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У листопаді було опубліковано низку досліджень, у котрих ідеться про 
зростання домашнього насилля під час пандемії, яке стосується в основному 
дітей та жінок. Ми починаємо серію статей про ситуацію цих категорій насе-
лення, серед яких – мігранти. У цьому номері говоримо про дітей, з якими 
труднощами вони стикаються в умовах самоізоляції та навчання онлайн. Зо-
крема, фонд «Даємо дітям силу» у своєму рапорті стверджує, що навіть 27% 
польських дітей та молоді в цей непростий час зазнали однієї із форм на-
сильства – чи то фізичного, чи психічного – з боку дорослих або однолітків. 
Ми звертаємо також увагу на помилки, які роблять батьки у вихованні дітей, 
зокрема не рахуючись з їхньою думкою та недооцінюючи їх, що призводить 
до виховання людей, не впевнених у собі, які не вміють розвивати свій по-
тенціал. У наступному номері ми будемо писати про ситуацію жінок під час 
пандемії та про можливі шляхи виходу зі складних ситуацій.

На сторінках нашої  газети прочитаєте про Богдана Осадчука – науковця, 
публіциста та дослідника історії Центральної та Східної Європи, який був причетний до польсько-українського 
діалогу після Другої світової війни. Ми також розповідаємо про нову книгарню-кав'ярню «Нитка», яка відкрилась 
у Кракові, та про способи відпочинку під час часткового локдауну в країні.

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?
Стати рекламодавцем чи меценатом! Пропонуємо вам можливість рекламувати ваші послуги як у газеті, 

так і на порталі www.naszwybir.pl. 
Підтримати нас можна також, оформивши регулярний благодійний внесок зі свого рахунку на банківський 

рахунок фонду «Наш вибір». Кожен злотий важливий.
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За оцінкою соцслужб, кривдниками дітей найчастіше виступають дорослі члени родини. Отримати допомогу 
можна від вчителів або однолітків, але через коронавірус польські школи закрито. Під час локдауну навіть 
щочетвертій дитині в Польщі було заподіяно шкоду з боку дорослих або інших дітей удома чи онлайн. Що-
десята дитина стала жертвою насильства або сексуального використання. У випадку дітей мігрантів ситуація 
може виглядати навіть гірше.

Ще в березні 2020 року ЮНІСЕФ попере
джав, що пандемія коронавірусу та пов’я
зані з нею локдаун і режим самоізоляції 
можуть призвести до збільшення випадків 
заподіяння шкоди й насильства щодо дітей 
та підлітків. 

Так, за даними підрозділу ООН у справах 
дітей і молоді, епідемія Еболи в Західній Аф
риці в 2014–2016 роках призвела до різкого 
зростання кількості зґвалтувань неповно
літніх, підліткових вагітностей та психоло
гічного насильства.

Кривдниками дітей найчастіше висту па
ють дорослі члени їхніх же родин. У звич
ний час від агресора можна втекти до школи 
чи друзів, є вірогідність, що хтось зауважить 
проблему. Проте куди тікати, якщо довко
ла – пандемія, санітарні служби напряму 
заохочують до радикального обмеження 
соціальних контактів, а блогосфера робить 
із заклику «залишся вдома» єдиний етично 
прийнятний варіант поведінки.

Злий дім
Домашнє насильство та використання 

дітей – це проблема не тільки країн, що роз
виваються. NSPCC – найбільша британська 
правозахисна організація, що надає допо
могу дітям, – повідомляє про зростання на 
53% кількості дзвінків на їхню лінію допо
моги під час весняного локдауну. Найчасті
ше на знущання, побої чи сексуальне вико
ристання з боку членів родини скаржаться 
підлітки у віці 11–16 років. У порівнянні 
з молодшими дітьми, вони в 4 рази частіше 
стикаються з різними формами домашньо
го насильства і в 6 разів частіше – із сексу
альним використанням. 

Афілійовані з NSPCC дослідниці Елені 
Роману та Емма Белтон звертають увагу, 
що пандемія та локдаун не стільки ство
рили додаткові ризики, скільки посилили 
дію старих загроз для дітей. Поперше, ро
бота з дому або втрата роботи призвели 
до зростання рівня стресу серед батьків, 

що негативно вплинуло на їхню поведінку 
щодо найближчих. Подруге, більше часу 
перед моніторами – це більша нараженість 
дітей на різні форми булінгу та знущань, 
а також невідповідної поведінки з боку до
рослих. Потретє, зв’язки дітей зі школою та 
однолітками послабилися, у Zoom ніхто не 
помітить, якщо щось іде не так. 

У Польщі ситуація виглядає не краще: 
масове переведення працівників у режим 
home office та тотальний перехід шкіл на 
дистанційне навчання нерідко призводять 
до того, що навіть 4–5 осіб змушені цілодо
бово знаходитися у двох кімнатах. Батьки 
знервовані: їм важко зосередитися на робо
ті, коли в тому ж приміщенні старша дитина 
відповідає на уроці математики, а молодша 
вимагає разом помалювати.

Але проблеми мають і ті, чия робота 
передбачає фізичну присутність на міс
ці. У Польщі соціальні виплати (zasiłek 
opiekuńczy) у випадку закриття школи 

КОЛИ ВДОМА НЕБЕЗПЕЧНО: ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ 
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насильство з боку дорослих або однолітків, 
психологічне знущання, присутність при 
сценах насильства в родині, скерованого на 
інших її членів, небажані дотики сексуаль
ного характеру, ексгібіціонізм в Інтернеті 
тощо. 11% мешканців Польщі у віці 13–17 
років хоча б раз з березня цього року стали 
жертвою насильства зі сторони близької до
рослої особи. 

При цьому серед скривджених дітей ді
вчаток майже вдвічі більше, ніж хлопців. 

«Епідемія та необхідність носити маски 
не можуть нас паралізувати. Ми можемо 
триматися на відстані, але давайте не дис
танціюватися від насильства, про яке ми 
можемо знати, – говорить Кшиштоф Сар
зала, координатор Центру допомоги дітям 
фонду «Даємо дітям силу» у Ґданську. – Ми 
вже знаємо, що ізоляція сприяє домашньо
му насильству, сприяє агресорам. Тому да
вайте реагувати, коли за стіною відбуваєть
ся щось тривожне, давайте спостерігати за 
своїм оточенням, перевіряти та повідомля
ти про тривожні сигнали. Іноді наша реак
ція може бути єдиним шансом для дитини 
отримати допомогу».

Кампанія «Пандемія насильства» в ли
стопаді та грудні триватиме на терені Ма
зовецького та Поморського воєводств. У її 
рамках спеціальні плакати привертатимуть 
увагу до кривди, яка може бути заподіяна 
дітям удома, а інформація в Інтернеті допо
може адекватно реагувати, якщо ви дізна
лися або підозрюєте про такі випадки.

«Закрий рот! Але не мовчи, коли побачиш 
насилля! Мий руки! Але не змивай з себе 
відповідальність, коли стаєш свідком на
сильства! Тримай дистанцію! Але тримайся 
поруч, коли ти комусь потрібен! Захищай 
старших! Але не ігноруй кривди, що запо
діюється дітям!» – це гасла, які кожен може 
і має впустити у своє серце. 

Польська школа не готова до дітей-мігрантів
Минулого року в польських школах та 

дитячих садках навчалися близько 50 тисяч 
дітей іноземців, які приїхали до Польщі. 
Серед них понад 30 тисяч – діти громадян 
України. Для дітеймігрантів пандемія може 
виявитися ще більш травматичним досві
дом, ніж для їхніх польських однолітків. 

Поперше, більшість із них уже раз пере
жила стрес десоціалізації, коли переїхала 
до іншої країни, залишивши друзів удома. 
Подруге, до проблеми цифрового виклю
чення у випадку мігрантських родин дода
ється банальне невміння батьків допомогти 
зі шкільною програмою. Там, де польські 
батьки можуть хоча б мінімізувати недоліки 
онлайншколи, батькаммігрантам часто за
важає це зробити погане знання польської 
мови та типово довший робочий день, ніж 
у польських працівників.

Тому роль школи як інструмента інтегра
ції важко переоцінити. Натомість навчання 
дітей, для яких польська мова не є рідною, 

не було безхмарним і до COVID. Критич
них слів на адресу Міністерства національ
ної освіти не шкодує Головна контрольна 
палата, що влітку оприлюднила результати 
аудиту: «Міністерство освіти не відсте
жує ситуацію, не проводить відповідних 
аналізів, практично не знає про ситуацію 
дітеймігрантів у школі і не зробило нічо
го, щоб отримати відповідну інформацію. 
Відносно сильною ланкою залишаються 
викладачі, які, незважаючи на відсутність 
інституційної підтримки, в більшості ви
падків віддано виконують свою роботу», – 
читаємо в пресрелізі.

Тим часом у ході опитування 44% вчи
телів заявляли, що основною проблемою 
в роботі з дітьми з міграційним бекгра
ундом є питання спілкування: рівень 
володіння польською мовою, вимушена 
білінгвальність часто унеможливлюють 
проведення занять. Іншою проблемою – 
7% відповідей – є відсутність підручників 
для викладання польської мови як інозем
ної та відповідних навчальних матеріалів, 
а також відсутність підтримки роботи 
вчителів з боку школи. Стільки ж педаго
гів назвали перешкодою відмінності в на
вчальних програмах, що виникають унас
лідок навчання в інших освітніх системах, 
особливо коли учні в класі походять з різ
них країн. 

На думку вчителів, учнімігранти мають 
проблеми з адаптацією та інтеграцією, крім 
того, контакт з їхніми батьками є складним 
або його банально бракує. Лише 4% вчите
лів заявили, що не помічають жодних про
блем у роботі з учнями, які приїжджають 
зза кордону. 

Типовою проблемою (у 20 школах із 24 
перевірених) була неможливість нада
ти учням, що приїжджають зза кордону, 
психологічну підтримку. І це в ситуації, 
коли в країні походження мігрантів рівень 
усвідомлення шкідливості насильства над 
дитиною є низьким. Так, в Україні навіть 
40% громадян визнають, що застосовують 
щодо дітей тілесні покарання, втім 10% 
роблять це регулярно. Крик, насмішки, 
приниження навіть не сприймаються як 
неприпустима форма агресії. Недивно, що 
експерти непокояться через стан дітей мі
грантів у період пандемії. 

Діти під час пандемії стурбовані, що буде 
з ними, з сім'єю та друзями, але вони мають 
менше ресурсів і можливостей, ніж дорос
лі, щоб боротися з тривогою, – наголошує 
доктор Івона ХмураРудковська з Універ
ситету Адама Міцкевича в розмові з теле
каналом TVN24. «Діти часто неправильно 
інтерпретують інформацію або просто її 
не розуміють. Тому те, що говорять і як 
поводяться батьки, а також вчителі та всі 
дорослі, яким дитина довіряє, відіграє 
фундаментальну роль у розумінні того, що 
діти чують, бачать та переживають. Це ми, 
дорослі, відповідаємо за добробут дітей».

