внутрішні політичні процеси в Україні 
розгорталися з чималою динамікою. На 
цей рік припав екватор президентської 
каденції Володимира Зеленського, тож 
усі «білі плями» у внутрішніх політичних 
розкладах остаточно зникли. Інтереси 
всіх ключових гравців – досить 
зрозумілі. Отже, можна не тільки 
робити висновки про вже наявні 
політичні тренди, але й із високою 
вірогідністю визначити – на що чекати 
в найближчому майбутньому. 

2021 РІК 
ДЛЯ УКРАЇНИ: 
КЛЮЧОВІ ПОДІЇ 
ТА ВИСНОВКИ

Спочатку – про міжнародний контекст 
2021 рік був найбільш турбулентним після 

зміни влади в 2019-му. А міжнародна політика 
багато в чому визначала цілу низку внутріш-
ніх політичних процесів в Україні. 

На міжнародній арені Україна опинилася 
в центрі нової міжнародної гри Росії проти 
умовного колективного Заходу. 

Завершення так званого «режиму тиші» 
з боку Росії одразу переросло в скупчення 
військ на російсько-українському кордоні 
та масштабний політичний шантаж Кремлем 
західних держав, ЄС і НАТО. 

Під кінець року  напруження тільки зрос-
ло. А Росія висунула Заходу свій ключовий 
ультиматум – відмовити Україні й іншим 
пострадянським країнам у приєднанні до 
НАТО. Одним словом, Кремль прагне пере-
розподілити сфери впливу. І Україну, звісно, 
«закріпити» у своїй орбіті. Росія теж шан-
тажувала Європу через запуск Північного 
потоку-2. 

На цьому фоні Київ усіляко намагався зро-
бити стрибок у своїх відносинах із західними 
структурами. Користувався моментом, аби 
чітко заявити про свої наміри отримати план 
дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), перспекти-
ву членства в ЄС і поглибити партнерство із 

США. Багато хто критикував українську вла-
ду за відверті заяви, зокрема, про ПДЧ. Втім 
цю сміливість можна вважати виправданою. 

Щонайменше, Україна отримала відповідь 
від західних партнерів: так само, як і на Буха-
рестському саміті 2008 року, головною пере-
шкодою на шляху України до НАТО лишаєть-
ся Росія. Хоча формальною причиною, чому 
це досі не на часі, є, мовляв, невідповідність 
українських реалій стандартам НАТО. Ну 
що ж, завдяки ультиматуму Путіна тепер уже 
ніхто принаймні не згадуватиме цей аргумент 
про неготовність України до НАТО всерйоз. 

Паралельно українська сторона будувала 
нові альянси. Серед регіональних мова, зо-
крема, про Люблінський трикутник, асоці-
йоване тріо Східного партнерства, Квадригу 
(Україна–Туреччина). Започаткувала Крим-
ську платформу як міжнародний майданчик 
для підготовки деокупації Криму. 

Але чому ці альянси настільки важливі 
в цьому випадку? Бо це своєрідна диверси-
фікація дипломатичних зусиль. Причому – 
виправдана. Якщо до цього Київ більшою 
мірою орієнтувався на ЄС і НАТО, а також 
на США, то 2021 рік чітко показав важливість 
тісних двосторонніх відносин з окремими 
членами міжнародних об’єднань. 

Росія відкрила енергетичний фронт через 
добудову Північного потоку-2 і впевнено 
домагається його запуску. 

Нині загроза російського вторгнення 
в Україну – не єдиний сценарій розвитку 
подій, але цілком вірогідний. У разі, якщо 
Росія не відчує готовності Заходу запровади-
ти вбивчі санкції, постачати Україні леталь-
не озброєння та оборонні технології, ціна 
вторгнення для Кремля буде прийнятною, 
і він цим скористається. Захід, намагаючись 
домовитися з Росією, цілком може спокусити-
ся залишити Україну осторонь цих перегово-
рів. Офіс українського президента водночас 
і сам може помилково спробувати «продати» 
українському суспільству поступки та до-
мовленості з Росією, аби начебто уникнути 
великої війни. 

І зважаючи на все це, всі внутрішні про-
цеси в Україні, всі підсумки 2021 року й нові 
політичні тренди набувають геть іншого 
значення, ніж було б у «спокійній» зовніш-
ньополітичній обстановці. Чому? Власне, 
тому що ключовим у внутрішній політиці 
на наступний рік мають бути, по-перше, ста-
більність і ефективність державної системи та 
суспільства загалом, а по-друге – виконання 
обіцяних реформ, інакше це підточуватиме 
наші відносини із західними партнерами. 

Марія ЗОЛКІНА
stock.adobe.com
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Що маємо в сухому залишку? 
Ключові підсумки року 
Протистояння з конкурентами

У 2021 році в Україні дедалі більше загострю-
валася внутрішня боротьба між ключовими 
політичними силами. Причому команда Во-
лодимира Зеленського «воювала» одразу на 
двох політичних фронтах. Перший – проти 
проросійської «Опозиційної платформи – За 
життя» («ОПЗЖ»). У 2020 році вона повернула 
прихильність більшості тих своїх виборців 
на Сході та Півдні України, які в 2019 році 
ситуативно спокусилися на кандидатуру Во-
лодимира Зеленського та його «Слуги народу». 

Розчарування колишнього електорату «Пар-
тії регіонів» у команді Зеленського  додало  
підтримки відверто проросійській «ОПЗЖ». 
І саме тому проти цієї команди вперше було 
застосовано механізм санкцій Ради національ-
ної безпеки та оборони України. 

Закриття телеефіру для каналів із групи Мед-
ведчука–Козака, поза претензіями до відверто 
проросійського контенту, мало й політичні 
мотиви. Так, «ОПЗЖ» позбавили інформа-
ційного рупора. На Youtube глядачі за цими 
телеканалами не перекочовували. Образ жер-
тви політичних репресій «ОПЗЖ» розвинути 
також не змогла – її виборець не надто актив-
ний у громадському та політичному житті. 
Незадоволення, розчарування, несприйняття 
влади – так, але виходити на вулиці ці ви-
борці не стануть. І з політичної точки зору 
команда Зеленського змогла успішно вдарити 
по «ОПЗЖ». Рейтинг останньої у грудні 2021 
року становив 10,5% серед тих, хто пішов би 
голосувати та визначився з вибором. 

І хоча команда президента подавала цей кейс 
як боротьбу з проросійськими силами, мотив 
усунути чи послабити політичного опонента 
був дуже вагомим. Особливо після результатів 
місцевих виборів жовтня 2020 року, коли на 
Сході та Півдні партія «Слуга народу» по-
всюдно поступалася або місцевим, локальним 
партіям мерів, або «ОПЗЖ» чи іншим «наступ-
никам» колишньої «Партії регіонів». 

Втім, був і другий фронт внутрішньої по-
літичної боротьби – з «Європейською солі-
дарністю» і Петром Порошенком, зокрема. 
І якщо розпочався рік зі звинувачень у держ-
зраді Віктора Медведчука, то завершуєть-
ся – підозрою Петра Порошенка в тих самих 
справах. Зокрема, в постачанні до України 
вугілля з підприємств на тимчасово окупо-
ваній території Донбасу. Високе напруження 
між «Європейською солідарністю» і «Слугою 
народу» – це характерна риса всього прези-
дентства Зеленського. 

Однак якщо  політична конкуренція у ви-
падку із Медведчуком була одним із інших 
мотивів, то у ситуації з Порошенком – саме 
вона поки що здається визначальним моти-
вом. Генпрокурорка Венедиктова терміново 
йде у відпустку, повідомлення про підозру 
складене з юридичними помилками, склад 
злочину публічні юристи ставлять під велике 
питання, а намір обрати запобіжний захід 

у вигляді арешту – все це в купі лише підсилює 
політичний характер цього протистояння. 

Втім, якщо електорат «ОПЗЖ» досить спо-
кійно відреагував на звинувачення в бік кума 
Путіна, то от прихильники Петра Порошенка, 
цілком імовірно, протестуватимуть різними 
способами. І ця історія може обернутися для 
Володимира Зеленського низкою проблем: від 
звинувачень західними партнерами в політич-
ному переслідуванні Порошенка до посилен-
ня внутрішнього розколу між прихильниками 
та опонентами президента серед виборців. 

Відтак, напруга між ключовими конкурен-
тами цього року істотно зросла. І в 2022-му 
цей тренд лише набиратиме обертів. 

Олігархам – бій?
Наступним принциповим висновком 

2021 року є розгортання так званої бороть-
би з олігархами, яка, щоправда, обернулася 
жорстким протистоянням з Рінатом Ахме-
товим. Так званий антиолігархічний закон 
викликав чимало дискусій. Так, сама команда 
Зеленського презентувала його як довгоочі-
куваний законний метод зменшити вплив 
олігархів. Для цього в Україні створюється 
реєстр олігархів, куди осіб зараховуватимуть 
у разі відповідності трьом із чотирьох ознак: 
участь у політичному житті; значний вплив 
на ЗМІ; статус монополіста на відповідно-
му загальнодержавному ринку та володіння 
активами на більш ніж 1 млн прожиткових 
мінімумів.  На них розповсюджуватимуться 
певні обмеження, щоправда, чи ускладнить 
це реальний бізнес і життя олігархів – велике 
питання. 

Водночас критики цього закону наголошу-
ють: зменшувати вплив олігархів на політичне 
та економічне життя можна було і на основі 
вже наявного законодавства. Антимонополь-
ний комітет, суди, дотримання законодавства 
про фінансування політичних партій тощо – 
все це і так мусило б працювати на обмеження 
олігархічних впливів. А те, що передбачено 
«антиолігархічним законом», практично не 
має шансів змінити статус-кво. Так, олігархи 
й нині не фінансують партії відкрито від свого 
імені. Як можна позбавити когось права на 
участь у приватизації (аби уникнути моно-
полій), якщо нині Антимонопольний комітет 
напряму відмовляється розглядати скарги 
споживачів на монопольне становище на 
ринку активів того ж таки Ріната Ахметова? 
Тобто влада заявляє про боротьбу з олігарха-
ми, Зеленський робить заяву про підготовку 
держперевороту з потенційною роллю в цьо-
му Ахметова, але водночас не визнає того ж 
Ахметова монополістом на практиці. 

Тож протистояння Зеленського й Ахме-
това, що набрало обертів у другій половині 
2021 року, все більше схоже на політичну та 
інформаційну боротьбу, а не на наступ Воло-
димира Зеленського на олігархів. Але які цілі 
переслідують у такому разі обидві сторони? 
Якщо узагальнено – то домовитися, дійти 
певного компромісу. 

Для президента Зеленського вкрай важ-
ливо, аби канали Ахметова припинили ін-
формаційно нищити владу, а сам олігарх – не 
перешкоджав Зеленському вийти на другий 
термін президентства. Останнє – особливо 
цікаво. Уже сьогодні саме на каналах Ахметова  
«об’єднуються» нові й старі опоненти чинної 
влади. Від звільненого ексміністра внутрішніх 
справ Авакова, Володимира Гройсмана та Ар-
сенія Яценюка – до Дмитра Разумкова, якого 
«Слуга народу» звільнила з посади спікера 
Верховної ради якраз на тлі ухвалення закону 
проти олігархів. 

Рейтинги та популярність влади 
На тлі загостреної політичної боротьби, 

кардинальних змін за цей рік у рейтингах 
політичних сил та в (не)довірі до політиків 
не відбулося. Коливання мали місце, але Воло-
димиру Зеленському так само, як і наприкінці 
2020 року, довіряють 28% (було 30%), не дові-
ряють – 66% (було 64%). Тож на екваторі своєї 
каденції президент має негативний баланс 
довіри-недовіри (сьогодні – мінус 38%), але 
дещо менше третини виборців йому стабільно 
довіряють. 

Якби найближчим часом відбулися вибори, 
24% серед тих, хто взяв би участь і визначився 
з вибором, проголосували б за Зеленського. На 
другому місці – Петро Порошенко – 14%, далі 
Юлія Тимошенко – 10% і Юрій Бойко – 9%, 
відповідно. 