призначаються тільки для тих батьків, хто 
працює на підставі трудового договору 
і чиї діти не досягли віку 8 років (у випад
ку дітей з обмеженими можливостями – до 
16 років). Це призводить до ситуації, що 
батьки старших дітей – найчастіше жінки – 
змушені або брати відпустку за свій раху
нок, або взагалі звільнятися з роботи, що 
наражає родину на додатковий стрес. Ще 
навесні лунала пропозиція змінити вік ді
тей, чиї батьки могли б претендувати на 
соцвиплати у випадку закриття шкіл, до 14 
років. Однак незважаючи на нагадування 
з боку омбудсмена, Міністерство праці, ро
дини та соціальної політики наразі не зро
било кроків у цьому напрямку.

Не останню роль у створенні нервової 
атмосфери вдома відіграє так зване циф
рове виключення: не всі родини мають від
повідну кількість ноутбуків або планшетів, 
яка б дозволила батькам і дітям безпере
шкодно працювати й навчатися, доступ 
до швидкісного Інтернету поза великими 
містами не є стабільним. Батьки та діти 
в чотирьох стінах у часи коронавірусу – це 
гаряча суміш. Яка осьось може вибухнути. 

Пандемія насильства
Ставлення до дітей у Польщі, на думку 

психологів з «Академії майбутнього» – не
комерційної організації, що у співпраці 
зі школами та батьками допомагає ство
рювати безпечний простір для розвитку 
дитячого потенціалу, і поза контекстом 
пандемії не було найліпшим. Хоча Польща 
вже 16 років є членом ЄС, західні практики 
виховання вкорінюються повільно.

Так, поляки постійно порівнюють своїх 
дітей з однолітками, знеохочують їх експе
риментувати та робити повторні спроби, 
висміюють, не рахуються з їхньою думкою. 
У підготовленому «Академією» «Рапорті 
про пригнічення» наводяться характерні 
приклади: 33% польських учнів на запи
тання «як часто вони собою пишаються?» 
відповідають «ніколи», 10% декларують, 
що батьки не цікавляться їхніми справами, 
навіть коли відбувається щось важливе. 
При цьому щоп’ятий не дає собі ради на
віть із простими завданнями, які вимага
ють використання комп’ютера або інших 
електронних засобів пошуку інформації. 
Близько 630 тис. дітей у Польщі потребу
ють постійної підтримки з боку психолога 
або психіатра.

Вищезгадані обставини призводять до 
того, що Польщу охопила «Пандемія на
сильства» – саме так фонд «Даємо дітям 
силу» назвав громадську кампанію, яка має 
привернути увагу поляків до кривди, якої 
зазнають діти в той час, коли уряд бореться 
з коронавірусом. 

Згідно з рапортом, підготовленим у рам
ках кампанії, навіть 27% польських дітей та 
молоді під час самоізоляції зустрілися з од
нією із форм насильства або тиску: фізичне 

тема номерa
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Вісті з України26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом 
угорським високопосадовцям через втру-
чання в українські місцеві вибори 
на Закарпатті.
27 жовтня Конституційний Суд України 
несподівано скасував низку антикорупцій-
них норм, зокрема, доступ до е-деклара-
цій чиновників і покарання за незаконне 
збагачення.
28 жовтня Кабінет Міністрів продовжив 
дію режиму надзвичайної ситуації в Украї-
ні до 31 грудня 2020 року.
29 жовтня Президент України вніс до пар-
ламенту законопроєкт про звільнення всіх 
суддів Конституційного Суду та скасуван-
ня його рішень щодо антикорупційного 
законодавства.
3 листопада Апеляційний суд міста 
Мілан виправдав та звільнив з-під варти 
українсь кого нацгвардійця Віталія 
Марківа.
4 листопада Україна посіла дев'яту пози-
цію у Європі за добовою захворюваністю 
на COVID-19.
5 листопада Уперше в історії українка 
стала депутатом Палати представників 
Конгресу США. 
6 листопада Помер відомий сатирик Ми-
хайло Жванецький, який народився 
в Одесі.
6 листопада Дослідження: у соціальних 
мережах українців критично мало 
української мови.
7 листопада Володимир Зеленський 
привітав Джо Байдена з перемогою 
на виборах президента США.
7 листопада Словаччина закрила два 
пункти пропуску на кордоні з Україною.
9 листопада В Україні заборонили всі 
планові операції.
11 листопада В Україні скасували 
адаптивний карантин і ввели «локдаун 
вихідного дня».
13 листопада Україна засудила вбивство 
білоруського протестувальника Романа 
Бондаренка в Мінську.
15 листопада У другому турі виборів 
міських голів явка становила 24%. Свою 
посаду зберіг, зокрема, мер Одеси Генна-
дій Труханов.
16 листопада Держстат: ВВП України в 
ІІІ кварталі скоротився на 3,5% у річному 
вимірі.
16 листопада Володимир Зеленський 
привітав Маю Санду з обранням на посаду 
президента Молдови.
16 листопада Київський апеляційний суд 
скасував заочний арешт Віктора Януко-
вича.
17 листопада Помер видатний 
український режисер Роман Віктюк. 
18 листопада ЦВК: партія «Слуга народу» 
перемогла у виборах майже третини сіль-
ських, селищних та міських голів.

Жовтень/Листопад 2020

З а поданням 48 депутатів Верховної 
Ради (переважно від проросійської 

Опозиційної платформи «За життя») Кон
ституційний Суд України 27 жовтня ви
знав неконституційними деякі антикоруп
ційні положення, що на практиці означає 
скасування електронного декларування 
чиновників, повноважень Національного 
агентства з питань запобігання корупції 
на перевірку посадовців і декриміналіза
цію недостовірного декларування. Рішен
ня Конституційного Суду, частину суддів 
якого було призначено ще за часів Вікто
ра Януковича, викликало хвилю критики 
з боку українських політиків, експертів та 

Ж овтень та листопад принесли ди
намічне зростання кількості під

тверджених випадків зараження корона
вірусом в Україні, а також смертей, 
спричинених COVID19. Станом на 19 лис 
топада, кількість осіб, у яких було діагнос
товано інфекцію, перевищила 580 тисяч, 
а число летальних випадків через коро
навірус перетнуло позначку в 10 тисяч. 
У листопаді COVID19 виявлено також 
у перших осіб держави: президента Воло

У країнський уряд на початку листо
пада скасував адаптивний карантин, 

який діяв у країні протягом останніх мі
сяців, та запровадив загальний карантин 
із «локдауном вихідного дня». Останнє 
нововведення діятиме з опівночі суботи 
до опівночі понеділка. На цей час зачи
няються, зокрема, заклади громадського 
харчування (допускається лише торгівля 
навинос); заклади торговельного, побу
тового та розважального обслуговування 
(окрім торгівлі продуктами харчування, 
пальним та медичними виробами); закла
ди культури, спортзали й басейни. «Лок
даун вихідного дня» викликав низку про
тестів серед підприємців та самоврядників, 
а деякі міста, зокрема Тернопіль, Житомир 
і Черкаси, відмовилися від урядового ново
введення.

Н априкінці жовтня та початку листо
пада в Україні ще рахували голоси, які 

громадяни країни віддали на місцевих ви
борах, що відбулися 25 жовтня. На виборах 
до обласних рад перемогу можуть святку
вати три найбільші партії: «Слуга народу», 
«Європейська солідарність» та Опозиційна 
платформа «За життя» (ОПЗ). Кожна з цих 
сил перемогла в чотирьох областях. А зага
лом найбільше мандатів депутатів місцевих 
рад на цих виборах виборола партія прези
дента Зеленського, на другому місці – «Бать
ківщина», а на третьому – ОПЗ.

Несподіванки від Конституційного 
Суду України

Стрімке поширення 
COVID-19 в Україні

«Локдаун 
вихідного дня»

Вибори в Україні – 
підрахунок голосів

громадськості. Зі свого боку ЄС попередив, 
що згортання боротьби із корупцією може 
стати підставою для тимчасового призупи
нення безвізового режиму між Україною та 
ЄС. Уже 29 жовтня президент Володимир 
Зеленський наказав Кабінету Міністрів 
відновити доступ до реєстру електронних 
декларацій, а Верховній Раді – припини
ти повноваження суддів Конституційного 
Суду та скасувати «нікчемні» рішення цьо
го органу. Попри те що Володимир Зелен
ський пригрозив парламенту розпуском, 
якщо депутати відмовляться звільнити 
суддів КС, станом на 18 листопада прези
дентський законопроєкт досі не прийнято.

димира Зеленського, голови Верховної 
Ради Дмитра Разумкова, міністра охорони 
здоров'я Максима Степанова та глави пре
зидентського офісу Андрія Єрмака. Окрім 
того, ЗМІ підрахували, що за час пануван
ня епідемії коронавірусом заразився кожен 
шостий депутат парламенту. Зі свого боку 
Всесвітня організація охорони здоров'я по
відомила, що Україна може отримати вак
цину від COVID19 уже в другому кварталі 
2021 року.

Опрацював Анатолій Зимнін 
на підставі матеріалів порталів 
«Українська правда» 
BBC та «Укрінформ», 
газети «Дзеркало тижня».
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Реакція в Україні та Польщі 
на вибори в США

оли американці у 2016 році пре
зидентом вибрали Дональда 
Трампа, для багатьох у світі це 

стало несподіванкою та розчаруванням. 
Бізнесмен Трамп був цілковитим ди
летантом і новачком у політиці, а його 
радикальні та агресивні заяви в лібе
ральному світі сприймались як виклик 
демократії. Після виборів американська 
преса (насамперед та, яка пов’язана чи 
симпатизує демократам) і світові медіа 
намагалися зрозуміти вибір американ
ців. Самі ж прихильники Трампа часто 
говорили про свій вибір у ключі прагма
тизму: «він буде захищати американців, 
представляє традиційні консервативні 
цінності, запровадить менші податки, 
вміє заробляти». Були й такі, які голосу
вали за республіканця, бо вважали, що 
демократи не змогли висунути достойно
го кандидата. Тоді його суперницею була 
Гіларі Клінтон. 

На виборах 2020 року виборці Трампа 
у своїй більшості використовували ті ж  
аргументи на користь голосу за нього, що 
й чотири роки тому. Але цього разу кан
дидатом від демократів став більш впли
вовий і популярний лідер – Джо Байден. 
Власне, з прізвищем Байдена і пов’язана 
справа про імпічмент Трампові, яка роз
глядалась у Палаті представників восени 
2019 року. Ця тема піднімалася не пер
ший раз під час президентської каденції 
Дональда Трампа. Уперше про імпічмент 
заговорили фактично одразу після вибо
рів: мова йшла про російське втручання 
в американські вибори та можливу змову 
Трампа з росіянами. Але справа про ім
пічмент з 2019 року в центр уваги вивела 
Джо Байдена та українського президен
та Володимира Зеленського. Дональда 
Трампа звинувачували в застосуванні 
тиску на президента України, від якого 
Трамп очікував сприяння у справі розслі
дування причетності сина Байдена Генте
ра до кримінальних схем. Також Дональд 
Трамп згодом заявив, що це саме українці 
мають відношення до втручання в прези
дентські вибори 2016 року, а не росіяни. 
І хоча в грудні Палата представників про

голосувала за імпічмент, на рівні Сенату 
справа загальмувала.

Процес підрахунку голосів та фіксу
вання перемоги Джо Байдена не обійш
лися без голослівних та популістських 
заяв і дій Дональда Трампа. Спочатку 
Трамп почав заявляти про «масові фаль
сифікації» на користь свого конкурента, 
потім оголосив, що він переміг, паралель
но подаючись до суду щодо «незаконного 
підрахунку голосів». Незважаючи на те 
що підрахунок голосів показував значну 
перевагу Джо Байдена, Дональд Трамп не 
припинив юридично перешкоджати ого
лошенню його перемоги. 

В Україні, схоже, медіа мали більше 
симпатії до Джо Байдена. Майже всі 
мейнстрімові видання наголошували на 
його стабільній підтримці України та 
жорсткій позиції щодо Росії, тим самим 
протиставляючи Трампові. Повідомля
лось і про те, що Джо Байден кілька разів 
відвідував Україну, а його кандидатка на 
віцепрезидента Каміла Харіс послідовно 
засуджує російську агресію. Медійні ма
теріали пояснювали своїм читачам, чому 
для України вибір американцями Байде
на є позитивною новиною та як це може 
допомогти в протистоянні російській 
агресії. Натомість проросійські медіа 
в Україні транслювали заяви Дональда 
Трампа про «фальсифікацію виборів» 
і запевняли, що він ще має шанс вигра
ти. Також у проросійських медіа часто 
повторювався наратив про те, що «нова 
адміністрація Білого Дому не зацікавле
на у вирішенні війни на Донбасі та буде 
провокувати росіян на нові конфлікти». 
І вибір Байдена, як подавали проросій
ські медіа, ще більше «узалежнить Украї
ну від зовнішнього управління».

У Польщі медіа зі своїми симпатіями 
чи антипатіями до кандидатів умовно 
ділилися за принципом: проурядові – 
опозиційні. Перші цитували Трампа про 
«фальсифікації» і навколо цієї інформації 
будували свій основний переказ. Опози
ційні ж медіа про перемогу Джо Байдена 
в основному писали в руслі «влада ПіС 
програла, зробивши ставки на Дональда 

К
Трампа, а це може негативно позначити
ся на Польщі». Траплялись у польських 
медіа і нейтральні матеріали, які більше 
повідомляли про фактичний хід виборів 
та підрахунок голосів і представляли ос
новні постулати з програми Джо Байде
на щодо зовнішньої політики США.  

7 листопада, коли американські ме
діа оголосили про переможця виборів, 
український президент фактично одразу 
привітав Джо Байдена. Сам підрахунок 
голосів ще тривав, а Трамп себе називав 
переможцем, однак українська влада, як 
і частина лідерів демократичного світу, 
сміливо вітала Джо Байдена. А от поль
ський президент Анджей Дуда виявив
ся доволі обережним і привітав лише із 
«вдалою виборчою кампанією», за що 
одразу був підданий критиці частиною 
польських медіа. Симпатії правлячої 
партії у Польщі однозначно були на сто
роні Дональда Трампа, тож виграш Джо 
Байдена не сприйняли з ентузіазмом. 
Українська ж влада, схоже, свої симпатії 
могла змінити. З телефонної розмови, 
яку оприлюднила адміністрація Трампа 
після скарги працівника розвідки своє
му керівництву, можна було зробити 
висновок про симпатію Зеленського до 
американського президента. Зрештою, 
своїм дилетантизмом у політиці обидва 
президенти були схожі між собою. Оп
рилюднення цієї розмови та згодом зви
нувачення Трампа на адресу України про 
нібито втручання в американські вибори 
радше могли остудити симпатії Зелен
ського. Щонайменше, явно виражених 
симпатій комусь одному з кандидатів під 
час президентської кампанії в США Во
лодимир Зеленський не виражав. Це дає 
підстави припустити, що виграш Джо 
Байдена цілком влаштовує українську 
владу.

Якою на практиці буде політика но
вого американського президента щодо 
нашого регіону, маємо можливість пере
конатися в найближчому майбутньому, 
і при цьому наші симпатії чи антипатії 
до Джо Байдена вже матимуть другоряд
не значення.

На початку листопада у США відбулися вибори президента. За президентське крісло 
змагалися чинний президент, кандидат республіканської партії Дональд Трамп та кандидат 
від демократів Джо Байден. І хоч офіційні результати ще не оголошені, та вже зараз можемо 
сміливо говорити про перемогу Джо Байдена. Як у Польщі, так і в Україні слідкували за 
американськими виборами; медіа та правлячий політичний клас мали своїх симпатиків. 
Результати американських виборів одних засмутили, інших порадували. 

Ольга ПОПОВИЧ
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вала себе, чи маю право вихо-
дити на демонстрацію, оскільки 
я – тільки емігрантка й не маю 
права голосу в цій країні, але, 
не довго думаючи, намалювала 
свій транспарант і долучилася 
до демонстрації. Вважаю себе 
новою інтегрованою мешканкою 
Польщі, тому маю право вийти 
та продемонструвати свою по-
зицію, свою незгоду. Я виросла 
в сім’ї, де мало місце політичне 
виховання та відстоювання своєї 
позиції. Думаю, що влада наляка-
на, бо це – не невеличкий страйк, 
а найбільший в історії незалеж-
ної Польщі. Я маю надію, що він 
вплине на рішення Сейму, а ми, 

жінки, будемо продовжувати боротися. 
В умовах пандемії намагаємося продов-
жувати протестувати також дистанційно: 
в нас на балконі висить символ протесту – 
червона блискавка. Намагаюся поширю-
вати інформацію в соцмережах не тільки 
польською, українською, але й англій-
ською мовами».

Юля, яка живе в Польщі вже понад 
8 років, розповіла, чому вийшла на про-
тест жінок. «Я брала участь у страйках, 
мабуть, тому, що відчуваю себе грома-
дянкою цієї країни, хоча не є полькою 
й ніколи не стану нею. Відчуваю грома-
дянський обов’язок відстоювати свою 
позицію та чинити опір обмеженню прав 
людини. Це мене як жінки стосується осо-
бисто. Вважаю, що мати право вибору – 
це безмежно важливо. Коли почалися 
протести, я написала пост на Facebook, 
так званий coming out, у якому розпові-
ла свою особисту історію. Коли мені було 
19 років, я зробила фармакологічний 
аборт. Після оприлюднення цієї історії по-
чула від знайомих, що це дуже сміливий 
вчинок. Я не вважаю це якимось героїчним 
вчинком. Для мене це був привілей, я ви-
росла в іншому середовищі, в іншій сім’ї, 
з жінками – з мамою та бабцею. У моїй сім’ї 
сприймалося нормально те, що я прийшла 
і сказала, що я вагітна. Зробити аборт було 
нашим спільним обдуманим рішенням». 

Заборона абортів у Польщі. 
Українки протестують разом із польками

У 2016 році депутати вже на-
магалися заборонити проведен-
ня абортів через дефекти плоду, 
а також запровадили п’ятирічне 
ув’язнення для жінки, яка зроби-
ла незаконний аборт, і для ліка-
ря, який провів операцію. Масові 
протести змусили керівну партію 
відмовитися від розгляду цього 
проєкту. Мільйони жінок вийшли 
тоді на вулиці в чорному одязі, 
через що страйк назвали «Чор-
ним протестом». 

Цього року демонстранти 
вийшли в ре кордно великій кіль-
кості: за оцінками, 100 000 людей 
перебували на вулицях понад 
шість годин. 

Підтримати право польок на аборти 
вирішили й українські жінки, які активно 
брали участь у протестах. Серед них – мо-
лода дизайнерка Меланія, котра в 2012 
році переїхала з Києва. 

«Уперше я дізналася про проблему 
абортів у Польщі, коли навчалася в уні-
верситеті. Це був 2016 рік, тоді відбувся 
Чорний протест. Моя подруга журналістка 
висвітлювала ці події для іноземної преси. 
Так я довідалася про чорні парасольки, 
чому вийшло багато людей та чому в Поль-
щі настільки суворі закони щодо абортів 
і прав жінок. Цього року саме 30 жовтня 
я не брала участі в страйку, але була на 
менших і більш локальних протестах у по-
неділок, вівторок та середу. 

Чому я вирішила підтримати поль-
ських жінок? Бо сама цікавлюся різними 
феміністичними рухами та історією прав 
жінок. Мені дуже близька ця тема. Також 
близька тема прав людини. Я вважаю, що 
Польща як європейська країна не може 
не підтримувати цінності, які пропагують 
розвинені країни Європи, а також країни, 
які співпрацюють з ООН. Для мене це дуже 
дивно. Я пам’ятаю, коли їхала навчатися до 
Польщі в 2012 році, була впевнена, що їду 
до європейської країни. Чи потрібно на-
роджувати, коли дитина матиме вади? Це 
особиста справа кожної жінки. Я – донь-
ка лікарки, тому знаю трішки більше, ніж 

пересічна людина, про синдром Дау на. 
Особисто я не змогла б виховувати таку 
дитину. 

Мене трішки заспокоює той факт, що 
в Польщі існує вірогідність, що якщо люди 
продемонструють свій супротив, то влада 
зробить якісь висновки й трохи пригаль-
мує із впровадженням законів. Вважаю, що 
компроміс Дуди, коли аборт буде дозволе-
ний лише у випадку деяких вад плоду, – це 
вже хоч якийсь крок, але, щиро кажучи, 
я не думаю, що це можна буде розвинути 
далі. Особисто не вважаю такий компро-
міс розумним рішенням, і в майбутньому 
цей закон будуть ще ускладнювати. 

Ця ситуація надихнула мене як творчу 
особистість. Спочатку я малювала картон-
ні транспаранти, пізніше вирішила ство-
рити їх у формі електронних ілюстрацій та 
плакатів, які кожен охочий може заванта-
жити й роздрукувати. Мені дуже важливо 
розповідати про ситуацію, обговорювати 
її та поширювати інформацію в соцмере-
жах. У мене багато друзів з інших країн, їм 
цікаво, що відбувається. Аборт – це склад-
на операція, з наслідками. Я ні в якому разі 
не закликаю робити їх, але вважаю, що 
кожна жінка повинна вирішувати сама, 
а не хтось інший за неї». 