При цьому рейтинг саме Зеленського істот-
но коливався протягом року: опускався до 
20% серед тих, хто прийшов би і визначився, 
і підіймався до 31%, відповідно. Але тут треба 
розуміти: у Володимира Зеленського, на відміну 
від інших політиків,  досі немає сформованого 
«ядерного електорату», тому такі коливання 
у відповідь на різного роду події – цілком зро-
зумілі. Головне, що з тим чи іншим результатом, 
але він продовжує лишатися для першого туру 
найбільш імовірним лідером. Хоча нові полі-
тичні потрясіння цілком цю ситуацію можуть 
змінити. 

Що ж до рейтингів партій, то тут ситуація 
у 2021 році виглядала дещо інакше. «Слуга на-
роду» втрачала рейтинги значно відчутніше за 
свого політичного лідера. І коливання в «плюс» 
чи «мінус» не були такими істотними, як у ви-
падку з рейтингом Володимира Зеленського.  

Сьогодні за «Слугу народу» проголосували 
б 19% визначених, за «Європейську солідар-
ність» – 14%, 11% – за «Батьківщину» і 10% – за 
«ОПЗЖ». Також у парламент могли б потра-
пити «Українська стратегія Гройсмана» (7%), 
«Сила і честь» Смєшка (6%) і партія Дмитра 
Разумкова (6%). На межі – «Наші» Євгенія 
Мураєва. 

Колективне обличчя влади – парламентська 
партія – виглядає для виборця менш привабли-
во й задовільно за образ самого Зеленського. 
Більше того, голосування в парламенті показу-
ють: «Слуга народу» весь час «добирає» голоси 
в інших депутатських груп, депутати так званої 
монобільшості не дають потрібних 226. 
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тема номерa

У зв’язку з цим є кілька викликів для 
влади. 

По-перше, «змагання» з рейтингом ін-
ших партій буде слабким місцем для ко-
манди Зеленського. 

Він досі «витягує» на собі прихильність 
виборців і є центральною фігурою в образі 
«нової влади». Сильних  та привабливих для 
виборця постатей у владі немає. Дмитро Ра-
зумков, власне, через свої політичні амбіції 
і опинився у внутрішній опозиції до своєї 
ж партії. Уряд є повністю політично залеж-
ним від Офісу президента. З одного боку, 
Володимир Зеленський не дозволяє вирости 
жодному конкуренту у його політичному 
оточенні. Але з іншого, виграти ще одні пар-
ламентські вибори з таким «безособовим» 
урядом і фракцією – нереалістична задача. 

Монобільшості вже точно в новому 
парламенті не буде.  А звідси – цілком ви-
правдані побоювання, що «Слуга народу» 
зважиться змінити виборчі правила, аби 
наступні парламентські вибори відбулися 
після президентських, а не до, як має бути 
за чинним Виборчим кодексом. Щоб Зе-
ленський на хвилі президентської кампанії 
підтягнув за собою і рейтинг своєї партії. 

По-друге, владі таки треба «вирости-
ти» декілька публічних політичних персон, 
які були б прикладом успішних управлінців 
і спікерів від влади. 

У чинному уряді така роль, судячи з усьо-
го, відводитиметься нинішньому міністру 
оборони Олексію Резнікову, а також – Ірині 
Верещук, яка змінила Резнікова на посаді 
віцепрем’єр-міністра, міністра з питань ре-
інтеграції тимчасово окупованих територій. 

По-третє, в таборі опозиції назріває 
політичне об’єднання з єдиною метою –  
скласти конкуренцію «Слузі народу» й Во-
лодимиру Зеленському. 

До цього активно закликає Арсен Ава-
ков; Арсеній Яценюк після тривалої паузи 
повернувся в публічну площину; Петро 
Порошенко з’являється на каналі Ахметова 
в студії Савіка Шустера, якого свого часу 
всіляко «виживав» з України та українсько-
го телеефіру. І хоча напередодні виборів 
жодного реального об’єднання в політич-
ну силу/блок може й не вийти, але зараз 
«дружити» проти Зеленського виходить 
досить успішно. 

По-четверте, Зеленський і його «Слуга 
народу» фактично опиняються на розтяжці. 
З одного боку, його спокушає ідея бути 
умовно хорошим і прийнятним для всіх, як 
у 2019 році. З іншого ж – так уже не вийде, 
бо Зеленський став реальним політичним 
персонажем. І тепер для консолідації вибор-
ців на свою користь йому потрібні резуль-
тати й історії успіху. Але поки що команда 
президента намагається рухатися десь по-
середині: наче й довгоочікувані рішення 
ухвалювати (як от боротьба з олігархами), 
але робити це половинчасто та більше по-
пулістично, аніж усерйоз. 

Обороноздатність: наскільки все нала-
годжено? 

Ще одним принципово важливим виснов-
ком року, що минає, є, звісно, внутрішні 
прямі чи непрямі перепони для обороно
здатності країни. 

Цього року продовжувала гриміти історія 
з так званим вагнергейтом, яка залишила по 
собі відкрите питання: чи є в лавах чинної 
влади агенти російського впливу? Ба біль-
ше, вона показала, що розвідувальні служби 
України та загалом офіцерський склад різних 
силових відомств явно не сприймаються 
владою як цінний кадровий ресурс. Показові 
звільнення, викриття розвідників, заведення 
карної справи на журналіста Юрія Бутусова, 
який займався аналізом вагнергейту, – все 
це свідчить про фундаментальну проблему 
з системністю, відповідальністю й плану-
ванням. 

Інша проблема в цій же царині – ката-
строфічний зрив оборонного замовлення. 
Простими словами – невиконання держав-
ного бюджету й державних програм у сфері 
оборони. Майже весь 2021 рік держоборон-
замовлення стояло на місці. І це стало однією 
з причин відставки Андрія Тарана й заміни 
його на Олексія Резнікова, а також було при-
водом для нищівної критики з боку західних 
партнерів України. 

Забезпечення армії на практиці цього року 
дійсно стало відчутно гіршим. Починаючи 
від проблем із харчуванням службовців ЗСУ, 
закінчуючи матеріально-технічним забезпе-
ченням на передовій. 

На фоні загрози російського вторгнення 
геть неприпустимо, що логістика,  поста-
чання, матеріальне й технічне забезпечення 
потреб армії,  робота розвідувальних служб  
і їхня координація з військово-політичним 
керівництвом країни можуть бути настільки  
несистемними і/чи проблематичними. 

2022-й: чого чекати від нового політич-
ного року? 

Зважаючи на всі вищезазначені ключові 
події, можна сформулювати декілька тен-
денцій, які в наступному році тільки наби-
ратимуть обертів. 

Внутрішня політична боротьба тільки 
загострюватиметься. Новий рік почнеться 
з повернення Петра Порошенка з-за кордо-
ну до Києва та обрання йому запобіжного 
заходу. Це «нагріє» політичну обстановку 
до точки кипіння. Можливі вуличні про-
тести й невдоволена реакція Заходу. Замість 
іміджу безстрашного лідера, що карає «ста-
рих» політиків, Зеленський може отримати 
і зворотній ефект: падіння популярності, 
аналогії з політичними переслідуваннями 
часів Януковича. 

Теоретично можливий, звісно, й інший 
сценарій: усе буде тягтися роками. Принайм-
ні – до наступних виборів, на яких Порошен-
ко  може бути найзручнішим опонентом для 

Зеленського. Втім, рівень політичної ненави-
сті шостого президента до свого попередни-
ка – ні для кого в Україні не таємниця. І спо-
куса рубати вузол швидко – надто велика. 

Інституції будуть далі слабшати, а ефек
тивність системи управління – падати. На 
центральному рівні дуже показовий приклад 
із РНБО. Щоб не морочитися із внесенням 
законів до Верховної Ради України, поданням 
позовів до правоохоронних органів і судів, 
Банкова зробила ставку на «ручний» інстру-
мент швидкого й майже безперешкодного 
ухвалення рішень – Раду нацбезпеки й обо-
рони України. Санкції РНБОУ – інструмент 
із сумнівною юридичною аргументацією. 
Так, є закон про санкційний режим, але на-
віть сама Банкова не приховує: користується 
цим механізмом, бо треба тут і зараз, і щоб 
з гарантією. 

Парламент так і стане більш самостійним. 
Власне, як і уряд, де ротації відбуваються піс-
ля кастингу кандидатів перед президентом. 
І нехай так було з більшістю урядів України, 
але лишатися тінню Офісу президента уряд, 
хоча і сформований по факту на Банковій, 
точно не мусить. 

А на рівні регіонів і локального управ-
ління країна далі пристосовуватиметься 
до нових умов – децентралізації. На місцях 
катастрофічно бракує професійних кадрів, 
досвіду управліннями тими коштами та пов-
новаженнями, які громади отримали після 
місцевих виборів 2020 року. Тому наступний 
рік країна ще звикатиме до переваг і недоліків 
нової системи. 

Внутрішня дестабілізація, ескалація, як 
мінімум, локальна, точкова – все це вну
трішній вимір російської гібридної агре
сії. Окрім міжнародної гри, яку розв’язала 
Росія, і загрози масштабного вторгнення, їй 
дуже вигідний також сценарій внутрішньої 
дестабілізації. Диверсії, кібератаки, терорис-
тичні акти, підбурювання агресивних акцій 
протесту – це те, що цілком вірогідно може 
бути використане Росією в найближчому 
майбутньому, аби тримати Україну в напрузі, 
делегітимізувати Володимира Зеленського 
й послабити керованість країни. Не кажучи 
вже про агресивні локальні операції: наступ 
на нову ділянку підконтрольного Україні 
Донбасу, анексію Азовського моря. 

І в цих умовах насправді половинчастість 
та популістський характер кроків влади із 
надважливих питань несуть у собі справжню 
загрозу для внутрішньої стабільності й керо-
ваності країни. Особливо, коли Росія тисне 
на Захід із її ультиматумами, українська влада 
прагне уникнути відвертої війни, а Захід теж 
цілком готовий домовлятися з Кремлем. Чи 
вистачить у влади сили бути принциповими 
й займатися налагодженням управлінських 
процесів у державі замість гострої політичної 
боротьби – не факт, але без цього перспек-
тиви України нерайдужні.
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«Чого спішиш, на цвинтарі всіх при-
ймають, там немає дискримінації. 
Краще, добре вивчи інформацію, прочи-
тай інструкцію, про всі побічні дії,  і не 
в пункті, і тоді може оченята відкри-
ються», – це один із тисяч автентич-
них докорів з липня 2021 року на одній 
з іммігрантських груп у Польщі. Він був 
адресований жінці, котра запитала, де 
може зробити у Варшаві вакцинацію. 

У такому докорі – максимально скон-
центрована добірка головних претензій 
антиваксерів до щеплень. Мовляв, від 
них тромби розриваються, люди сліп-
нуть, перестають народжувати, а від-
так, звісно, помирають. У додатку, така 

інформація, як правило, подається як 
частина потаємного знання: це замовчу-
ють, а якщо комусь і поталанить, то він 
виживе, проте здобуде страшні хвороби 
через кілька років.

Плюс «потаємної» подачі інформа-
ції  у тому, що її не треба підтверджу-
вати жодними джерелами: на те вона 
й приховується урядами й ЗМІ, що її 
ніде немає. Та частіше за все підтвер-
джується півправдами, криво перекла-
деними з американських чи російських 
джерел сумнівної якості. А півправда 
гірша від брехні, бо в її основі зазвичай 
лежить якась правдива інформація, про-
те маніпулятивно перероблена до зовсім 

протилежного сенсу, ніж передбачалося. 
Зрештою, це дуже добре прослідкову-

валося в твердженнях антивакцинаторів 
на іммігрантських форумах у Польщі. На 
початку 2021 року вони бували аж надто 
витіюватими – тут люди явно позицію-
валися як «біосміття», яким «керувати-
муть після щеплень, через 5G управління 
нанороботами, бо нанороботи будуть 
працювати у вашому організмі й  жити 
там, харчуючись вами». 

Усередині весни посили антиваксерів 
стають значно більш «вегетаріанськими»: 
вони вже мало говорять про зовніш-
нє управління через щеплення, 5G та 
біороботів, а все частіше намагаються 

Тема російської/української 
мови на мігрантських групах 
перестала домінувати. Чому?

Найбільша баталія українських іммігрантських груп у Польщі 2021 року – робити щеплення чи ні. 

Здається, вона цього разу витіснила «традиційні» інтернет-бійки за мову. Варшавська фундація 

«WOT» за підтримки фонду «Наш вибір» вирішила проаналізувати, яким чином антиваксерські 

посили вплинули на іммігрантів у Польщі. Проєкт «Społeczności imigranckie i szczepienia 

przeciwko COVID-19 w Polsce: zwalczanie dezinformacji i podnoszenie świadomości społecznej» 

профінансувало Посольство США в Польщі.

Ігор ІСАЄВ, 
фундація «WOT»
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поставити під сумнів якість вакцини: 
мовляв, неперевірена, мало часу на до-
сліди, а наслідки можуть бути неперед-
бачуваними.

Яскрава межа, коли відбувається змі-
на антиваксерських посилів, – травень 
2021 року. Тобто момент, коли щеплення 
в Польщі і в усьому західному світі ста-
ють загальнодоступними. Антиваксер-
ські посили на іммігрантських групах 
уже позбавлені дискурсу про «світове 
управління» і, як правило, звучать у від-
повідь на нормальні в той час запитання 
іммігрантів: де і за якими документами 
в Польщі можна зробити вакцинацію? 
Що цікаво, теорій змови на групах стає 
менше, і всі вони зазвичай зустрічаються 
з опором учасників. 

Дії держави: хаос і перекладання 
відповідальності 

Насправді дискусія про вакцини – це 
дискусія про те, наскільки ми довіряємо 
державі. У випадку іммігрантів і того 
більше – державі чужій.

У Східній Європі, зокрема в Україні 
чи Польщі, загалом величезні пробле-
ми з довірою: людей один до одного, до 
приватних фірм, до держави в цілому. 
Це потворна спадщина комунізму, ко-
тра є навіть в наймолодшому поколінні 
поляків чи українців: змалечку багатьох 
із нас запрограмовують, що всі навколо 
хочуть нас обдурити. І держава, на жаль, 
не завжди враховує, що власні громадя-
ни ставляться до неї скоріше як до злої 
мачухи, ніж до турботливої опікунки. 
Відтак будь-яка дія держави, навіть із 
добрими намірами, оцінюється багатьма 
як втручання у власне життя, непотрібне 
й клопотливе.

Ці проблеми ми особливо відчули під 
час масової вакцинації. Держави, замість 
того щоб переконувати мешканців зро-
бити щеплення, почали обмежувати їх 
адміністративно-наказовим способом. 
Так швидше, проте величезний мінус 
у цьому такий, що держава відштовхує 
від ідеї вакцинації частину своїх грома-
дян, посилює в них недовіру та змушує 
замикатися. 

Жодна з держав на світі під час коро-
навірусу не здала цей іспит на відмінно. 
Якщо говорити про іноземців у Польщі, 
адміністративні проблеми відчувалися 
протягом усього часу пандемії. 

Ще в січні 2021 року польський омбуд-
смен надіслав у Міністерство охорони 

здоров’я запитання, яким чином держава 
буде вакцинувати іноземців, що перебу-
вають на її території. Омбудсмен виходив 
з позиції, що право на щеплення – це 
частина права на здоров’я, тобто одного 
з основних прав людини, котре стосу-
ється всіх жителів країни, а не тільки її 
громадян. Уповноважений з прав людини 
поцікавився: які формальні речі повинен 
мати іноземець, щоб отримати щеплення 
в Польщі? Відповідь не надходила протя-
гом півроку. Лише в червні, коли стало 
відомо, що вакцин вистачить для всіх, мі-
ністерство відповіло: навіть якщо в іно-
земця немає номера PESEL, вистачить 
подати номер паспорта, дату народження 
та місце перебування в Польщі. На основі 
цих даних лікар може виписати направ-
лення на вакцинацію. Утім, міністерство 
не дало чітких вказівок лікарям, яким 
чином перевіряти іноземців, при цьому 
зазначило, що медики мають запобігати 
т. зв. «вакцинному туризмові» з-за кор-
дону. Тому, аби додатково перестрахува-
тися, лікарі вимагали не тільки паспорт, 
а й інші документи з підтвердженням, 
що людина тут не з туристичною метою 
(наприклад, були випадки, коли вимага-
лися трудові договори). 

Усе це створило певний бардак у сис-
темі, котрий знеохочував іноземців 
вакцинуватися. У відповідь на це деякі 
самоврядування (зокрема, Варшава) від-
крили так звані «міські» пункти щеплень. 
На відміну від інших, у них лояльніше 
ставлення до іноземців , і на сьогодні там 
можна вакцинуватися в порядку живої 
черги, маючи лише паспорт (ситуація 
динамічно змінюється, тому можливі 
зміни у вимогах стосовно документів. – 
Прим. ред.). 

Виклики, котрі вже існували
У рамках дослідження ставлення ім-

мігрантів до вакцин учасники проєкту 
провели кілька інтерв’ю. Представниці 

консультаційного пункту мігрантів при 
Українському домі у Варшаві зазначи-
ли, що спершу питання про вакцинацію 
ставили переважно люди похилого віку, 
потім зверталися молодші мігранти, коли 
мали можливість зареєструватися на 
вакцинацію. З іншого боку, консультанти 
подали приклади тих, хто вважав, що 
краще провести тиждень на карантині 
в Польщі й зробити тест, ніж вакцину-
ватися.

Як підсумок дослідження, можна з су-
мом констатувати кілька фактів. Через 
слабку систему іммігрантських ЗМІ 
в Польщі іммігранти черпають інфор-
мацію з соціальних мереж. Якраз у гру-
пах активізувалися антивакцинатори. 
Нерідко вони транслювали негативну 
пропаганду про щеплення з українських 
чи російських ЗМІ, рідше польських. 
Посили активакцинаторів змінювалися, 
часто суперечили собі: так, спершу як 
загрозу для людини представляли тест 
(мазок глибоко в носі), а коли вакцини 
стали масовими, антивакцинатори пере-
конували робити за необхідності тести, 
а не «небезпечне» щеплення.

Викликом стала відсутність чіткої, 
позитивної інформації про вакцинацію 
українською мовою в Польщі. І хоча деякі 
самоврядування робили кампанії укра-
їнською, навіть білоруською мовами, їх 
не було кому розповсюджувати.

Щеплення стали частиною ширшої 
проблеми – польські урядовці не в ста-
ні ясно пояснити правила. У випадку 
вакцин – навіть не тому, що правила не 
розуміють чи не знають мови та реалій 
іммігрантів, а тому що таких правил 
просто не існує. 

Це – загальні виклики, перед якими 
стоїть як громада іммігрантів, так і поль-
ська держава. Пандемія їх чітко увираз-
нила, хоч вони вже існували. Маємо на-
дію, що висновки будуть зроблені й ми 
зможемо подолати ці виклики разом.

Дискусія про вакцини – 
це дискусія про те, наскільки 
ми довіряємо державі. 
У випадку іммігрантів і того 
більше – державі чужій.
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інтерв'ю

Чого ми досі не знаємо 
про імміграцію?
Чи українські мігранти в Польщі схожі на поляків у Британії, як може змінитися потік 
мігрантів з України на Захід та чому науковці з обережністю говорять 
про подальші плани іммігрантів – про це «Наш вибір» запитав 
проф. Павла Качмарчика, керівника Осередку дослідження 
міграцій Варшавського університету.

тичні послуги? Без ретельних даних, зі-
браних на локальному рівні, неможливо 
оцінити наскільки польська економіка 
узалежнилася від іноземців, що навіть 
не «відпустила» їх додому. Чи локдауни 
призвели до того, що люди обмежили 
перебування поза помешканнями, чи їх 
механізми однаково впливали на грома-
дян та іноземних працівників? 

Чому цих даних немає?
Одне з двох: або уряд зацікавлений не 

мати реальної картини, або адміністрації 
бракує людей для збирання та опрацюван-
ня даних. Я ставлю на другу опцію. Після 
2014 року кількість мігрантів зросла в 20 
разів, а кількість працівників інституцій, 
що відповідають за міграцію, – мінімально.

П’ять років тому польський уряд нама-
гався епатувати європейців зростаючою 
кількістю мігрантів, прем’єр Шидло при-
кривалася працівниками з України, щоб 
не приймати біженців із Сирії. Натомість 
нині тема трудової міграції для влади не-
зручна. Варшава могла б популяризувати 
практику заяв про доручення праці іно-
земцеві, які дозволяють іноземцям легаль-
но та гідно працювати, що зі свого боку 
знижує потік гуманітарної міграції. Але 
консервативним політикам некомфортно 
констатувати, що Польща стала країною 
імміграції нетто, а її економіка залежить 
від постійної присутності мігрантів. 

Чи є країни, які з викликом підрахунку 
мігрантів справилися добре? 

Коли поляки 20 років тому стали при-
їжджати на роботу до Норвегії, норвежці, 
незважаючи на добре розвинену статис-
тику, мали проблеми, щоб цю міграцію 
оцінити. Тому що це були мігранти сезонні, 

Чи українська міграція до Польщі на-
гадує польську міграцію до Велико-
британії?

Парадоксально, але так.

Чому парадоксально?
Тому що статус українців у Польщі та 

поляків у добрекситній Британії – непо-
рівнюваний. Після 2004 року поляки як 
громадяни ЄС отримали вільний доступ 
до британського ринку праці, публіч-
них послуг, системи соціального захисту. 
Українці ж мусили поконати і досі дола-
ють набагато більше бюрократичних та 
інституційних перешкод, а тим часом 
кількісно й структурно українська діа-
спора в Польщі вже нагадує британську 
Полонію. Є кількасотень тисяч осіб, які 
перенесли центр життєвих інтересів до 
нової країни, і ще більше циркулярних 
мігрантів – у Польщі це ті, хто працює 
за спрощеною процедурою так званої 
заяви про доручення праці іноземцеві 
(пол. – оświadczenie o powierzeniu pracy 
cudzoziemcowi).

Іммігранти стали в Польщі популяр-
ною темою: про кількість іноземців, 
зголошених до ZUS, інформують пер-
ші шпальти, Національний банк до 
сотих відсотка знає зміни в грошових 
переказах до України, є опитування, 
скільки мігрантів планують залиши-
тися, а скільки шукатимуть щастя за-
хідніше. А чого ми досі не знаємо про 
імміграцію?

Не знаємо фундаментальних речей – 
скільки мігрантів, насамперед з України, 
є в Польщі та як їхня кількість змінюється 
з часом. 

Обрахунки різних інституцій суттєво 

відрізняються. Національний банк до-
сліджує вплив мігрантів на ринок праці, 
і в 2019 році він висловив гіпотезу про 
2 млн трудових мігрантів з України. Перед 
пандемією 2,2 млн мігрантів нарахував 
GUS, але до цієї групи потрапили всі: 
українці, громадяни ЄС, трудові мігранти, 
дружини-іноземки. Уже ці дві цифри не 
співвідносяться. 

До того ж значна частина українців 
не присутні на польському ринку праці 
протягом усього року. Їхня кількість на 
піку сезону, у серпні–вересні або в ли-
стопаді відрізняється. Поза тим кількість 
заяв про доручення праці іноземцеві, яка 
є головним індикатором циркулярної 
міграції, теж мало про що говорить, бо 
40–50% тих, хто отримує цей документ, 
не потрапляють до працедавця, який 
його виставив. Ці люди не приїхали до 
Польщі чи поїхали до інших працедавців. 
Якщо до інших, то на яких засадах там 
працюють? 