Також Ніка з Кракова розповідає: «Я ви-
рішила підтримати польських жінок, адже 
була обурена не менше. Спочатку запиту-

22 жовтня суд схвалив норми, що посилюють закон про аборти в країні. Переривання 
вагітності стало незаконним майже в усіх випадках, включно з інвалідністю й небезпекою 
для життя плода. Аборт залишився можливим, тільки якщо сталося зґвалтування і життя 
та здоров'я жінки знаходяться під загрозою. 

Іванка БЕРЧАК
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Новини української громади в Польщі
На будівництві загинув 
громадянин України 
На будмайданчику в місцевості ЧеховіцеДзедзіце (Сілезь

ке воєводство) загинув 59річний громадянин України. Як 
повідомило «Radio Bielsko», трагедія сталася 14 листопада на 
будівництві місцевого складу. Під час робіт чоловік упав з ви
соти. На місце прибув медичний гелікоптер із Кракова, однак 
життя потерпілого врятувати не вдалося. Причини, які при
звели до загибелі громадянина України, розслідують місцева 
поліція й прокуратура, а Державна інспекція праці перевіряє, 
у яких умовах виконувалися роботи.

Учень з України отримав у Польщі 
престижну урядову стипендію
Учень Комплексу загальноосвітніх та технічних шкіл у місті 

Устка (Поморське воєводство) Максим Козак став стипендіа
том прем’єрміністра Польщі. Ця стипендія призначається за 
високі показники в навчанні або виявлення особливих талан
тів щонайменше в одній галузі. Як повідомив портал Yavp.pl, 
Максим приїхав з України та навчається на напрямку «Техні
камехатроніка». Середній бал хлопця з усіх предметів стано
вить 5,36 (з 6 максимальних), а дирекція навчального закла
ду оцінює Максима як «талановитого та дуже працьовитого 
юнака». Грошову стипендію прем’єрміністра Польщі (2 580 
злотих) українець отримуватиме протягом навчального року 
(з вересня по червень).

Черговий «український» пам’ятник 
з’явився в Польщі
У польському місті Скерневіце (Лодзьке воєводство) 9 лис

топада відкрито пам'ятник «Перед Варшавською битвою», 

Відкрився третій осередок 
підтримки мігрантів у Кошаліні 
У Кошаліні (Західнопоморське воєводство) при місцевому 

відділенні «Caritas» відкрився Інтеграційний центр підтримки 
мігрантів. Як повідомило «Наше слово», це – вже третя в місті 
установа, яка допомагає іноземцям. У новому осередку мігранти 
зможуть отримати допомогу з легалізації перебування, праце
влаштування або медичного страхування. Також тут надавати
муть інформацію щодо польського законодавства, традицій та 
культури Польщі й безкоштовні юридичні консультації. Окрім 
безкоштовних курсів польської мови, проводитимуться курси 
з адаптації іноземців. У центрі також допоможуть перекласти 
документи чи орендувати мігрантам помешкання та нададуть 
психологічнопедагогічну підтримку.

Інтеграційний центр підтримки знаходиться на вул. 1 травня 
18/2 (у підземному переході в Проїзді тисячоліття). Номер теле
фону: +48 539 677 733. Центр працює у понеділок з 8.00 до 17.00 
та з вівторка до п’ятниці з 8.00 до 14.00.

Українські лікарі зможуть працювати 
в Польщі без дозволу на роботу?
Польський уряд працює над постановою, якою передбачається 

звільнити лікарів, медсестер, акушерок, медичних рятувальни
ків та стоматологів зпоза країн Європейського Союзу (зокрема 
і з України) від необхідності отримувати дозволи на працевлаш
тування в Польщі. За інформацією порталу «Yavp.pl», проєкт 
постанови, який було опубліковано 16 листопада, стосується 
спеціалістів, які мають як необмежене, так і обмежене право за
йматися своєю діяльністю. Після ухвалення документа медич
ним працівникам не треба буде отримувати дозвіл на працю від 
воєводи чи проходити процедуру тесту ринку праці.

Пам’ятник «Перед Варшавською битвою». Фото Данути Матлох зі сторінки www.gov.pl
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який увіковічує очільників держав – союзників Польщі 
у війні з більшовиками 1919–1920 років, зокрема, україн
ського полководця Симона Петлюру. Монумент символізує 
підтримку Польщі з боку Угорщини, Франції та України під 
час польськобільшовицької війни. Пам’ятник являє собою 
фігури польського маршала Юзефа Пілсудського, голову 
Директорії УНР Симона Петлюри, прем’єрміністра Угор
щини Пала Телекі та військового радника штабу польської 
армії, а в майбутньому президента Франції, Шарля де Голля. 
В урочистому відкритті монумента взяв участь віцепрем’єр 
Польщі Пйотр Ґлінський, який назвав його «пам’ятником 
міжлюдської та міжнародної солідарності».

Завершився фестиваль українського кіно «Ukraina!»
У Польщі в жовтні та листопаді вже вп'яте пройшов фес

тиваль українських фільмів «Ukraina!».

Цього року, окрім столичних кінотеатрів, усі стрічки де
монструвалися також у режимі онлайн. Глядачі мали змогу 
побачити кілька десятків українських, чеських та білорусь
ких фільмів, зокрема, стрічкупереможця конкурсу «Го
ризонти» 76го Венеціанського кінофестивалю «Атланти
да» Валентина Васяновича, воєнну драму про українських 
моряків «U311 Черкаси» Тимура Ященка, фільм «Віддана» 
Христини Сиволап, драму «Забуті» Дар'ї Онищенко, анти
утопію «Номери» Олега Сенцова й Ахтема Сеітаблаєва та іс
торичну драму «Чорний ворон» Тараса Антиповича, а також 
низку документальних стрічок, зокрема «Смерть Сталіна» 
Сергія Лозниці.

Відбувся товариський футбольний матч 
між Польщею та Україною
Збірна України з футболу поступилася в товариській грі 

команді Польщі з рахунком 0:2. Авторами голів стали Кши
штоф Пйонтек та Якуб Модер. Як повідомляв кореспон
дент «Укрінформу», в матчі, який відбувся 11 листопада на 
легендарному «Сілезькому стадіоні» в місті Хожув, «збірна 
України контролювала гру протягом усього матчу, її футбо
лісти виглядали відверто краще», але не реалізували деяких 
моментів, зокрема пенальті. «Якщо не дивитися на рахунок, 
то грою команди я задоволений», – підсумував товариський 
матч тренер українців Андрій Шевченко.

Відкриття фестивалю «Ukraina» у Варшаві. 
Фото Посольства України у Польщі

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталу «Наш ви-
бір», газети «Наше слово», агентства «Укрінформ», порталів «Yavp.pl», 
«InPoland» та Посольства України в Польщі.

людські історії

Першого серпня 2020 року минуло сто років із дня народ-
ження людини, яка чи не найбільше в ХХ столітті була 
причетна до справи польсько-українського примирення, – 
Богдана Осадчука. Наступного ж року буде десята річниця 
з дня його смерті. «Український полонофіл», «візіонер поль-
сько-українського примирення», «Дон-Кіхот із Коломиї», 
«людина прикордоння» – це лише деякі з епітетів, якими 
називали Богдана Осадчука в численних статтях про 
його незвичну долю. Це була доля, близька сотням тисяч 
людей, котрі, як у середині буремного ХХ століття, так 
і зараз, з різних обставин, змушені були шукати себе за 
кордоном.

Богдан 
Осадчук – 
герой нашого майбутнього

Богдан Осадчук народився в Коломиї в 1920 році. Дитинство 
та юність провів недалеко від Кракова, де його батько працював 
учителем. Публікуватися почав на початку 40х років, зокрема 
писав до української газети «Краківські вісті». У 1941 році пере
їхав до Берліна, де навчався в Університеті ім. Гумбольдтів, який 
завершив у 1944 році. Одночасно з навчанням продовжував пи
сати до «Краківських вістей», розпочав також співпрацю з газе
тою «Волинь», де редактором був Улас Самчук, а видавцем – Сте
пан Скриптик, майбутній Патріарх Київський Мстислав. Після 
закінчення війни Осадчук зумів залишитися в американській 
окупаційній зоні Берліна завдяки непорозумінню: чиновник, 
що видавав документи місцевим жителям, помилково подумав, 
що місце народження – «Kolomea» знаходиться в Італії, і визнав 
чоловіка італійським мігрантом. Трохи згодом Богдан Осадчук 
почав співпрацювати з німецькою «Die Neue Zeitung» («Нова га
зета»), де писав про Східну Європу, а в 1952–1953 роках вида
вав німецькомовний бюлетень «Слово на тему Східної Європи». 
Ще до цього, в 1950 році, на Конгресі вільної культури в Берлі
ні, познайомився з Єжи Ґедройцем та Юзефом Чапським, з чого 
почалася піввікова співпраця Богдана Осадчука з легендарним 
часописом «Культура». 

Тут варто зробити невеликий відступ і згадати, у якому стані 
тоді перебували польськоукраїнські відносини. Повоєнні роки 
були чи не найважчим періодом для стосунків двох народів, оку
пованих комуністичними режимами. Ще дуже свіжими залиша
лися рани від злочинів на Волині та проведеної комуністичним 
польським урядом акції «Вісла». Крім того, середовище поль
ських емігрантів сподівалося на повернення втрачених східних 
територій. У 1952 році на сторінках «Культури» було опубліко
вано лист ксьондза Маєвського із закликом забути про Львів, 
Гродно й Вільнюс та сконцентруватися на розвитку «поверне
них територій» західної Польщі. Після цієї публікації редакція 
отримала величезну кількість обурених листів, у яких Ґедройця 

Олександр ШЕВЧЕНКО
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звинувачували у зраді. У таких умовах українець Богдан Осадчук 
почав співпрацю з «Культурою». Писав спочатку про життя укра
їнської еміграції за кордоном, паралельно починаючи співпрацю 
з українськими еміграційними часописами (серед яких «Сучас
ність», що з'явилася в 1961 році), у яких розповідав про поль
ські справи й розвиток польської еміграційної політичної думки. 
Співпрацював також із багатьма німецькими та швейцарськими 
газетами. Паралельно дуже плідній публіцистичній діяльності 
Осадчук будував і наукову кар'єру – захистив дисертацію та пра
цював в Українському вільному університеті в Мюнхені. 