А з весни 2020 року триває пандемія 
та мають місце глобальні зміни в між-
народній мобільності…

Як пандемія вплинула на кількість 
мігрантів – чергова невідома. З одно-
го боку, маємо комунікат UDSC із кінця 
2020-го, що протягом року кількість мі-
грантів знизилася на 5–7%. У той самий 
час, дані з інших країн OECD говорять 
про 30–40% падіння. Ось дилема: або 
Польща є феноменом не тільки на мапі 
Європи, але й світу, або все ж щось не 
так із розрахунками. 

Якщо перший варіант, то виникає пи-
тання: що ці мігранти робили під час лок-
даунів, коли з дня на день закривалися 
цілі сектори – гастрономія, готелі, косме-

Олена БАБАКОВА



9НАШ ВИБІР №96

Бажання порахувати мігрантів з’явля-
ється в адміністрації, коли починається 
розмова про нелегальне працевлаш-
тування.

Це явище насправді менш розповсю-
джене, ніж у тому переконана громад-
ськість. До того ж не завжди можна про-
вести червону лінію – тут у нас легальна 
робота, там нелегальна. 

Абсолютна більшість працівників 
з України перебувають у Польщі легально. 
Натомість нерідко трапляються випадки, 
коли хтось має заяву про доручення пра-
ці, але працює більшу кількість годин, ніж 
у ній вказано. Або має дозвіл на працю, 
отримує мінімальну зарплату офіційно, 
решту – в конверті. Це ситуація доволі 
типова і для польських працівників. На-
томість наші дослідження з 2019–2020 
років показали, що частка іммігрантів, 
які працюють у сірій зоні, скоротилася 
з 30 до 10–15%. 

Щоправда, досі прослідковується різ-
ниця між жінками й чоловіками. Є про-
мисловість, де випадки нелегального 
працевлаштування стають маргінальни-
ми. А є сектор хатніх послуг, де праця або 
взагалі неврегульована, або працівниця 
має один підписаний контракт, а в десяти 
інших родинах працює без договору. 

Є ще новий аспект «сірої зони»  – 
platform economy (сектор ринку праці 
за посередництвом інтернет-платформ). 
Люди з лого Uber чи Glovo – хто їхній пра-
цедавець? Це максимально дерегульо-
вані галузі, у яких власник компанії, під-
рядник та рекрутер можуть перебувати 
в трьох різних країнах. Кілька років тому 
я бачив приклад, коли одна з таких фірм 
знайшла шпарину в польському праві, 
що дозволяло легально виплачувати гро-
шову винагороду водіям без підписання 
жодної угоди. Це абсолютно інший виклик 
у порівнянні з будівельником, який пра-
цює на годину довше, ніж вказано в заяві 
про доручення праці іноземцеві.

Популярний аспект розмов про міграцію 
в ЗМІ – чи мігранти задоволені перебу-
ванням у Польщі і чи хочуть залишитися 
на довше. Для вчених це важливо?

В академічних дослідженнях ми нама-
гаємося не запитувати про думку респон-
дента, тільки про факти з його життя. Бо 
в оцінку «добре» й «погано» люди можуть 
вкладати дуже різні значення.

Звичайно, ми питаємо про міграційні 
плани. Але до відповідей підходимо обе-
режно, адже плани – це річ змінна. Тому 
якщо цікавимося, чи хтось хоче залиши-
тися в Польщі або поїхати далі на Захід, 
намагаємося одразу запитати: «А що ви вже 
зробили, щоб досягти мети? Тут-то виявля-
ється, що замість 40% охочих залишитися 
в Польщі у нас є 5–10% тих, хто реально 
почав щось робити в цьому напрямку. 

тимчасові, відряджені працівники, які пе-
ресувалися в межах Шенгенської зони. 

Розпочалися поглиблені досліджен-
ня, у яких брав участь і наш університет. 
У результаті норвежці переконалися, що 
їхні уявлення про міграцію дуже відрізня-
ються від реальності. І відповідно, поча-
ли коригувати свою міграційну політику 
й статистичні інструменти оцінки.

Є британський варіант: переписи на-
селення проходять рідко, але є детальні 
дослідження ринку праці. Звідти маємо 
розгорнуті дані про поляків у цій краї-
ні. Але в Польщі така схема не працює: 
нещодавно іноземців було доволі мало, 
а тепер алгоритм праці державних анке-
терів є таким, що іноземець не потрапляє 
до їхньої вибірки. Це не питання злої волі, 
тільки концептуалізації та фінансування 
потрібних змін.

Щороку будемо читати, як Польща ви-
дає українцям найбільше перших посві-
док на проживання у ЄС, але загальну 
кількість українців так і не порахують?

Кожна країна мала б проблеми з кіль-
кісною оцінкою такої міграції, яка нині 
існує між Україною та Польщею. Теоре-
тично польський працедавець зобов’я-
заний не тільки реєструвати заяву про 
доручення праці іноземцеві, а й пові-
домляти, чи приїхав іноземець і коли. 

На практиці багато хто цього не робить. 
Щоб порівняти, багато чи мало іноземців 
перебуває в Польщі, треба обрати шкалу 
порівняння. Подекуди у ЄС до статистики 
мігрантів у популяції вписують вже тих, 
хто перебуває за кордоном понад 90 днів, 
в інших країнах – тільки тих, що приїхали 
на понад 12 місяців. 

Але коріння нашої проблеми з підра-
хунком іноземців в іншому – у Польщі 
погано з реєстрацією поляків! Поляки не 
реєструються, коли тимчасово змінюють 
місце проживання, навіть коли виїжджа-
ють за кордон. Є тисячі людей, які 10 років 
живуть у Британії чи Німеччині, а досі фі-
гурують у польській статистиці. Правила, 
які не діють, загальне поблажливе став-
лення до реєстрації – цього не змінити без 
високого рівня довіри до адміністрації та 
соціального капіталу. Я був на презентації 
у Стокгольмі, де показували як шведи 
оцінюють кількість мігрантів. Вони беруть 
дані з 15–16 реєстрів, які зіставляють між 
собою та порівнюють, до яких відомостей 
потрапляють певні категорії мігрантів. 
У нас реєстрів менше і немає ресурсу, аби 
ці дані пов’язати між собою. Міністерство 
праці, наприклад, має проблему з отри-
манням доступу до баз Міністерства фі-
нансів. А якщо міністерства навіть цими 
даними обмінялися, це не означає, що 
вони потрапили до дослідників. 

інтерв'ю

Проф. Павел Качмарчик, керівник Осередку дослідження міграцій Варшавського університету.
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Європа віддавна боїться конкуренції 
з мігрантами за робочі місця. Але згадаймо 
Брексіт: британці проголосували «піти» не 
через невдоволення ринком праці, а тільки 
через почуття конкуренції за доступ до 
публічних послуг. Я бачу зерна цієї про-
блеми і в Польщі: ми так радіємо, що іммі-
гранти працюють, платять податки та ZUS, 
що забуваємо, що у якийсь момент вони 
захочуть не тільки віддавати, але й щось от-
римувати від приймаючої сторони. А уряд 
цього не пояснює, не реформує публічні 
послуги, що створює ґрунт для потенцій-
ного напруження. 

Які імміграційні тренди зараз найбільше 
цікавлять дослідників?

У випадку Польщі питання номер один – 
безумовно, динаміка міграції з України. 
З одного боку, цей процес буде детерміну-
ватися демографічним потенціалом Укра-
їни, з іншого – загрозами для української 
безпеки, які можуть зрости до рівня 2014–
2015 років. Питання теж, чи польська влада 
враховує ті виклики, які можуть з’явитися, 
якщо демографічний потенціал України 
буде надвикористовуватися Заходом. Ко-
ротко кажучи – там залишиться замало 
працівників та споживачів для реформ 
адміністрації й економіки. 

Якщо жодних радикальних змін не відбу-
деться, триватиме процес оселення, а та-
кож натуралізації українців. А це вже стане 
тестом для польської держави, чи вона 
створить для нових громадян інтеграційні 
практики, які виходять за межі ринку праці. 

І нарешті питання, чи Польща актуалі-
зуватиме потенціал українців, які до нас 
приїхали. Наразі ми використовуємо тільки 
робочі руки, а треба вкладатися в мізки. 
Тим більше, Варшава вже страждає не тіль-
ки через брак робочих рук, але й білих 
комірців.

Наш осередок проводить опитування 
українських мігрантів понад десять ро-
ків за схожою методологією: відповіді 
на наші запитання показують не стільки 
точні дані, скільки тенденції. Можу під-
твердити, що серед українських мігрантів 
є тенденція до видовження перебуван-
ня в Польщі, пошуку роботи на довший 
термін. З’являється також істотна група 
осіб, які живуть тут із родинами, тоді як 
раніше українська імміграція мала дуже 
індивідуалістичний характер. Замість пе-
реслати гроші додому, мігранти щораз 
частіше переносять дім до Польщі.

Українці добре інтегруються у Польщі?
Кожен має свою дефініцію доброї інте-

грації: різною буде перцепція політиків, 
поліції, НУО та науковців. 

Я розумію інтеграцію як включення 
іноземців до різних інституцій прийма-
ючого суспільства в кількох вимірах. 
Є рівень структурний: як іноземці за-
діяні на ринку праці, чи потрапляють 
в освітню систему, чи мають доступ до 
соціального захисту та медичної допо-
моги. Є суспільний рівень: чи мігранти 
входять в інтеракції з представниками 
приймаючого суспільства, представники 
яких соціальних та національних груп 
є у їхній мережі контактів. Деякі дослід-
ники виокремлюють ментальний рівень 
і вивчають, як будуються емоційні зв’язки 
з новою країною. 

Українці добре інтегровані, якщо 
йдеться про ринок праці. У нас майже 
немає українських мігрантів, хто б не 
працював чи не навчався. І що важливо, 
зарплати українців мало відрізняються 
від грошових винагород, які отримують 
поляки. Звісно, не можемо порівнюва-
ти яблука з грушами: середня зарплата 
українських мігрантів у Варшаві буде 
нижчою за середню зарплату поляків 
у Варшаві, бо це працівники різних сек-
торів економіки. Натомість українці – це 
ніяка не «дешева робоча сила, яка заби-
рає у поляків місця праці». 

Однак є одне «але»: українці частіше 
за поляків працюють нижче своїх квалі-
фікацій. На простих фабричних посадах 
маємо 30–40% мігрантів із вищою осві-
тою, а це втрата людського потенціалу. 
Типова ситуація, з якою стикаються також 
поляки в Британії чи Голландії.

За ринок праці можна поставити 4+. 
А що з рештою вимірів?

Тут починаються проблеми. Суспільний 
вимір як-не-як розвивається лише в най-
багатших містах типу Ґданська, Варшави 
чи Вроцлава, де з ініціативою діалогу 
виходить самоуправління. Польща як 
держава немає рефлексії на цю тему. 
А що звідси випливає  – маючи понад 

мільйон іноземців у країні, ми не знаємо 
відповідей на елементарні питання, на-
приклад, як виглядає доступ до житлових 
помешкань? 

Закордонні працівники нерідко рока-
ми живуть у гуртожитках, де немає по-
ляків. Як цим людям вивчити мову? А що 
з доступом до медичних послуг? Те, що 
мігранти мають страховку, не означає, що 
вони вміють та можуть користуватися по-
слугами державної польської медицини, 
де роль грає і знання мови, і можливість 
зарадити собі з чергами. Пару років тому, 
коли мігранти рідко оселялися над Віс-
лою, це не мало такого значення. Лікаря 
українці відвідували під час поїздки до-
дому. Тепер, особливо внаслідок пандемії 
й продовження віз і дозволів на про-
живання, мігранти частіше потребують 
медичних, а також освітніх і соціальних 
послуг тут, на місці. І я не бачу, щоб наша 
медична та навчальна системи до цього 
якось готувалися. 

Бо адміністрація побоюється, що така 
адаптація буде дорого коштувати?

«Якось воно буде», «Не чіпай, само ви-
правиться», «Поляки стільки років важко 
працювали за кордоном, і ніхто їм нічо-
го не давав», – стандартні «аргументи» 
в дискусії. А на це накладається риторика 
польської влади, яка антагонізує різні 
суспільні групи. Раз говорить про корис-
них мігрантів, другий – про мігрантів, які 
«штурмують кордони». 

Поза тим, на тлі інших країн ЄС у Поль-
щі – поганий рівень доступу до публічних 
послуг для громадян. Тому порушення 
цієї теми в контексті імміграції виглядає 
контроверсійним. Хоча комунальні по-
мешкання для мігрантів чи спеціальний 
спосіб обслуговування в системі соці-
ального страхування могли б мати сенс. 

інтерв'ю

Українці частіше за поляків 
працюють нижче своїх 
кваліфікацій. На простих 
фабричних посадах маємо 
30–40% мігрантів із вищою 
освітою, а це втрата 
людського потенціалу.
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«Чергові хвилі пандемії не пере-
шкодили інтенсивним політичним 
відносинам за останній рік. Прези-
дент Володимир Зеленський прибув 
до Варшави в рамках святкування 
230-ї річниці прийняття Конституції 
3 травня. Президент Анджей Дуда 
взяв участь у святкуванні 30-ї річниці 
незалежності України та в інавгура-
ційному саміті Кримської платформи. 
Це дало надію, що світ не зовсім забув 
про окупований півострів. Польща на 
кожному кроці заявляла про підтримку 
територіальної цілісності України й на 

шляху до європейської та євроатлан-
тичної інтеграції.

Проте цей рік варто згадати ще 
однією подією. У липні в межах зустрі-
чі „Люблінський трикутник” міністри 
закордонних справ Польщі, Литви 
та України підписали декларацію 
про спільну європейську спадщи-
ну й спільні цінності. У такий спосіб 
міністри нагадали, що ці три країни 
поєднують традиції демократії та 
громадянських свобод, які знайшли 
своє вираження не лише в Конституції 
3 травня, а й у попередній, так званій 
Конституції Пилипа Орлика. Зазви-
чай, коли згадується слово „історія” 
в контексті польсько-українських 
відносин, ми готуємося до важких 
дискусій, у яких немає переможців. 
Але декларація показала, що історична 
спадщина також може об’єднувати».

«Гасло 2021 року – інтенсивність. 
Практично в усіх сферах двосторонніх 
відносин України та Польщі відчутно 
посилився діалог. Значного розвитку 
набув формат співпраці „Люблінський 
трикутник”, наприкінці року відбула-
ся тристороння зустріч президентів 
України, Польщі та Литви. Позитивним 
є факт того, що вдалося зробити все 

для старту роботи Генерального кон-
сульства України у Вроцлаві. 

Наприкінці року стало очевидним, 
що Польща впевнено закріпилася на 
другій позиції найбільшого у світі (піс-
ля Китаю) торговельного партнера та 
експортного ринку України, з обсягом 
двосторонньої торгівлі понад 10 млрд 
дол. США, а обсяг польських інвес-
тицій в Україну вперше перевищив 
1,035 млрд дол. США. У непростий рік, 
сповнений викликів, як для України, так 
і для Польщі, цінним є вияв підтримки, 
присутність спільного бачення щодо 
протидії загрозам та бажання подаль-
шого розвитку партнерства».

«Те, що Україна відзначила 30-ту 
річницю незалежності, підтвердило, 
що вона є основним фактором стри-
мування російського імперіалізму 
в короткій та довгій перспективі. Всі 
вже знають, що питання безпеки – це 

не проблема однієї держави, а спільне 
завдання регіону. У реальному житті, 
в економіці, у суспільних контактах 
Польща та Україна – партнери. Од-
нак у питаннях, які стосуються історії 
й того, що називається «уявною гео-
графією», офіційна влада залишається 
в ендецькому (від НД, „національна 
демократія” – польський політичний 
націоналістичний рух. – Прим. ред.) 
тумані, особливо там, де це підіграє 
крайнім правим».

Яким запам’ятається 2021 рік 
у контексті польсько-українських 
стосунків
2021. Другий рік пандемії коронавірусу. Ми на-
вчилися дистанційно працювати, носити маски, 
тримати напоготові свідоцтва про вакцинацію 
та перевіряти правила перетину кордонів без-
посередньо перед поїздкою. Майже два роки 
змінюємо звичний спосіб життя. Втрачаємо 
близьких. Втомлені, налякані та навіть обурені. 
Не дивно, що словом 2021 року, за версією одра-
зу кількох американських словників, обрано 
рятівне – «вакцина».  

Поляки й українці зі своїми словами-фаворитами 
ще не визначились, однак є велика ймовірність 
того, що вони також будуть походити з панде-
мічного вокабуляру. Хоч і не обов’язково.  «Ін-
фляція», «протести», «біженці», «кордон», «lex 
tvn», «польський порядок» чи «жіночі чесно-
ти» –  ці терміни, разом із «третьою хвилею» та 
«локдауном», можуть охарактеризувати рік, що 
минає, для Польщі. А «війна», «підозра», «росій-
ські війська», «криза» чи «Кримська платформа» 
добре описують, поруч із «антиваксами» чи «во-
виною тисячею», український 2021-й. 

Польське та українське суспільства однаково 
розгублені перед викликами пандемії. Разом 
із тим не відступили проблеми та завдання, які 
стояли перед нами досі. Найновіші дослідження 
говорять, що частіше поляки та українці дума-
ють один про одного в категоріях «сусідство», 
«трудова міграція» та «позитивні риси». Досвід, 
пов’язаний з інтенсивним економічним рухом 
українців до Польщі, останніми роками поро-
джує нові форми контактів між представниками 
наших суспільств, які все більше комунікують 
між собою в межах робочих стосунків. Однак 
наші народи досі залишаються в полоні істо-
ричних стереотипів. Ми співголосно говоримо, 
що інтерпретація історії є однією з найслабших 
сфер нашої співпраці, та вперто недостатньо 
приділяємо уваги таким сферам, як хоча б куль-
тура й туризм, що можуть стати інструментами 
покращення знання та розуміння одне одного. 
Та ми однаково зацікавлені позитивним розвит-
ком наших взаємин – через близьке сусідство, 
прагнення України інтегруватися з Європою 
та заради зміцнення спільної безпеки проти 
зовнішнього ворога. 

Без гри в слова «Наш вибір» розпитав  фахівців, 
чим запам’ятається рік, що минає, в контексті 
польсько-українських стосунків та якими, на 
їхню думку, є успіхи чи невдачі в різних сферах 
співпраці: від економіки до культури, від історії 
до релігії. 

Марія Пєховська, 
аналітикиня з питань 
України, Польський 
інститут міжнародних 
справ:

Андрій Дещиця, 
Надзвичайний і повно-
важний посол України 
в Республіці Польща:

Мирослав Скірка, 
голова Об’єднання 
українців в Польщі:
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«2021 рік ознаменувався інтенсивними полі-
тичними контактами між Польщею та Україною. 
Варшава запропонувала Києву дипломатичну 
підтримку в умовах тиску Росії. Вона також 
підтримала Україну в зміцненні регіональних 
контактів, прикладом чого є створення киши-
нівського формату (спільний візит президентів 
Дуди та Зеленського на день незалежності 
Молдови) й розширення Люблінського три-
кутника (з Литвою). 

Було багато спірних питань (невирішені 
історичні суперечки, питання дозволів для 
українських водіїв вантажівок, блокування за-
лізничного транзиту через Україну), але обидві 
сторони воліли уникати їх оприлюднення».

«Рік, що минає, у польсько-українських 
відносинах загалом був дуже непоганим. 
Утім, саме він поглибив економічні супе-
речки між країнами, що в наступному році 
можуть перерости в справжню торговель-
ну війну між Києвом і Варшавою.

2021 рік характеризувався інтенсивни-
ми контактами на найвищому рівні: пре-
зиденти Зеленський і Дуда обмінялися 
візитами до Польщі та України, польський 
лідер навіть двічі побував в українській 
державі. Вперше за останні п’ять років 
зустрілися прем’єр-міністри Шмигаль 
і Моравецький і провели переговори 
в курортному Карпачі. 

Складна історія не домінувала 
у двосторонніх відносинах, як у попередні 

роки. У світлі серйозних геополітичних 
загроз у регіоні політики відклали цю тему 
на бік, а голови інститутів національної 
пам’яті обох країн особливо не форсу-
вали події. 

У 2021 році в Польщі відкрилася ще 
одна, п’ята, консульська установа України. 
У Вроцлаві та в південно-західній Польщі 
присутня значна українська громада, від-
так поява генконсульства саме в цьому 
місці є виправданим кроком.

Київ і Варшава вже третій рік поспіль 
не можуть домовитися з приводу збіль-
шення кількості дозволів на автомобільні 
вантажоперевезення для України. Це знач-
но гальмує експорт української продукції 
на ринки країн ЄС. Варшава не має наміру 
поступатися, оскільки вбачає в цьому для 
себе загрозу конкуренції на ринку ванта-
жоперевезень. Українська влада нещодав-
но заявила, що готує позов проти Польщі 
з цього приводу. Таке рішення може стати 
прецедентним і дещо зіпсувати атмосферу 
відносин між країнами в наступному році».

«У 2021 році ми могли побачити фактич-
не продовження співпраці між Україною 
й Польщею в різних секторах. Очевидно, 
деколи проскакувала негативна риторика 
через історичні дискусії, але вона не змогла 
зашкодити добрій співпраці, яка є результа-
том суспільно-церковних напрацювань за 

останні 30 років, а також наслідком ширшого 
міжнародного порозуміння між Польщею, 
Україною та Євросоюзом і Сполученими 
Штатами Америки у сфері оборони та без-
пеки. 

У 2021 році Україна відзначала 30-ліття 
незалежності, і з цієї нагоди в Польщі ба-
гато неурядових організацій долучилося 
до святкування ювілею, чим засвідчили, 
що польсько-українські особисті зв’язки 
є добрими, незалежно від риторики та по-
літичних настроїв у Польщі та Україні, які 
часто змінюються. Відповіддю на проти-
річчя, які пропагують популісти зі своїми 
шовіністичними переконаннями, став Лю-
блінський трикутник – регіональний альянс 

для політичного, економічного, культурного 
й соціального співробітництва між Литвою, 
Польщею та Україною, який випрацьовує 
основні напрямки співпраці. 

Між церковними елітами в Польщі та 
Україні примирення, яке ініціював Іван Пав-
ло ІІ в попередні кілька десятків років, ви-
черпалося, а нової стратегії не опрацьовано. 
Зараз потрібні різні майданчики, зустрічі, 
щоб вони між собою більше говорили, тоді 
й порозуміння буде більшим. 

2021 рік показав, що в польсько-україн-
ських стосунках необхідно далі проводити 
спільні наукові дослідження, конференції, 
і це даватиме позитивні ефекти, а розбіжно-
стями не треба надто перейматися». 

«Міграційне питання в польській політиці 
сьогодні є гарячим пунктом, однак багато хо-
рошого в 2021 році відбулось у просторі мисте-
цтва. Цей рік для мене почався передусім із ви-
ставки «Генрик Штренґ / Марек Влодарський» 
у Варшавському музеї сучасного мистецтва. Усі 
матеріали до виставки були перекладені укра-

їнською мовою, а важливим елементом події 
стала співпраця музею із групою «Близкість» 
(Марія Бебурія й Тарас Гембік), яка керує свою 
діяльність на відкриття польських інституцій 
культури для мігрантів і мігранток. Те, що робо-
ту цієї групи помітили мистецькі інституції (що 
відбувається також в інших музеях і галереях 
сучасного мистецтва), вважаю дуже важливим 
кроком, адже саме мистецькі ініціативи можуть 
стати двигуном потрібних змін.