У «Культурі» Осадчук з 1952 до 1977 року був редактором регу
лярної «Української хроніки», у якій відкривав польському емі
граційному середовищу життя українців як у Радянському Сою
зі, так і за його межами. Крім того, «Культура» стала основним 
дискусійним осередком польських та українських інтелектуалів 
тих часів. В умовах, коли про серйозну дискусію та обговорення 
важких питань між УРСР та ПНР годі було говорити, часопис 
був основним майданчиком, де такий діалог вільно тривав. Це 
дало можливість полякам та українцям в еміграції зрозуміти 
одне одного й попри роки комуністичної окупації не заморози
ти двосторонні стосунки в післявоєнних парадигмах, а ідейно 
розвиватися й підлаштовуватися під нові, спільні виклики. Саме 
результатом цієї еволюції двосторонніх відносин, стала стат
тя Юліуша Мєрошевського «Російський "польський комплекс" 
і простір УЛБ», яка стала основою ідеї, котру в подальшому наз
вуть «доктрина Ґедройця», – визнання й підтримка незалежних 
України, Литви та Білорусі в нинішніх кордонах. За думкою дея
ких публіцистів, саме завдяки «доктрині Ґедройця» у східноєвро
пейському регіоні вдалося уникнути сценарію балканських війн 
у дев'яностих роках. Натомість її поява не була б можливою без 
багаторічних дискусій польських та українських інтелектуалів. 

Показово, що в 1990 році, під час польськоукраїнської кон
ференції в Яблонній, Осадчук був у складі саме української де

легації, хоч, зі зрозумілих причин, не мав радянського грома
дянства та більше був пов'язаний із німецькими та польськими, 
а не з українськими середовищами. У тому ж році громадський 
діяч уперше після тривалої перерви приїхав в Україну. 

Після падіння СРСР, Богдан Осадчук продовжив стежити 
й публікувати статті про політичну ситуацію уже незалежної 
України. Його погляд завжди був незалежним і глибоким, часто 
на відміну від пострадянських публіцистів усередині країни. 
Коли в одному з українських видань текст Осадчука відреда
гували, скоротивши його критику відомого в той час політи
ка, він просто відмовився далі з ними співпрацювати. І хоча 
Осадчук писав в інші українські видання, все ж більше він був 
пов'язаний саме з європейськими газетами та журналами. Пу
блікувався в «Культурі» до 2000 року, допоки журнал не припи
нив свого існування у зв'язку зі смертю Єжи Ґедройця. Також 
довгий час публікувався на сторінках газети «Rzeczpospolita». 
У 1994 році Осадчук отримав Орден за «видатні заслуги у спра
ві польськоукраїнського примирення», а в 2001 році – найви
щу польську державну нагороду – Орден Білого Орла. 

Богдан Осадчук помер у жовтні 2011 року, на 91му році жит
тя. Він цілком виконав свою життєву місію, але Україні добре 
було б пізнати Осадчука. Можливо, в ХХ столітті не було лю
дини, яка б більш глибоко й професійно розуміла історичний 
біль поляків та українців. І вкотре постаючи перед спільними 
проблемами в польськоукраїнських стосунках, нам варто за
зирнути в статті Осадчука, його листування з Ґедройцем, його 
інтерв'ю. Адже ті питання, що виглядають для нас нездоланним 
бар'єром, уже були не раз проговорені, а успішні формули – 
знайдені. 

Тому для всіх українських сил, що хочуть примирення 
з Польщею й спільного європейського майбутнього, Осадчук 
має стати героєм майбутнього. Нашого спільного майбутнього. 
Сподіваюся, не далекого. 

Вручення нагороди ім. Єжи Ґедройця Богдану Осадчуку в 2007 році за участі президента Польщі Леха Качинського. Фото із Archiwum Kancelarii Prezydenta RP
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Кав’ярня-книгарня «Нитка»:
пропозиція для шлунка та інтелекту
Надію Мороз-Ольшанську українська спільнота в Польщі знає як співзасновницю та директорку Міжнародного 
фестивалю Українського театру «Схід–Захід», який від 2014 року запрошує до Кракова професійні й аматорські театри з 
різних куточків не тільки України та Польщі, але й Німеччини, Фінляндії, Вірменії, Грузії, Австрії та інших країн. Сьогодні 
ж ми дещо відходимо від театральної теми й розмовляємо з Надією як із однією з засновників краківської кав’ярні-
книгарні «Нитка» («Nić»), яка є соціальним підприємством і діє при фонді «Активна інтеграція».

Юлія Лащук: Надю, з театральної сфери отак прямісінько 
в гастрономію? Звідки така ідея і чи означає це, що фес-
тивалю «Схід–Захід» більше не буде? Чи це паралельні 
проєкти?
Надія Мороз-Ольшанська: Проєкт кав’ярні-книгарні був 
створений ініціативною групою. Нас було четверо – двоє на-
ших друзів із Миргорода, які, починаючи з третього фести-
валю, були в нас волонтерами та координаторами: Микола 
та Олександр Ганюшкіни, а також я і мій чоловік Куба Мату-
шевський, який працював на фестивалі від першої його еди-
ції спочатку як фотограф, а потім як координатор і заступник 
директора. У нас склалося так, що кожен відповідає за свою 
ланку. Хлопці довгий час працювали в гастрономії, мають 
родинні гастрономічні традиції, оскільки вони походять із 
сім’ї професійних кухарів. Викладали та довго працювали 
у відомих краківських закладах. Вони відповідають за части-
ну гастрономічну, ми ж із Кубою – за мистецько-культурну, 
але завжди одне одного доповнюємо та допомагаємо. А фес-

тиваль «Схід–Захід» і далі відбуватиметься, просто відтепер 
він матиме ще одну локацію. Крім того, тут проходитимуть 
фестивальні вечірки без обмежень у часі та кількості осіб, які 
можуть прийти, бо хоч сама кав'ярня й маленька, але маємо 
величезне подвір'я з альтанкою, де плануємо влітку показу-
вати кіно і де відбуватимуться різні зустрічі. 

Ви ризикнули відкритися саме зараз, коли важко перед-
бачити, що буде завтра. Як це – починати новий бізнес 
у часи пандемії?

Відкрилися ми 24 жовтня зустріччю з Іреною Карпою, яку 
робили на подвір'ї. Це був перший день другого локдауну 
в Польщі, а це означало, що впроваджуються обмеження 
щодо кількості осіб на подіях, а їжу можна продавати тіль-
ки навинос. На щастя, ми ще й книгарня, тому з огляду на 
теперішні обмеження тут одночасно можуть перебувати 
максимум троє клієнтів і купувати книжки. У нас є пропозиції 
і для дітей, і для дорослих, українська та світова література 

українці в Польщі
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українською мовою, спеціалізована література. 
Ми зараз співпрацюємо й ведемо перемовини 
з українськими видавництвами, адже хочемо всіх 
українських авторів мати в себе. А також із поль-
ськими видавництвами, що пропонують або укра-
їнську літературу польською мовою, або ж ре-
портажі чи дослідження на українську тематику. 
І нарешті ми матимемо кілька книжок про Україну 
англійською мовою для туристів, які до нас захо-
дять. Зараз намагаємося налагоджувати контакти 
з установами культури, хочемо взаємної підтрим-
ки, розвитку та промування, щоб нам усім вдалося 
пережити цей карантин.

Розумію, що з книжками орієнтуєтеся пере-
дусім на українців, які проживають у Польщі? 
А чим плануєте зацікавити поляків?

Для поляків можуть бути цікавими оригіналь-
на гастрономічна та мистецька пропозиції. Зараз 
подій ми проводити не можемо, але кав'ярня зна-
ходиться в кам'яниці в старому місті, і до неї веде 
дуже колоритний коридор, у якому ми зробили га-
лерею. Зараз там експонується виставка робіт мо-
лодої української художниці. У Кракові часто шу-
кають нові цікаві місця. Тут цінується можливість 
не просто випити кави, а й поговорити. Доки го-
тується кава, відвідувачі питають, чому саме укра-
їнська література, коли вона буде представлена 
польською? У Кракові на сьогодні за статистикою 
понад 10% українців, поляки чують українську чи 
російську кожного дня, і їм цікаво дізнатися, що це 
за культура. 

Тобто нішевості ви не боїтеся?
Зовсім навпаки. Чому ми «Нитка»? По-перше, бо 

знаходимося у кам'яниці «Цеху кравців», а по-дру-
ге, це власне та нитка, яка об'єднує різні культури, 
традиції, теми для дискусій, це така собі платфор-
ма для комунікації. Крім того, ми ще й соціальне 
підприємство. У нас працюють люди, що належать 
до категорій, які підпадають під загрозу соціально-
го виключення, – молодь до 30 років, без досвіду 
роботи, люди з обмеженими можливостями. Тому, 
власне, маємо формат соціально-культурно-інте-
граційний, і нам цікаво показати, що соціальний 
проєкт може бути прогресивним, сучасним та ори-
гінальним. Одним словом, ми намагаємося створи-
ти цікаву пропозицію і для шлунка, і для інтелекту.

Наразі залишаєтеся в Кракові чи плануєте під-
корювати інші міста?

У нас зараз є кілька можливостей співпраці 
в Польщі та в інших країнах, тому готуємо франши-
зову пропозицію, аби це були ті рівень та якість, 
які тримаємо від самого початку. Для нас важливо, 
щоб у книгарні була представлена тільки україно-
мовна література або ж українські переклади міс-
цевими мовами. Ми свідомо не беремо російсько-
мовної української літератури. Вважаємо, що це 
правильно. Так ми підтримуємо українську книгу 
та українські видавництва. Інша річ, важлива для 
нас, – це соціально-культурний напрямок. Власне 
таку франшизу ми зараз готуємо і будемо її пред-
ставляти нашим, маю надію, майбутнім партнерам. 

Розмовляла Юлія ЛАЩУК
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освіта

Рапорт демонструє сумну статистику. У 2019 році в Поль-
щі в результаті суїциду загинуло дев’яносто вісім дітей та 
підлітків у віці від семи до вісімнадцяти років. За кількістю 
смертельних спроб скоєння самогубства молодими особа-
ми Польща посідає друге місце в Європі. З кожним роком 
усе більше зростає кількість випадків, коли діти та підлітки 
обривають своє життя. У 2019 році на цілих 23% більше, 
ніж роком раніше. Кожен шостий польський підліток сві-
домо себе калічив, а у випадку дівчат – кожна четверта. За 
підрахунками, щонайменше 630 тисяч осіб, яким ще не ви-
повнилося вісімнадцяти років, потребують постійної пси-
хологічної чи психіатричної підтримки.

В Україні ситуація виглядає не краще: в 2019 році заре-
єстровано 111 самогубств або спроб самогубств неповно-
літніх, серед яких кожен сьомий не досяг навіть десятиріч-
ного віку.

Знецінення: «ти – повний нуль»
Дуже часто дорослі повчають дітей, аби ті не намагалися 

бути кращими. Якщо свого часу їм також давали зрозумі-
ти, де їхнє місце, то як вони можуть по-іншому ставитися 
до своїх дітей? Як наслідок, згідно із рапортом, кожен тре-
тій учень чи учениця в Польщі відмовляється докладати 
зусиль, коли вважає, що він чи вона недостатньо хороші 
в тій чи іншій галузі. 33% учнів на запитання, як часто вони 
пишаються собою, відповіли: «ніколи» або «рідко». Кожен 
десятий учень не відчуває почуття гордості, навіть коли 

чогось досяг. Більше половини вважають, що їхні невдачі 
є наслідком того, що вони «не мають здібностей у чомусь».