Однак цей рік був для мене винятковим 
передусім завдяки зародженню Комісії хатніх 
працівниць і працівників у рамках профспілки 
„Inicjatywa Pracownicza”. Її створили мігрант-

ки-опікунки з України, які працюють у Варшаві 
та хочуть боротися за власні трудові права. 
Ідея створити комісію з’явилась у результа-
ті проєкту „Можеш на мене розраховувати”, 
в рамках якого я понад пів року працювала 
з опікунками з України. Хоча обсяг порушень 
у цьому секторі величезний, Комісія хатніх 
працівниць і працівників уже крок за кроком 
опрацьовує власну стратегію, веде переговори 
з владою та вирішує проблеми своїх членкинь. 
Сподіваюся, що такий  крок – це лише початок 
великих змін у покращенні умов праці в сек-
торі опіки, а невдовзі ми почуємо також про 
створення подібних комісій в інших містах.

Юрій Банахевич, 
власний кореспон-
дент Українського 
національного інфор-
маційного агентства 
«Укрінформ» у Варшаві: 

О. д-р. Стефан Батрух, 
священник УГКЦ 
у Любліні, засновник 
«Фонду духовної 
культури Пограниччя», 
ініціатор «Європейських 

днів добросусідства» на польському кордоні, 
неодноразовий лауреат різноманітних нагород, 
зокрема, за польсько-українське єднання:

Марта Романків, 
міждисциплінарна художниця, 
засновниця комісії праців-
ниць-мігранток, які діють 
у секторі домашніх госпо-
дарств у Польщі:

Міхал Потоцький, 
журналіст, співавтор 
книжок-розвідок про Україну 
«Вовки живуть поза законом. 
Як Янукович програв Україну», 
«Кришталеве фортепіано: 
зради і перемоги Петра Поро-

шенка», «Чорне золото. Війни за вугілля Донбасу»:

 Підготувала Оксана КУЗЬМЕНКО
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На Підляшші між річками Буг і Нарва місце-
ві жителі завжди зустрічали Новий рік згідно 
з юліанським календарем. Підляські звичаї, 
пов’язані з тим переломним моментом, мали 
свою місцеву специфіку, однак їхня мета була 
така сама, як і в інших культурах, – забезпечи-
ти благополуччя, багатство та щастя в Новому 
році собі, своїм рідним та цілій громаді.

Традиційними назвами останнього дня 
року, що минає, були на Підляшші: Гоготу-
ха, Голотуха, Голготуха, Оготуха чи Готуха. 
Вживалися також назви Добри вечур і Щодри 
вечур. 

Чому Гоготуха? Тому що саме в останній 
день старого року переодягнена молодь ходила 
по селі та виконувала приспівки, які найчас-
тіше починалися словами «Васильова мати 
пошла гоготати...» та закінчувалися вигуком 
го-го або гу-гу. Отже, від того вигуку, який 
товаришував новорічному обрядові, взялася 
назва останнього дня року. 

Новорічні приспівки були різними, однак 
вони найчастіше вміщували побажання для 
господарів на Новий рік. Ось приклад:

Васильова мати
Пошла гоготати
Старий хліеб споминати.
Роди, Боже, жито,
На новоє ліето.
Корч корчисти, 
Стеб стебелісти.
З того колосочка
Буде жита бочка.
З тої стебеліни
Буде миска пшениці.
В клуні молуотно,
В діежці зихуодно,
А в печи як рожа
Господиня гожа.
У-гу-гу!
Дайте кішку як дугу!

За такі приспівки та побажання молоді 
люди отримували від господарів кишку (тобто 
по-підляськи кішку). Бувало, що хлопці пу-
стували, крали в господарів ковбасу та іншу 
їжу («одни прийдут до хати, а другі до комори 
пудкрадаються»), переодягнені в цигана або 
смерть, лякали дівчат, односельчан, місцевих 
євреїв. Однак звичай цей завмер доволі дав-
но: у деяких селах уже в міжвоєнний період, 
в інших – після Другої світової війни. У дру-
гій половині ХХ ст. у багатьох місцевостях 
на Гоготуху просто колядували, виконуючи 
традиційні колядки з «Богогласника».

Кишка з кров’ю, якою давніше пригощали 
новорічних колядників, – це була на Підляшші 
обрядова новорічна страва: «На той вечур 
обов’язково мусіла биті кішка печона», – ка-
жуть старіші підляшани, для яких вона сим-
волізувала достаток їжі в Новому році. 

Нині деякі господині далі печуть кишку 
спеціально на такий винятковий день. Це 
смачна регіональна страва, тим більше коли 
вона зроблена за давніми рецептами, а крім 
того тісно пов’язана з новорічною традицією. 

Новий рік був, насамперед, святом дітей 
і молоді. Особливо чекали його дівчата, для 
яких важливо було знати – вийдуть вони в но-
вому році заміж чи ні. Цікаво, що в багатьох 
селах Підляшшя дівоче ворожіння в’яжеться 
не з днем святого Андрія, а саме з Гоготухою. 

– Восок лілі на воду, – згадує Олександра 
Куптель із Збуча. – Берут молодьож курку 
і приносят до хати і стоїмо кругом, а курка 
всередіні. І перед каждою купочка пшеніці і чию 
найперуч дзьобне, то замуж найперуч пуойде.

Новорічне ворожіння – це вже призабута 
традиція.

В останню ніч старого року хлопці завжди 
робили збитки. Колись вони і санкі затягнут 
на клуню, і висиплют попелом дорогу од дівчи-
ни до хлопця, і познимают брамкі з воруот. 

Ще й донині буває, що хлопці так сховають 
хвіртки, що господарі цілий наступний день 
шукають їх у селі або й поза ним. На жаль, 
зараз у підляському селі небагато молоді, тому 
часто вже нема кому пустувати. 

Новий рік молодь завжди зустрічала на 
танцювальних забавах. Представники най-
старшого покоління згадують, що колись вони 
зустрічалися вже на Новий рік – приносили 
з собою горілку, кишку та все інше, що отрима-
ли (або й витягнули з комори) від господарів. 
Наприкінці ХХ ст. у деяких селах молоді люди 
організовували новорічні забави напередодні 
дня св. Василя за гроші, які вдалося заколя-
дувати під час Різдва Христового.

Танцювальні забави є тим елементом, ко-
трий зберігся та популяризувався в підляських 
містечках і містах. Великий вплив на це мала 
українська молодь з Підляшшя, яка в 1980-х 
почала проводити так звані маланки. Тут 
треба підкреслити, що українські новорічні 
забави були першими проявами організо-
ваної активності українського середовища 
Підляшшя, яке формувалося 40 років тому. 
Виявилося, що назва «маланка» дуже добре 
прижилася, хоча на підляських селах вона 
раніше не була відома. Зараз у православному 
середовищі – чи то українському, чи біло-
руському, чи серед так званих «православних 
поляків» – новорічні маланки за юліанським 
календарем є надзвичайно популярними, 
хоча з’являються теж такі гібридні назви, як 
«Sylwester po raz drugi». 

Багато років маланки організовує укра-
їнське середовище Підляшшя. Вони відріз-
няються від інших того роду «Сильвестрів» 
у регіоні народним українським характером. 
Щоправда, через пандемію коронавірусу тих 
забав менше, але все ж традиція зустрічей 
в останній день року за юліанським календа-
рем збереглася.

Новорічні звичаї на Підляшші
З давніх-давен люди всіх культур відзначали кінець старого та початок нового року. Серед православних украї-
номовних жителів Північного Підляшшя цей момент був пов’язаний із багатьма звичаями. Лише деякі з них збе-
реглися донині.

українці в Польщі

Людмила ЛАБОВИЧ
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легалізація

Права мігранток на ринку праці 
в часи пандемії

Олександра ПУСТОВА

Які документи дають мені право за-
конно перебувати й працювати на 
території Республіки Польща?

Підстави перебування, з якими можна 
законно працювати на певних умовах:
• чинна віза (за винятком туристичної 

візи та візи з метою отримання між-
народного захисту); 

• дозвіл на перебування (за винятком 
карти перебування, виданої з огляду 
на обставини, які вимагають коротко-
термінового перебування);

• безвізовий режим;
• очікування видання дозволу на пе-

ребування.

Документи, які дають право законно 
працювати.
• Дозвільний документ на роботу. 

1. Дозвіл на роботу (zezwolenie na 
pracę).

2. Заява про доручення праці іно-
земцю (oświadczenie o powierzeniu 
pracy cudzoziemcowi).

3. Дозвіл на сезонну роботу 
(zezwolenie na pracę sezonową).

• Карта перебування з доступом до 
ринку праці, видана з метою:
 ű стаціонарного навчання;
 ű проведення наукових досліджень;
 ű шлюбу з громадянином Польщі;
 ű шлюбу з іноземцем (якщо інозе-

мець перебуває на підставі карти 
постійного перебування, довготер-
мінового резидента ЄС або карти 
тимчасового перебування з досту-

пом до ринку праці не менше, ніж 
2 роки, статусу біженця та інших);

 ű карти перебування для жертви 
торгівлі людьми;

 ű інше.
Інші документи, які звільняють від необ-
хідності мати дозвіл на роботу (напри-
клад, Карта поляка, диплом польського 
вищого навчального закладу, свідоцтво 
про закінчення післяліцейної школи та 
інші).

Які документи потрібно підписати 
з роботодавцем після отримання 
дозвільних документів на роботу?

Після отримання дозвільного документа 
на роботу роботодавець повинен під-
писати з іноземцем письмовий договір, 
який є підставою для виконання робіт, 
зрозумілою для нього мовою.

Види договорів у Польщі.
• Трудовий договір (umowa o pracę).
Трудовий договір регулюється Трудовим 
кодексом і дає працівникові найбільше 
прав і захищає його. Такий вид договору 
регулює визначений робочий час, час 
на відпочинок, оплачувану відпустку, 
виплати на час хвороби, визначає пра-
вила й термін розірвання договору та 
захист від розірвання договору для пев-
них категорій працівників (наприклад, 
вагітних).
• Цивільно-правовий договір: дого-

вір доручення (umowa zlecenia) або 
договір підряду (umowa o dzieło).

Такі договори регулюються Цивільним 
кодексом.

УВАГА! З 1 січня 2022 року збільшується 
сума мінімальної заробітної плати до 
3010 зл. брутто й мінімальна годинна 
ставка – до 19,70 зл. брутто.

Чи можу я бути зареєстрована як 
безробітна, якщо втратила роботу?

Так, натомість бути зареєстрованими 
та користуватися допомогою й по-
слугами на ринку праці в Управлінні 
праці можуть тільки певні категорії 
іноземців. Це залежить від виду права 
на перебування, яке має іноземець, та 
можливе лише під час його дії.

До таких іноземців належать особи, 
які перебувають на підставі: 
• статусу біженця; 
• дозволу на постійне проживання; 
• дозволу на проживання довготер-

мінового резидента Європейського 
Союзу;

• дозволу на тимчасове проживання, 
наданого з метою виконання висо-
кокваліфікованої роботи; 

• дозволу на тимчасове проживання, 
наданого з метою проведення нау-
кових досліджень; 

• дозволу на тимчасове проживання 
члена сім'ї громадянина Польщі або 
іноземця (якщо іноземець перебу-
ває на підставі карти постійного 
перебування, довготермінового 

Пам’ятай, що тільки ле-
гальне перебування та 
працевлаштування гаран-
тує захист твоїх прав як 
працівниці!
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резидента ЄС або карти тимчасо-
вого перебування з доступом до 
ринку праці не менше ніж 2 роки, 
статусу біженця та інших), 

• дозволу на тимчасове проживання 
та роботу або візи, виданої з метою 
роботи, за умови, що безпосеред-
ньо перед реєстрацією як безробіт-
ні вони постійно працювали в Поль-
щі протягом щонайменше 6 місяців.

Якщо дія моєї візи / карти перебу-
вання та дозволу на роботу закін-
чується, чи можу я надалі законно 
перебувати й працювати в період 
оголошеного стану епідемії?