Діти соромляться своїх мрій, бо дорослі дають їм зрозу-
міти, що в них нічого не вийде. Як зазначається в рапорті, 
багато талановитих людей вважають, що такими не є, бо 
те, в чому вони були добрими, в школі було недооцінене 
й навіть висміювалося.

Замість занижування самооцінки, дітей потрібно моти-
вувати й цінувати їхні прагнення.

Навчання: «просто вивчи напам’ять»
Кожен п’ятий учень у світі не може впоратися навіть із 

найпростішими завданнями, які вимагають застосування 
практичних знань за допомогою комп’ютера як інструмен-
та пошуку інформації. Згідно із рапортом, кожен сьомий 
п’ятнадцятирічний підліток у Польщі не розуміє прочи-
таного тексту. Багато учнів проводять свій час на уроці 
майже повністю пасивно – слухаючи те, чого вони не ро-
зуміють. Як наслідок, вони стають апатичними та депре-
сивними. Як доводять психологи, діти швидше навчаються 
через активність та власний досвід, що стимулює їхній мо-
зок, ніж тоді, коли хтось намагається «повкладати їм щось 
до голови».

Замість одностороннього навчання потрібно організо-
вувати процес взаємодії: через здобування власного дос-
віду, дозвіл дітям робити відкриття, навіть якщо вони вже 
були зроблені багато століть тому.

Як ми 
підриваємо 
в дітей віру 
в себе та звідки 
беруться нерішучі 
дорослі

У жовтні товариство «Весна» опублікувало «Рапорт про знецінення. Як ми підриваємо в дітей 
віру в себе і звідки беруться боязкі дорослі». Рапорт описує помилки, яких припускаються 
дорослі по відношенню до дітей: знецінення, невідповідні методи навчання, гіперопіка, 
позбавлення права голосу, оцінювання та осудження. До чого вони призводять та що варто 
робити, аби їх уникнути?
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освіта

Гіперопіка: «боячись за життя дитини, 
батьки не дають їй жити»

Інколи дорослі надмірно намагаються 
оберегти дітей від небезпечних ситуацій 
та неприємного досвіду, які є складови-
ми реального життя. Згідно з рапортом, 
діти, котрі зазнали гіперопіки дорослих, 
стикаються із труднощами в адаптації до 
повсякденних викликів уже в п’ятиріч-
ному віці. За дослідженням, у ході якого 
протягом восьми років науковці спосте-
рігали за чотирма сотнями дівчат та хлоп-
ців, у таких дітей пізніше виникає більше 
проблем у школі. У віці десяти років у них 
з'являються труднощі з контролюванням 
своїх емоцій. Вони легко піддаються зло-
сті, їм важко завести друзів, вони гірше 
радять собі з навчанням, ніж однолітки, 
які не зазнали надмірної опіки.

Дозвольте дітям самостійно вирішува-
ти щоденні виклики, інакше як вони ста-
нуть самостійними.

Стишування: «діти й риби 
не мають права голосу»

Дорослі часто вважають, що самі зна-
ють, як для дітей буде краще, позбавля-
ють тим самим їх права голосу в процесі 
прийняття рішень. У рапорті зазначено, 
що дорослі, які в дитинстві були позбав-
лені можливості прийняття рішень на-
віть у простих справах, а стиль вихован-
ня, якому вони піддавалися, базувався 
на абсолютній покірності, мотивованій 
страхом покарання, не тільки мають ниж-
чу самооцінку, ніж люди, навчені брати 
відповідальність за рішення, але й легше 
піддаються зовнішньому впливу – моди, 
стереотипів, реклами, влади та різного 
роду маніпуляцій.

Поразки є нормальним елементом 
розвитку дитини й нашого життя. Не по-
трібно переконувати дітей, що поразка 
є чимось, чого потрібно соромитися. За-
питуйте про їхню думку, дайте їм право 
вирішувати.

Оцінювання: «я дурний/дурна, 
бо мені так сказали»

Не випадково все більше людей, навіть дітей, страждає 
від депресії. За підрахунками, поданими в рапорті, у Поль-
щі ця проблема може торкнутися кожного п’ятого підлітка, 
і мова не йде про «перехідний вік». Дорослі створюють над-
звичайно токсичне середовище, у якому сьогодні вироста-
ють діти, котрі замість підтримки, розуміння та індивідуаль-
ного підходу, отримують лише оцінки, осуд та ярлики. 

В опрацюванні наведена влучна фраза психотерапевта 
та письменника Натаніеля Брандена: «Ми не заохочуємо до 
кращої поведінки, ставлячи під сумнів цінність дитини, її 
інтелект, мораль, характер, мотиви чи психіку. Ніхто не став 
"хорошим" після почутих слів, що він "поганий"».

Осуд: «як ти могла про це не знати, 
чого ти не така, як твоя сестра»

Згідно з рапортом, у мозку дитини, яку осуджують 
і висміюють за помилки, припиняється вироблення дофа-

міну. Він відповідальний, серед іншого, за процеси навчан-
ня та запам’ятовування. Коли мозок не виробляє дофамін, 
процес навчання зупиняється.

Осуджуючи, висміюючи дітей за помилки, дорослі ро-
блять їх невпевненими в собі та пасивними. 

«Ми вже дорослі, й ніхто не змінить нашого дитин-
ства, але ми можемо змінити дитинство наших дітей» – 
головний висновок рапорту. Для психічного здоров'я по-
коління ми, дорослі, повинні зараз дати дітям віру в себе, 
вільний простір, можливість самостійно досліджувати світ 
і приймати рішення, право на помилку, а що найголовніше – 
не вішаймо на них ярлики. Як інакше ми дамо їм гідність? 
Адже саме вона є фундаментальним правом людини, з яко-
го формується повага до себе та інших.

Повний текс рапорту тут: 
akademiaprzyszlosci.org.pl/raport-o-dolowaniu/

Підготувала Іванна КИЛЮШИК
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його думка щодо вистави була для мене 
найважливішою. Він сказав, що я дивовиж-
но добре розумію, що таке війна, з усім її 
абсурдом, сюрреалізмом, але в той же час – 
зі страхом і враженням, ніби вона проникає 
в кожен закуток нашого життя».

«Вхід до лісу». Виставка Дарії Кольцової 
в галереї Lescer 

«Під час роботи над книгою "Хлопець 
з піа ніно" в мене з’явилося багато цікавих 
нових контактів із художниками та курато-
рами з України. З Дарією я познайомилася 
також у 2014 році під час написання книж-
ки. Ми відразу налагодили добрий контакт 
та шукали тему, яка була б близькою Дарії 
та водночас мені. Під час навчання в Кем-
бриджі мене захопила «Лісова пісня» Лесі 
Українки, яка торкається багатьох цікавих 
мені тем: пов’язаних із жіночністю, зі збере-
женням вірності собі і своїй природі та са-
мопожертвою на благо іншої людини. Дарії 
дуже сподобалася ця тема, на виставці ми 
зібрали всі її роботи, пов’язані з пошуком 
своєї справжньої внутрішньої природи, пи-
таннями, чи залишитися їй вірною, чи під-
корятися деяким правилам або стандартам, 
які нам нав’язує зовнішній світ. 

Революція та війна надалі є основною темою 
в сучасному українському мистецтві

«Я вже рік не була в Україні, але найго-
ловніше для мене, що війна, революція на 
Майдані стали причиною досить великих 
змін у візуальному мистецтві, що я і спро-
бую показати в моїй докторській дисертації. 
Я й далі прослідковую в роботах митців такі 
теми, як проблема кримських татар, радян-
ське минуле та анексія Криму (не обов’язко-
во прямі коментарі на цю тему, а навпаки – 
набагато глибші підтексти, яких раніше не 
було). У своїй роботі я називаю це «лікуван-
ням», процесом розуміння, сприйняття цієї 
важкої історії і трагічних подій. 

Ева Сулек – історикиня мистецтва, кураторка, дослідниця українського мистецтва. Вона 
закінчила Варшавський університет та Кембриджський університет у Великобританії. 
Членкиня Польського інституту вивчення мистецтв світу. Співпрацює з багатьма 
галереями й установами культури в Польщі та за кордоном, регулярно публікується 
у виданнях, присвячених мистецтву й культурі. Авторка книжки «Хлопець з піаніно. Про 

мистецтво і війну в Україні», у якій наближає до читача найновіше українське мистецтво 
в контексті подій останніх років – Революції Гідності, анексії Криму та війни на Донбасі. 

Стипендіатка програми «Молода Польща» Національного центру культури. Ева розповіла про 
своє знайомство з українським сучасним мистецтвом, про ідею, процес написання книжки та 

про інші проєкти, пов'язані з Україною.
Іванна БЕРЧАК

культура

Ева Сулек: «Конфлікт в Україні 
здійснив "постколоніальний поворот" 

у сучасному українському мистецтві»

Зустріч з Маркіяном Мацехом, Майдан 
і «постколоніальний поворот» у мистецтві

«Це досить цікава історія про те, як усе 
починалося, адже моя сімейна історія також 
стала відправною точкою. Моя родина по-
ходить зі Львова. Бабця завжди багато роз-
повідала про це місто, згадувала своє дитин-
ство та юність, які провела там. У старшому 
віці, коли стало відомо, що їй не довго зали-
шилося бути з нами, я почала записувати ці 
спогади, щоб якось зберегти їх. Думала над 
написанням книжки про Львів та сімейну 
історію. Щоб дослідити цю тему, в 2013 році 
я поїхала до Львова, а влітку того ж року – 
на відпочинок до Грузії. Під час цих канікул 
у грузинському автобусі познайомилася 
з Маркіяном Мацехом, який також подоро-
жував Грузією. Оскільки він родом зі Львова, 
ми багато говорили про це місто та обміня-
лися контактами. А вже в листопаді почала-
ся революція на Майдані, і я побачила цього 
хлопця з грузинського автобуса на фотогра-
фіях, які стали в певному сенсі іконою Май-
дану. Тоді я зрозуміла: якщо я хочу писати 
про Україну, то мабуть, маю писати про те, 
що в ній відбувається сьогодні і є сучасним. 
Саме фото з Маркіяном і піаніно стало об-
кладинкою моєї книги. Я почала спостері-
гати за творчістю Маркіяна, і виявилося, що 
є багато людей, які коментують революційні 
події на Майдані, а пізніше анексію Криму 
та війну на Сході країни завдяки мистецтву. 
Оскільки за фахом я – історик мистецтва, 
тож почала уважніше досліджувати цю мис-
тецьку діяльність. Стежила, як художники 
коментують ці події, бачу, що відбувається 
сьогодні, і моя зацікавленість українським 
мистецтвом не проходить, вона постійно 
поглиблюється. Першим важливим момен-
том стала робота над книжкою "Хлопець 
з піаніно", яка вийшла у 2018 році. 

Зараз пишу докторську роботу про пост-
колоніальні трансформації мистецьких осе-
редків Києва, про чотири основні мистецькі 

центри в місті. Вважаю, що саме революція 
на Майдані та подальші політичні події після 
неї призвели до того, що я називаю "постко-
лоніальним поворотом" у мистецтві. У своїй 
роботі я базуюсь на теоріях дослідників, які 
говорять, що постколоніальне суспільство 
потребує часу після здобуття незалежнос-
ті для усвідомлення внутрішньої свободи, 
зрозуміння себе, своєї ідентичності та влас-
ної історії. І не лише час потрібен. Повинні 
відбутися якісь важливі події, щоб стався 
цей "постколоніальний поворот". Про краї-
ни колишнього Радянського Союзу теж до-
речно говорити в цьому контексті, оскільки 
вони були певним типом сучасної колонії. 
Отже, таким переломним моментом в Укра-
їні я вважаю саме період 2013–2014 років». 

Війна й театр
«Щоб розвивати свої літературні навики 

я почала навчатися у школі Артура Палиґі 
з написання п’єс у Сілезькому театрі. Я на-
писала п'єсу "Тварини, які з’їли своїх людей" 
під час навчання в цій школі. Коли поїха-
ла до Кембриджу, то зв'язалася з "Polish 
Cambridge Studies", які допомогли з пере-
кладом п'єси на англійську мову в рамках 
підтримки польської культури за кордоном. 
Вона була показана в Cambridge Theatre 
у березні, за три дні до закриття театрів че-
рез пандемію. У мене також є переклад цієї 
п’єси українською мовою, я б хотіла показа-
ти її в Україні. Вистава стосується конфлікту 
на Донбасі, але на такому собі метарівні. 
Ніби цей конфлікт на Сході є певною точ-
кою відліку того, що таке конфлікт взага-
лі і як він впливає не тільки на людей, але 
й на все довкола. Меседж мого мистецтва 
про те, що всі конфлікти насправді погані 
та погано впливають на всіх, хто в них бере 
участь. П’єса одночасно є досить абсурд-
ною і гротесковою, трохи сюрреалістичною. 
У день прем’єри в залі був військовий із 
Академії Вест-Пойнт у Сполучених Штатах, 
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Парки та ліси «відкриті» 
для відвідування

На відміну від «весняного локдауну», во-
сени уряд Польщі не забороняв людям хо-
дити до парків, лісів та мандрувати пляжами. 
А отже, громадяни можуть відпочивати на 
лоні природи, гуляючи лісовими чи парко-
вими стежками, або на березі озера чи моря. 
Але пам’ятайте, що при цьому слід зберігати 
дистанцію та не збиратися групами більше 
п’яти осіб. А от прикривати вуста та ніс в лісі 
та парку необов’язково, так само як і в бота-
нічних садах чи на пляжах. Найголовніше, 
що рух на свіжому повітрі позитивно впли-
ває на наше самопочуття та покращує імуні-
тет, що особливо важливо нині.

Недозачинені спортзали
Тренажерні зали та басейни в Польщі були 

зачинені ще на початку другої хвилі пандемії – 
у середині жовтня. Втім, деякі фітнес-центри 
знайшли шпаринку в законодавстві (про 
підготовку та проведення спортивних зма-
гань), яка дозволила їм відновити діяльність. 
Деякі мережі тренажерних залів, наприклад, 
«Zdrofit» чи «Total Fitness», відкрили частину 
своїх клубів. На практиці це виглядає так, що 
бажаючі можуть тренуватися із дотриман-
ням додаткових санітарних норм. Раз на дві 
години в усьому клубі проводиться дезін-
фекція, обмежено кількість осіб, які одночас-
но можуть перебувати на тренуванні чи на 
спортивних заняттях (змаганнях), зачинені 
сауни, а тренери мають обов’язок носити 
маску. Перед тим як відвідати відчинений 
фітнес-клуб у вашому місті, слід знайти ін-
формацію про розклад «санітарних перерв», 
а у випадку участі в групових заняттях (зма-
ганнях) – записатися на конкретну годину. 
Важливо, що після завершення тренування 
слід дезінфікувати тренажер чи відповідне 
знаряддя. Спорт – це здоров’я, але пам’ятай-
те про безпеку, обираючи відпочинок на сві-

жому повітрі. Адже не є таємницею, що назо-
вні шанси заразитися коронавірусом менші, 
ніж у закритому приміщенні.

Не лише фітнес-центри
Виявляється, що навіть під час епідемії 

у Польщі функціонуючих місць для актив-
ного відпочинку предостатньо. У містах, на-
приклад, Кракові чи Варшаві, вже діють чис-
ленні ковзанки. Але, звичайно, з певними 
обмеженнями: ліміт відвідувачів на майдан-
чику, дезінфекція рук, дотримання дистанції, 
вимірювання температури тощо. При цьому 
особи на самій ковзанці не мусять закривати 
носа та вуст.

Призупинення діяльності спортивних 
закладів у Польщі не поширюється також 
і на тири, сквош-клуби, тенісні корти, боу-
лінг-центри та центри верхової їзди. Але тут 
вимагається обов’язкова реєстрація учас-
ників у спеціальних списках, ну і, звичайно, 
застосовуються вищезгадані санітарні обме-
ження. Також можна користуватися відкри-
тими футбольними майданчиками за умови, 
що кількість осіб, які на них перебуватимуть, 
не перевищує 250.

А що з лижним сезоном?
Незважаючи на те що готелі та туристичні 

бази в Польщі будуть закриті принаймні до 
кінця грудня, польський уряд дозволив від-
крити гірськолижні станції у спеціальному 
санітарному режимі. Відтак в останні вихідні 
листопада свої схили відчинили для лиж-
ників перші п’ять польських гірськолижних 
курортів, зокрема, в Криниці та Буковіні-
Тат ранській (Малопольське воєводство) та 
Щир ку (Сілезія). Обмеження стосуватимуть-
ся кількості людей, які можуть одночасно 
перебувати на схилі, – максимум 1 людина 
на 100 квадратних метрів (за винятком пер-
соналу), та на витягу. Але пам’ятайте про два 
важливі «але». По-перше, гірськолижні схили 

в Польщі відкрили для туристів, а от готелі – 
ні. Отже, такий виїзд у гори має бути одно-
денним, без нічлігу на місці. По-друге, перед 
виїздом слід зателефонувати до обраної гір-
ськолижної бази й запитати про актуальний 
стан обмежень, адже вони можуть змінитися 
з дня на день.

Запрошуємо до онлайн-театрів
У цій статті ми не будемо зосереджува-

тися на стрімінгових платформах, які й без 
того популярні не лише в Польщі, а в усьому 
світі, такі як «Netflix», «HBO GO», «Apple TV» 
чи «Disney +». Ці платформи переживають 
справжній бум під час пандемії. А от поль-
ські театри, які функціонували завдяки гля-
дачам, опинилися в дуже скрутній ситуації. 
У новій реальності заклади мистецтва, які 
надалі проводять репетиції, готуючись до 
нових прем’єр уже після завершення панде-
мії, виклали частину своїх найкращих вистав 
та концертів до платного перегляду в ме-
режі, а також проводять спектаклі в режимі 
онлайн. Менше того, в Інтернеті відбувають-
ся навіть цілі театральні онлайн-фестивалі. 
Просто зайдіть на інтернет-сторінку вашого 
улюбленого театру чи філармонії, і ви буде-
те приємно здивовані: драми, комедії, опе-
ри, мюзикли, балети, симфонічні концерти 
тощо. А якщо йдеться про фестивалі, то най-
більше інформації можна знайти на сторінці 
e-teatr.pl. Маленька заявка: у грудні онлайн 
можна буде «відвідати» 13-й театральний 
фестиваль «Божественна комедія», побувати 
в прекрасній «Балтійській опері» й побачити 
великі святкові концерти польських і світо-
вих зірок опери та естради на чолі з великим 
Андреа Бочеллі.

Отже, як бачите, нудьгувати під час панде-
мії не доведеться, і кожен може знайти щось 
для себе, адже психічне здоров’я так само 
важливе, як і фізичне! Будьте здорові! Бере-
жіть себе та своїх близьких!

Друга хвиля пандемії коронавірусу внесла свої корективи в життя мешканців більшості країн світу, зокрема Польщі. У рамках 
боротьби зі стрімким поширенням інфекції польський уряд запровадив у жовтні – листопаді додаткові карантинні обмеження, 
які вплинули на сьогодення громадян та їхні плани на дозвілля. Крім торговельно-розважальних центрів, були зачинені, 
зокрема, театри, кінотеатри, галереї та музеї, а також кав’ярні, готелі, тренажерні зали, басейни та аквапарки. Для хатніх 
сидяк може й нічого не змінилося, а що робити тим, кому не сидиться на канапі? Пропонуємо кілька практичних порад, але 
передусім пам'ятайте про дотримання санітарного режиму, який панує в Польщі: прикривайте вуста й ніс у громадських місцях, 
громадському транспорті та на вулицях, мийте й дезінфікуйте руки, носіть захисні рукавички в магазинах, тримайте дистанцію 
до інших людей – 1,5 метри. А також постійно перевіряйте актуальний стан обмежень на урядовому порталі Gov.pl, адже 
ситуація – дуже динамічна. Слідкуйте за своїм фізичним станом, а ми – допоможемо покращити ваше моральне самопочуття.

Не лише «Netflix»... 
Як Не нудьгувати під час карантину

Анатолій ЗИМНІН
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дрібно посіченого свіжого кропу та потерту на дрібну тертку ма-
леньку морквину (так було в оригінальному рецепті; я моркву не 
даю, хоча не скажу, що з нею гірше), перемішуємо, поливаємо кот-
лети соусом і подаємо до столу. 

Капустяні котлети з грибним соусом 
Хіт моєї мами. У 10–11 класі брав у школу канапки з ними. 

Колись ненавидів, а зараз сам залюбки їх роблю і їм, тобто їв ще 
донедавна, бо печені вони не такі добрі, а смажені – дуже смачні. 