У зв’язку з пандемією коронавірусу 
SARS-CoV-2, в Польщі набули чинності 
низка законів, які серед іншого регу-
люють перебування та роботу інозем-
ців на час дії цього стану.
З 14 березня 2020 року на території 
Польщі оголошено стан епідемії.
Відповідний закон передбачає про-
довження дії документів іноземців до 
30-го дня після скасування останньо-
го з введених станів (стану епідемії 
чи загрози епідемії), а саме:
• продовження терміну дії тимчасо-

вих дозволів на перебування, якщо 
термін їх закінчення припадає на 
час цих станів;

• продовження терміну на подання 
заяв на продовження постійних доз-
волів на перебування та дозволів 
на перебування довготермінового 
резидента ЄС;

• продовження дії національних віз 
(тип D);

• продовження легального перебу-
вання для іноземців, які перебували 
на підставі шенгенських віз, виданих 
польськими органами або органами 
інших держав Шенгенської зони, 
безвізового режиму, дозволів на 
перебування, виданими іншими 
державами Шенгенської зони або 
членами Європейського союзу, 
якщо такі документи дають право 
перебування на території Республі-
ки Польща;

• продовження терміну дії дозволів 
на роботу (zezwolenie na pracę), доз-
волів на сезонну роботу (zezwolenie 
na pracę sezonową) та заяв про 
доручення роботи іноземцю 
(oświadczenie o powierzeniu pracy 
cudzoziemcowi);

• інші.

Продовження документів не вимагає 
подання додаткових заяв, щоб скори-
статися такою можливістю.

Я перебуваю в Польщі з дитиною 
й працюю. Які в мене є права на час 
стану епідемії, якщо навчальний за-
клад закривають на карантин?

Якщо ти працюєш на підставі:
• трудового договору (umowa o pracę), 
• договору доручення (umowa zlecenia), 
• ведення господарської діяльності
• і підлягаєш обов’язковому або добро-

вільному страхуванню на випадок 
хвороби (ubezpieczenie chorobowe) – 
то маєш право на виплати по догляду 
за дитиною (zasiłek opiekuńczy).

Скористатися з виплат по догляду за 
дитиною можна, якщо:
• опікуєшся дитиною до 8-ми років або 

дитиною з інвалідністю до 18-ти років 
на час непередбачуваного закриття 
ясел, дитячих садочків, шкіл; ізоляції 
дитини; хвороби няні; хвороби іншого 
опікуна;

• опікуєшся хворою дитиною;
• опікуєшся іншим членом сім’ї.

Якщо я працюю й завагітніла в Поль-
щі, які в мене є права?

Якщо ти працюєш на підставі трудового 
договору (umowa o pracę) – твої права 
захищені Трудовим кодексом (Kodeks 
pracy).

Якщо трудовий договір підписаний на 
випробувальний термін більше ніж мі-
сяць або на визначений термін, а вагіт-
ність перевищує 3 місяці, роботодавець 
зобов'язаний продовжити такий договір 
до дня пологів.

Якщо ти працюєш на підставі:
• трудового договору (umowa o pracę),
• договору доручення (umowa zlecenia),
• ведення господарської діяльності
• і підлягаєш обов’язковому або добро-

вільному страхуванню на випадок 
хвороби (ubezpieczenie chorobowe) – 
то ти маєш право на оплачувану від-
пустку по догляду за дитиною.

Після закінчення відпусток по догляду 
за дитиною роботодавець зобов'язаний 
прийняти тебе на роботу на ту ж посаду, 
якщо така посада була ліквідована – на 
іншу посаду, але таку, яка відповідає тво-
їм кваліфікаціям і з такою ж або більшою 
заробітною платою.

Що робити, коли твої 
права порушують?

Якщо роботодавець порушує твої права, 
не виплачує заробітної плати чи ти від-
чуваєш упереджене ставлення до себе, 
дискримінацію чи мобінг – не терпи! 
Такі дії є незаконними! У такій ситуації 

ти можеш звернутися до Інспекції праці 
та написати скаргу чи до однієї з багатьох 
громадських організацій, які надають 
безкоштовну допомогу консультантів, 
юристів, психологів, спеціалістів із пра-
цевлаштування та інших.

Важливі адреси та посилання

Український дім у Варшаві 
Ul. Zamenhofa 1
Загальнопольська інфолінія для мігран-
тів:  +48 727 805 764

Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Inicjatywa Pracownicza
Tel: +48 737 885 192

Профспілкова організація опікунок 
і хатніх працівниць:
Tel: +48 888 135 022
e-mail: pracownicedomowe@gmail.com

Państwowa Inspekcja Pracy
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30, Warszawa
Bezpłatne porady prawne:
Pon.–Pt.:  9:00–15:00
Z tel. stacjonarnych: 801 002 006
Z tel. komórkowych: 459 599 000 

Управління праці / Urząd Pracy 
Zielona linia urzędów pracy: 19524

Посольство України в Польщі
ul. Antoniego Malczewskiego 17, Warszawa
Консульство України у Варшаві
ul. Antoniego Malczewskiego 17, Warszawa
Tel: +48 22 621 39 79 

Консульство України в Любліні
ul. 3 Maja 14, Lublin
Tel: +48 81 531 88 89

Консульство України в Кракові
al. Beliny-Prażmowskiego 4, Kraków
Tel: +48 12 429 60 66

Консульство України в Ґданську
ul. Bernarda Chrzanowskiego 60-А, Gdańsk
Tel: +48 58 34 606 90

La Strada – Фонд проти торгівлі людьми 
та рабства
Telefon zaufania: +48 22 628 99 99

Стаття публікується фондом «Наш вибір» 
у співпраці з Фондом ім. Генріха Белля 
у Варшаві.
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поради

Перший крок, який батьки мусять зро-
бити,  – отримати довідку про набуття 
громадянства України новонародженою 
дитиною. Це можливо, коли обоє або хоча 
б один із батьків є громадянином України. 
Для отримання документа потрібно пода-
ти заяву в консульство або консульський 
відділ Посольства України в Республіці 
Польща, залежно від того, до якого кон-
сульського округу належить місце народ-
ження дитини. 

До заяви необхідно додати оригінал 
повного витягу з акту про народження 
(zupełny odpis aktu urodzenia), його офі-
ційний переклад (tłumaczenie przysięgłe) 
українською мовою, а також паспорт гро-
мадянина України для виїзду за кордон 
того з батьків, хто безпосередньо склада-
тиме документи. При поданні документів 
присутність ані другого з батьків, ані ди-
тини не вимагається. Не потрібно також 
реєструватися в електронній черзі для 
здійснення консульських дій, достатньо 
прийти до консульської установи в час, 
визначений її графіком для роботи з гро-
мадянами. Отримання довідки про набуття 
громадянства України є безкоштовним.

Після отримання довідки батьки повинні 
подбати про проїзний документ дитини 
для виїзду за кордон, а саме:

• паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон, 

• або посвідчення особи на повер-
нення в Україну.

Для оформлення паспорта громадяни-
на України для виїзду за кордон бать-
ки перш за все повинні зареєструватися 
в електронній черзі для здійснення кон-
сульських дій (https://registration.mfa.gov.
ua/qmaticwebbooking/#/), а пізніше у ви-
браний при реєстрації день і час подати 
пакет документів у відповідну консульську 
установу України в Республіці Польща.

До заяви-анкети про оформлення паспорта 
громадянина України для виїзду за кор-
дон (формується в електронному вигляді 
консульською посадовою особою під час 
консульського прийому) потрібно додати:

• одну фотокартку дитини розміром 
10х15 см, 

• підтвердження сплати консуль-
ського збору ,

• оригінал повного витягу з акту 
про народження (zupełny odpis 
aktu urodzenia) та його офіційний 
переклад українською (tłumaczenie 
przysięgłe),

• довідку про реєстрацію дитини як 
громадянина України,

• паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон батьків (або одно-
го з батьків, якщо інший є інозем-
цем чи особою без громадянства),

• документ, що підтверджує постій-
не або тимчасове перебування за 
кордоном (карта перебування / 
рішення про надання дозволу на 
перебування або проживання) 
батьків дитини,

• документ, який підтверджує 
місце реєстрації батьків на те-
риторії Польщі (zaświadczenie 
o zameldowaniu),

• нотаріально засвідчену заяву-згоду 
на оформлення паспортного доку-
мента від другого з батьків (необ-
хідна лише в разі відсутності при 
поданні документів на паспорт ди-
тини другого з батьків; заява-згода, 
посвідчена іноземним нотаріусом, 
подається з офіційним перекладом 
українською мовою). 

Заяви-згоди від другого з батьків не потріб-
но подавати в разі, якщо двоє батьків при-
сутні під час подання документів, якщо дру-
гий із батьків є іноземцем або особою без 
громадянства, якщо надається свідоцтво 
про смерть другого з батьків, рішення суду 

про позбавлення батьківських прав другого 
з батьків, рішення суду про визнання друго-
го з батьків безвісти зниклим, рішення суду 
про визнання другого з батьків недієздат-
ним. При поданні документів для дітей до 
12 років їхня присутність не є обов’язковою.

Після отримання паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон для дитини  
батьки повинні подбати про її легальне 
перебування на території Польщі, а саме – 
подати заяву на видавання дозволу на пе-
ребування для дитини. 

Натомість, якщо батьки новонародженої ди-
тини перебувають на території Республіки 
Польща на підставі візи чи безвізового руху, 
оформити паспорт для виїзду за кордон для 
новонародженої дитини вони не зможуть. 
У такій ситуації необхідно отримати посвід-
чення особи на повернення в Україну (так 
званий «білий паспорт»), а потім виїхати до 
України з метою виготовлення паспорта 
дитини. До заяви необхідно додати одну фо-
токартку розміром 3,5х4,5 см, повний витяг 
свідоцтва про народження (zupełny odpis 
aktu urodzenia), його офіційний переклад 
(tłumaczenie przysięgłe) українською мовою, 
а також паспорт громадянина України для 
виїзду за кордон одного з батьків. Для от-
римання посвідчення не потрібно реєстру-
ватися в електронній черзі для здійснення 
консульських дій, а достатньо прийти до 
консульської установи у час, визначений її 
графіком для роботи з громадянами. Також 
це можна зробити одночасно з поданням 
заяви на отримання довідки про реєстрацію 
дитини як громадянина України. Отримання 
посвідчення особи на повернення в Україну 
є безкоштовним і видається для дитини 
в той самий день (за наявності попередньо 
готової довідки про реєстрацію громадян-
ства України). Такий документ дійсний про-
тягом 30 днів із моменту видання, й саме 
в цей час батьки з дитиною повинні повер-
нутися в Україну.        

Олександра ПУСТОВА

Реєстрація 
громадянства 
України дитини, 
що народилася 
в Польщі

Коли вляглися перші емоції після народження дитини, а батьки 
подбали про реєстрацію її в польському управлінні реєстрації 
актів цивільного стану (Urząd Stanu Cywilnego) та отримали 
польське свідоцтво про народження, наступним необхідним 
кроком є реєстрація дитини як громадянина України у відповідній 
за місцем народження дипломатичній установі України.
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культура

17 грудня в Польському театрі у Варшаві відкрилася виставка «Плюс 1», 
присвячена загиблим на Донбасі військовослужбовцям. 
Її вперше показують за кордоном.