2 великі цибулини (або 3 менші) почистити та дрібно порізати. 
На розігріту сковороду покласти 2 ст. л. масла й обсмажити на 
ньому цибулю до золотистого кольору. Дуже тоненько нашатку-
вати 700–800 г капусти (мама давала звичайну білокачанну, я ж 
люблю мішати її з фіолетовою або римською, можна й кольрабі 
натерти на бурячкову тертку). У великій каструлі закип’ятити 
2 л води, вкинути капусту й варити до пів готовності (близько 
10 хв). Відкинути капусту на друшляк та віджати (але не насухо, 
а щоб вода не капала). До миски вкидаємо капусту, цибулю ра-
зом із маслом, на якому вона смажилася, 2 яйця, 4 ст. л. манної 
крупи, приблизно 0,5 ч. л. солі, дрібку чорного перцю та дрібно 
посічений пучок кропу (можна дати жменю сушеного, я ще додаю 
трошки майорану та меленого мускатного горіха). Дати постояти 
10–15 хв. Можна ліпити котлетки й обточувати в паніровці (так 
смачніше), можна просто ложкою накладати на сковорідку, як 
оладки. Смажити з двох сторін до рум’яності. Для версії в духовці 
змастити злегка олією деко та викладені на нього котлети. Запі-
кати в розігрітій до 180°С духовці 30 хв., після чого перевернути 
й пекти ще 15–20 хв. Смажені котлети добре йдуть і гарячими, 
і холодними (я люблю канапки з житнім хлібом і цими котлетами – 
спогади молодості), а ті з духовки – краще їсти свіжими та гарячи-
ми. До речі, вони можуть бути і основною стравою, і гарніром до 
м’яса. А от соус з ними якось мені не дуже компонується. 

Котлети з квасолі
Як ми писали раніше, котлети – це джерело білку, такими їх, 

власне, й зробимо, але без м’яса. Побратимами їм буде відомий 
всім близькосхідний фалафель, тільки приправи інші (кумин 
(зіра), кінза/коріандр та часник, але часом і кориця, куркума, 
перець чілі та кунжут), ну і за основу – не квасоля, а нут. Квасо-
лю можна мішати червону з білою, щоб котлети були кольору 
м'яса. Також зробити їх із сої або червоної сочевиці (тільки варити 
її не довго, щоб не перетворилася на пюре, а залишилася напів-
сирою). Не раджу квасолю маш і зелену сочевицю, бо зелені або 
світло-коричневі котлети – це якось не комільфо, хоча фалафель 
в Ізраїлі всередині зелений. 

«М’ясні» котлети без м’яса 
За смаком і виглядом їх дійсно важко відрізнити від радянських 

«магазинних» а-ля котлет.
Гречку треба відварити та охолодити. Можна використовувати 

«вчорашню» кашу. Перекрутити гречку з половиною цибулі через 
м’ясорубку з найдрібнішими отворами або роздрібнити їх блен-
дером (загальне співвідношення гречки до цибулі – 1:0,8), а другу 
половину цибулі дрібно порізати (це дасть гарну фактуру й смак 
котлетам). Додати кілька товчених зубців часнику, посолити та 
всипати приправи, які ви зазвичай додаєте в м’ясні котлети. Я при-
правляю чорним перцем, дрібкою паприки, мускатного горіху чи 
майорану. Від приправ гірше точно не буде. Додати ложку муки 
або крохмалю для зв’язування. Якщо ви – не відвертий веган, мо-
жете додати яйце. Усе добре вимісити. Сформувати котлети. Об-
валювати в паніровці чи ні – це ваша справа. У паніровці котлети 
краще тримають форму, та й смачніші, чесно кажучи. Обсмажити 
з обох боків до рум’яної скоринки, після чого накрити кришкою 
та пропарити пару хвилин. І можна подавати на стіл. Оскільки 
мені зараз смаженого не можна, мінімально змащую олією деко, 
або вистилаю пекарським папером, або беру чавунну бляшку для 
гриля і ставлю котлети в духовку, розігріту до 180°С, на 30–40 хв. 
Через 20–25 хв. можна їх перегорнути й допекти до готовності – 
будуть красивіші. Весь рецепт розрахований приблизно на 500 г 
готової гречки (+/-150 г сухої). Можна подати разом із мачанкою зі 
сметани, кисляку чи йогурту з кропом і часником.

Грибні котлети з білим соусом – гордість польської кухні
50 г сушених лісових грибів замочити з вечора, а наступного дня 

дрібно посікти. 250 г печериць та 2 цибулини почистити, промити 
та дрібненько порізати. На сковороді розігріваємо ложку олії і на 
ній спочатку підсмажуємо цибулю, потім додаємо всі гриби, тро-
шки підсолюємо та смажимо на середньому вогні, поки не випа-
рується вода. 100 г пшеничної булки (kajzerka) кришимо, додаємо 
3 ст. л. 18%-ної сметани та перемішуємо. 2 зварених крутих яйця 
дрібно посікти. Підсмажені гриби змішати з посіченим яйцем, до-
дати по дрібці солі, перцю та витиснути в фарш 2 зубці часнику. 
Додати 2 сирі жовтки та добре вимішати. Білки збиваємо в густу 
піну, додаємо їх до фаршу, а також додаємо 2 ст. л. панірувальних 
сухарів і все добре вимішуємо. Формуємо котлети, обточуємо 
в паніровці та смажимо на олії з обох боків. Для соусу на розігрі-
тій сковороді розтоплюємо 2 ложки масла, додаємо 1 ст. л. муки 
й кілька секунд обсмажуємо, інтенсивно помішуючи. Додаємо 
200 мл 18%-х вершків (я додаю непідсолоджене згущене молоко), 
1 ч. л. цукру та по дрібці солі, перцю й сушеної негострої паприки. 
Перемішуємо хвилинку й знімаємо соус з вогню. Додаємо жменю 

Закоханим у котлети... Частина 2

Юрій ГЕРАСИМЧУК

У цьому випуску газети ми продовжуємо котлетну тематику. Але цим разом стаття буде присвя-
чена тим, хто за рекомендаціями лікарів або власними переконаннями не їсть м’яса, або ж тим, 
хто хоче поєднати палку любов до котлет зі здоровим способом життя, або тим, хто жив у буремні 
90-ті й пам’ятає винаходи наших мам і бабусь в епоху тотального дефіциту, який плавно перейшов 
у тотальну відсутність грошей, коли люди по пів року сиділи «за свій рахунок», а ціни були не співви-
мірні з інженерською зарплатнею моїх батьків чи моєю стипендією у 900 000 тодішніх купонів (пізніше – 
9 гривень, або близько 4$). Але попри все це були чудові часи. Як казала моя подружка, яка в той час вчи-
лася в Кіровоградському педінституті, – «ми частіше були п’яні, ніж ситі»…



Рецептів море, а я роблю так: склянку квасолі 
замочити на ніч, а потім відварити в підсоленій 
воді до готовності (від 40 хв. до 1 год.), злити й охо-
лодити. Або просто взяти консервовану, злити, 
щоб вийшло приблизно 0,5 кг. Пом’яти товкачкою 
до картоплі. В сковороді розігріти 2 ложки олії, 
покласти 1 дрібно порізану цибулину, потерту на 
грубу тертку морквину та 2 склянки дрібно поріза-
них печериць. Посипати дрібкою сушеної папри-
ки (я беру пів на пів гостру з солодкою) і смажити 
4–5 хвилин. Перекласти овочі в миску до квасолі, 
додати склянку вівсяних пластівців, 2 ст. л. томат-
ної пасти (не принципово), 3 ст. л. соєвого соусу 
або маггі й жменю сушеної чи свіжої кінзи (якщо 
важко знайти – підійде петрушка або сушене 
листя селери), дрібку чорного перцю та грану-
льованого часнику (теж на любителя – я люблю). 
Докладно все вимішати й сформувати круглі кот-
лети, як гамбургери, або маленькі кульки, як фала-
фель, обточити в муці, пензликом змастити олією 

згори. Смажити можна на сковороді гриль або на 
звичайному грилі, попередньо змащеними олією. 
Викладати котлети на гриль, коли масло почне ди-
міти, та смажити по 4 хв. з кожної сторони. А далі 
два варіанти. Або зробити з піти конус (як паперо-
вий кульочок на цукерки), покласти туди листо-
чок салату, кілька маленьких котлеток, кусочки 
огірка, помідора та паприки та щедро залити соу-
сом (я мішаю йогурт з протертою бринзою, зелен-
ню й часником, можна додати ложку тахіни), або 
ж, якщо котлети в вас бургерного типу, розрізати 
бургерну булочку або кайзерку, змастити гірчи-
цею, покласти листочок салату, по кружальцю ци-
булі, маринованого огірка та помідора, викласти 
котлету й накрити другою половинкою булочки, 
попередньо змащеною соусом реліш (relish), кет-
чупом або майонезом, хто як любить. Я ще люблю 
на гарячу котлетку покласти підсмажене яйце або 
тонкий квадратик сиру, щоб було по-багатому…

Смачного!
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Інформаційно:
• поширюючи інформацію про збірку, 
• записуючи коротке відео з закликом 

підтримати цьогорічну акцію #Святабезтата,
•  переказуючи вартісну річ на благодійний 

аукціон «Свята без тата».

Організаційно:
• організувати грошову збірку у своєму 

місці праці, школі, виші. Збірка зареєстрована 
в Міністерс тві внутрішніх справ Польщі, 
що дозволяє нам збирати грошові пожертви 
в будь-якій формі на території усієї Польщі. 

Święta bez taty
bohaterom.majdanu@gmail.com

www.swietabeztaty.pl 
www.zrzutka.pl/swietabeztaty

www.facebook.com/swietabeztaty

Цього року всьоме стартує 
благодійна акція «Свята без тата», 
яка має на меті зробити подарунки 
дітям, батьки яких загинули на 
фронті. Проводить її громадська 
організація «Ініціатива Героям 
Майдану», яку заснували мати 
та донька – Галина Андрушков 
та Вікторія Батрин за підтримки 
місцевої української громади. 
Від початку своєї діяльності 
організація зосередилася на 
допомозі сім'ям українських 
воїнів. На даний момент реалізує 
дві основні акції: «Свята без тата» 
та щорічні табори в польських 
Бескидах для дітей – сиріт війни. 
У рамках першої, за весь час 
існування, тобто з 2014 року, 
зібрано 417 506 злотих та понад 
15 тон дарів, з яких запаковано 
16 608 іменних подарунків дітям 
захисників України.

Цей рік особливий з огляду на 
пандемію, але це також ще один 
рік війни на Сході України, й тисячі 
дітей знову проведуть Різдво без 
батька. З огляду на пандемію, акція 
в Польщі обмежиться лише збором 
коштів. Закупівля продуктів, 
пакування подарунків відбудеться 
лише в Україні з дотриманням 
всіх необхідних норм безпеки.

Фінансово:
• онлайн на платформі: 

https://zrzutka.pl/swietabeztaty
• на номер банківського раxунку: 

в Україні: 
4441 1144 4612 9023 
Власник рахунку: Вікторія Батрин  
Назва переказу: Свята без тата 
у Польщі: 
65 1050 1025 1000 0092 2379 3424 
Власник рахунку: Viktoria Batryn 
Назва переказу: Swieta bez taty

Свята без тата 
в часи пандемії

Як можна підтримати 
акцію #Святабезтата? 