У Варшаві відкрито виставку, 
присвячену загиблим 
українським військовим

„Плюс 1” я пробую показати певний феномен, 
який створився в українському суспільстві, 
коли непрофесійні кадрові військові, такі, 
наприклад, як Василь Сліпак, котрий був 
співаком Паризької національної опери, чи 
19-річний хлопець, який вчився на японіста, 
взяли зброю в руки та пішли захищати свою 
державу. Мені здається, про цей феномен 
мали б більше говорити; мені хотілося б, щоб 
нас перестали жаліти й цінували те, що ми 
воюємо, можливо, з третьою найсильнішою 
армією у світі вже восьмий рік поспіль. Ми 
досі тримаємося, і це, як на мене, заслуговує 
колосальної поваги. Мені б хотілося, щоб 
у світі українців розуміли саме так, через 
ці історії. Ми відкрили цей проєкт півтора 
року тому в Україні, і зараз, завдяки україн-
ському посольству у Варшаві, нам вдалося 
частину стендів переробити польською та 
англійською мовами. Ми плануємо показа-
ти виставку ще в кількох великих столицях 
Європи. Ми хотіли показати більше історій, 
обов’язково історію кримського татарина, 
історію загиблих на війні жінок. Поки що нам 
не вистачає можливостей зачепити ці теми. 
Моя мета, по-перше, це вшанування пам’яті, 
бо людям, які втратили своїх близьких на 
війні, все ще – як мені здається, бо я вже 
працюю над цим проєктом сьомий рік, – 
потрібна емпатія. Коли вони розуміють, що 
не самі з цим горем та болем, їм стає легше. 
По друге, мені б хотілося створювати певний 
міф – міф українців як такого народу, який 
вміє воювати, сильної нації. Третє – це об’єд-
нати світ проти російської агресії, політики 
Російської Федерації, загрози, яку вона несе 
цивілізованому світу», – розповідає автор 
і керівник проєкту Мар’ян Присяжнюк.

За допомогою QR-кодів, якими позначені 
родинні реліквії, кожен глядач може перейти 
на сайт проєкту www.plusone.org.ua.

Фото від Мар'яна Присяжнюка.

В описі до події читаємо: «Плюс одна лю-
дина, плюс один українець, плюс один син, 
батько, які воюють на східному фронті. Це 
плюс одна сестра, дружина, донька на вог-
невих рубежах визвольних змагань. Плюс 
один захисник. Плюс один воїн. Плюс одна 
втрата. Це плюс одна по-справжньому де-
мократична країна».

Експозиція «Плюс 1» складається із 22 
експозиційних фотостендів з авторськими 
фотографіями французького фотографа 
українського походження Юрія Білака. На 
світлинах Юрія – історії  українських родин, 
які втратили на війні з Росією своїх рідних. 
Кожна сім’я обрала одну сімейну реліквію – 
річ, яка найбільше нагадувала про найближ-
чих: батьківська куртка, гітара, лицарські 
обладунки, книжки. Предмети показують 
своєрідне продовження відсутньої на фото 
людини. Щоб додати історіям художнє об-
рамлення, українські інтелектуали, письмен-
ники, митці та мисткині, журналісти створили 
художні тексти про кожну з історій. Серед 
них: Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, 
Ярослав Грицак, Лариса Денисенко, Олек-
сандр Михед і ще 17 авторів. Герої експози-
ції – непрофесійні військові: колишні вчителі, 

журналісти, будівельники, програмісти, 
моряки, студенти. 

«Виставка складається з двох частин. Це 
виставкові фотостенди і сайт, де зібрані всі 
історії, які ми фізично не можемо показати, 
коли їздимо в тури з виставкою. Автором 
фотографій є французький фотограф укра-
їнського походження Юрій Білак. Він наро-
дився й живе у Франції. Мені важливо було 
запросити до проєкту когось із діаспори, 
хто по-своєму переживає події, які відбу-
ваються в Україні, підтримує Україну. Юрій 
є сином українського комбатанта, який за-
лишився в Європі. Війна фактично присутня 
в його житті з народження. Друга частина 
складається з публіцистичних текстів. Ми 
з колегами запрошували істориків, журна-
лістів, інтелектуалів, знайомили їх з кожною 
сім’єю, і вони писали художній есей. У цих 
текстах розкривається ціла історія, цілий 
фонтан емоцій. Цей проєкт – наша спроба 
розповісти бодай два десятки історій. Якщо 
ми претендуємо на те, щоб бути гуманним 
суспільством, то не повинні забувати тих, 
завдяки кому ми маємо мир і спокій. Також не 
повинні говорити про загиблих військових 
як про цифри та в минулому часі. Проєктом 

Іванна БЕРЧАК



18 НАШ ВИБІР №96

Люблінський цибуляж (сebularz lubelski)
Це цілий пласт історії, пов'язаний із навчанням в аспіранту-

рі в Любліні. Біля мого факультету, на вулиці Радзішевського, 
навпроти академічного костелу KUL, була одна з найкращих 
люблінських пекарень, і я практично щодня ходив туди купувати 
цибуляжі, бо це найвідоміший люблінський фаст-фуд – дешевий, 
смачний і ситний. А що ще треба студенту? Ні, звичайно ви зараз 
посміхнулися, бо дещо інше займає ключову роль у студентському 
житті, і то теж правда... І хоча цибуляж як закуска – так собі, але 
як «хліб насущний» на обід – навіть дуже таки!!!

Печена голяшка (pieczona gołonka) 
Так, не дивуйтеся, печену голяшку перший раз у житті я спро-

бував уже в Польщі. То вже пізніше були мюнхенське «Haxe», 
берлінський «Eisbein» чи празьке «Pečené vepřové koleno». І скажу 
вам, що польська версія таки відрізняється від інших. Звичайно, 
мною зроблена – мені найсмачніша. А роблю я її по рецепту 
мами мого приятеля Норберта, але в пам'ять врізалися печені на 
живому вогні голяшки в маленькій кнайпі пана Кагіка «Anusik», 
з вірменськими соліннями від його дружини та гострими вірмен-
ськими соусами, в ресторанах «Willa Różana», «Chata» та «Dwórek 
Anny» в Любліні, а ще в заїзді, назви якого я не пам'ятаю, на трасі 
між Любліном і Жешувом, і у вроцлавській «Gospodі u Szwejka». 
І кожного разу смаку голяшці додатково додавала приємна 
компанія друзів, з якими ми робили такі собі голяшко-тури. На 
жаль, цих місць уже немає, друзів розкидало по цілому світі, 

тож сподіваюся тільки на власні сили, але хто знає, може ще 
десь вдасться поласувати цим чудовим витвором кулінарного 
мистецтва в не менш приємному товаристві. Польща – велика 
й відносно дуже мало мною звідана. 

Польський борщик і білостоцькі крокети з грибами 
(barszcz z krokietem) 

Першим моїм враженням від польського борщику було щось 
на кшталт: «І вони цю марганцівку вважають їжею? Як це можна 
взагалі вживати: кислюще, ні смаку, ні навару...». Аж якось взимку 
ми з друзями вибралися перший раз на Підляшшя, і після ескурсії 
в замку Браніцьких (зараз це медичний університет в Білостоці), 
такому собі маленькому Версалі, вийшли на вулицю Кюрі-Скло-
довської, де надибали чудове місце. При якомусь шикарному 
ресторані був маленький зальчик, де ті самі ресторанні страви 
видавалися в столовському форматі за столовськими цінами. 
Може, ми були голодні та змерзлі (були ще тоді справжні зими!), 
але як мені тоді сподобався гарячий борщик із дійсно непере-
вершеними білостоцькими грибними крокетами (де грибів було 
більше, ніж тіста, і вони були лісові, а не печериці). Після цього ще 
один раз їв таку ж страву і так само був у захваті: коли святкували 
з друзями з України, Польщі, Франції і Німеччини новий 2010 рік 
у Совиних горах, а готувала нам застілля пані Тетяна – шеф-кухар 
дитячого санаторію в Ростішові під Великою Совою. До речі, той 
самий борщик просто ідеально смакує холодним наступного 
ранку після святкування, просто як живильний бальзам. 
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eТОП-5 цьогорічних рецептів рубрики «Кулінарна сторінка»
Юрій ГЕРАСИМЧУК

Кінець року – це завжди підбиття підсумків та погляд на все, що планувалося й було зроблено. Закінчується черговий 
рік нашого з вами спілкування на шпальтах «Нашого вибору», і шановна редакція звернулася до мене з пропозицією 
створити рейтинг моїх найулюбленіших страв із тих, які з'являлися в нашій рубриці. Страв мало б бути 5, але як же 
ж важко вибрати з них щось конкретне, найулюбленіше, якщо майже з кожною стравою пов'язана якась історія, 
власні переживання, чудові подорожі й цікаві люди, – загалом все, що зі мною відбувалося в Польщі за понад 
20 років мого тут проживання. Звичайно, бувало по-всякому, і гірші часи теж бували. Але вони також дають новий 
досвід, як із нічого зробити щось не просто їстівне, але смачне, поживне та приємне для ока. Ой було-було... Тому 
до кожної зі страв додаю історичну нотатку, маленький яскравий момент із мого польського життя, який найбільше 
асоціюється з цією стравою. А на кінець буде маленька вишенька на торті – мій особистий ТОП-5 страв, про які ми 
з вами не згадували. Я люблю їх найбільше, хоча, може, готую і не часто, бо не все мені зараз можна, але по натурі 
я – експериментатор і завжди шукаю щось новеньке. Мені важко пройти в магазині повз якийсь продукт, якщо 
я його ніколи не куштував, особливо, якщо біля цінника є напис «Promocja». Я не боюся поєднувати різні інгредієнти, 
різні смаки та різні кухні. Ще дуже люблю спеції і маю їх цілу шафку. Хоча і натуральний смак продуктів теж мене 
часто заворожує своєю елегантністю в простоті. Добре, досить уже себе хвалити, переходимо до матеріальної 
частини. Тож, перед вами мій ТОП-5 страв польської кухні. Мені важко розташувати їх за ступенем улюбленості, 
тому подаю в хронологічному порядку, як я з ними знайомився й що при цьому відбувалося.



мисливців і любителів верхової їзди в місцевості 
Мотич під Любліном, куди мене запросила власниця 
одного з люблінських турбюро, заразом місцева 
мешканка, а на той час навіть солтис – пані Кристина. 
Це був смаковий феєрверк!!! Ця страва варта кож-
ної хвилини, витраченої на її приготування, а воно 
таки довге й геть не просте. Це ніжність, поєднана 
з фактурністю, кисло-солодке з солоним, і просто 
радість зі щастям в одній посудині... Просто сльози 
заважають говорити. Спробуйте – варто!

Щодо мого власного рейтингу ТОП-5 улюблених 
страв, то ось те, що згадалося першим. Бо якби 
я почав думати глибше, то тасування місць при 
укладанні списку тривало б до Водохреща, а може, 
й до Масляної. 

1. Плов ферганський (Узбекістан–Крим).
2. Качка конфі (Франція).
3. Малосольний лосось із кропом (Швеція).
4. Кролик у сметані з гречаною кашею (Східна 

Європа загалом).
5. Поліський суп із квасолею, грибами та шквар-

ками (Волинь синьоока, Україна).

Здоров'я вам, щастя й усілякого смачного на столі 
в Новому році!!!

Ваш Юрій Герасимчук

Бещадські книші з мачанкою (Bieszczadzkie 
knysze z sosem czosnkowo-koperkowym) 

Це сталося, коли я поїхав перекладачем із групою 
працівників відділів туризму районних адміністрацій 
Волинської області в Бещади, на навчальний візит 
про розвиток локального туризму. Жили ми на базі 
PGNiG над річкою Солінкою недалеко Солінського 
водосховища. Урочисту вечерю готувала невеличка 
тендітна жіночка, яка, як виявилося пізніше, була од-
ночасно шеф-кухарем кількох найкращих рестора-
нів над Соліною. Так, спочатку мене приголомшили 
її ідеальні ягнячі котлети (я вам колись признавався 
у своїх ніжних почуттях до котлет), але потім подали 
смажені вареники-гіганти з часниковим сметанним 
соусом... Це була просто поезія!!! І яким же було 
моє здивування, коли з'ясувалося, що це, власне, 
і є книші, а не те кебабоподібне непорозуміння, яке 
я часто їв на Вроцлавському вокзалі, повертаючись 
з роботи додому. 

Качка по-мисливськи (Kaczka po myśliwsku) 
За місце в рейтингу була найбільш запекла бійка 

між стравами, у яку включилися і флячки, і підляські 
оселедці з грибами, і люблінська нирочка в сметані, 
і маринована тріска, і поморські пів гуски, і рибні 
кульки, але перемогла моя давня величезна любов 
до качечки... Спробував я цю страву перший раз 
під час святкування Хубертуса (Hubertus) – свята 
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