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В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

У цьому номері пропонуємо вам інформацію про політику міста Варшава, котра стосується жі-
нок, про міські програми, скеровані, зокрема, до мігранток, та про плани щодо залучення українок 
до цих програм. Про це розповідає Катажина Вілколаска-Журомська, уповноважена у справах жі-
нок міста Варшава. Ми також аналізуємо ефективність нових пропозицій українського уряду сто-
совно заохочення українських мігрантів відкривати власний бізнес в Україні.

Запрошуємо також ознайомитися з новинами української громади. Зокрема, з результатами виборів нового голови 
Об’єднання українців у Польщі та кампанією, яку в соціальних мережах започаткував фонд «Наш вибір» спільно з Facebook, 
тощо. Важливою подією цього року, яка мобілізує національні та регіональні меншини в Польщі, є Національний перепис 
населення. Він обов’язковий і для іноземців, які проживають у Польщі. Чому треба взяти участь у переписі та зазначити 
свою національність, дізнаєтесь у нашій статті. 

У квітні в Польщі відзначають 11-ту річницю авіакатастрофи у Смоленську, у якій загинули президент Польщі, польські 
політики та громадські діячі. Серед загиблих була Анна Валентинович, героїня руху «Солідарність». Після її смерті громад-
ськість у Польщі та Україні дізналася про українське походження діячки. Ми пропонуємо вам інтерв’ю з перекладачкою 
автобіографії А. Валентинович українською мовою – Валентиною Романюк.

Читайте також розмову про Зузанну Гінчанку, талановиту поетку єврейського походження, яка народилась у Києві, росла 
в Рівному, вчилась у Варшаві жила у Львові та переховувалася від нацистів у Кракові, де і була розстріляна. 

У спортивній рубриці представляємо інтерв’ю з українською футболісткою Ольгою Соколенко, яка розповіла про шлях 
жінок у цьому виді спорту в Україні й Польщі та про його перспективи.

Запрошую до читання!

Прохання підтримати наш журнал і портал!
Я хочу подякувати всім небайдужим за підтримку! Завдяки вам ми можемо видавати цю газету та вести пор-

тал. 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?
Подарувати нам 1% вашого податку. Минулого року ви подарували нам 6744,51 злотих, які ми спрямували на 

безкоштовну допомогу українцям у Польщі. Цього року ми знову хочемо просити вас подарувати нам 1% свого 
податку. 

Для цього потрібно вписати у формуляр наступне:
KRS: 0000507234
Обов’язково вкажіть призначення платежу (сel szczegółowy): 5498.

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 раху-
нок фонду «Наш вибір». Кожен злотий важливий.
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Про права жінок та їх захист, міські програми й нові проєкти, 
які також стосуються українок, «Нашому вибору» розповіла 
Катажина Вілколаска-Журомська, уповноважена у справах 
жінок міста Варшава. 

Юлія Лащук: Програма «Варшава для жі-
нок» була одним із найважливіших пунк-
тів у передвиборчій кампанії нинішнього 
президента столиці Рафала Тшасковсько-
го. Він сказав, що якщо ми хочемо по-
будувати Варшаву для всіх, то повинні 
пам’ятати про права жінок. Працюючи 
на своїй посаді вже майже два роки, Ви 
можете сказати, що за цей час Варшава 
стала більш приязною до жінок?
Катажина Вілколаска-Журомська: Так, 
можна помітити істотну різницю, бо про-
водилося дуже багато заходів, які розра-
ховані саме на жінок або ж спрямовані на 
захист їхніх прав. Багато їх було здійснено 
або розпочато реалізацію: у галузі охорони 
здоров'я, освіти та професійної активізації 
жінок, протидії домашньому насильству, 
а також у культурній сфері. 

Чи вплинув Covid-19 на реалізацію про-
грами? Адже відомо, що він приніс із со-
бою не лише проблеми зі здоров’ям, але 
ще більше ускладнив життя жінок. Як мі-
сто допомагає жінкам і чи є ідеї щодо по-
кращення ситуації, оскільки через панде-
мію вона лише погіршується?

Ще до пандемії я доручила проведення 
наукового дослідження в групі варшав’я-
нок, польок та українок щодо їхньої осо-
бистої ситуації на ринку праці та в галузі 
охорони здоров’я. Виявилося, що жінки 
починали відчувати нерівне ставлення до 
себе на ринку праці після народження ди-
тини. Це стосується як польок, так і укра-
їнок, але останні ще й підпадають під дію 
перехресної дискримінації – тобто не тіль-
ки за ознакою статі, а й за ознакою похо-
дження. Під час пандемії ми вжили заходів 

у двох сферах, які здавалися найбільш ак-
туальними. Перша – активізація на ринку 
праці тих жінок, які втратили роботу че-
рез Covid-19 або не змогли повернутися на 
ринок праці після тривалої перерви, пов’я-
заної з народженням дитини, а друга – за-
побігання домашньому насильству. Я іні-
ціювала кампанію «Насильство живиться 
мовчанням», щоб показати, що допомога 
особам, які зазнають насильства, доступ-
на постійно, але в іншій формі – віддалено, 
і при цьому безперервно.

Чи ця допомога також доступна для жі-
нок-мігранток? Адже дослідження щодо 
їхнього становища під час пандемії, про-
ведене фондом «Наш вибір», показало, 
що мігрантки – жертви домашнього на-
сильства мають ще менше можливостей, 
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ніж польки, якось на це вплинути, оскіль-
ки вони позбавлені мережі підтримки 
в Польщі, погано знають мову, щоб про-
сити про допомогу, або просто бояться 
втратити статус перебування, оскільки 
часто легалізуються в чужій країні на 
підставі «возз'єднання з родиною».

Звичайно, я весь час пам’ятала, що ця 
інформація повинна дійти і до мігранток, 
бо вони – рівноправні варшав’янки. Мене 
дуже вразило те, що навіть за результа-
тами допандемічного опитування вияви-
лося, що українки не почуваються вар-
шав’янками та взагалі не помічають тих 
послуг, які пропонує місто. Тому я нама-
гаюся постійно підкреслювати: мої дії та 
дії міста скеровані до мігранток також. Ми 
перекладаємо інформаційні матеріали, до-
носимо до осіб, які працюють в організаці-
ях чи фондах для мігрантів, щоб вони зна-
ли, що щось подібне відбувається. Власне, 
так ми промували кампанію «Насильство 
живиться мовчанням». Інформацію було 
перекладено українською, російською та 
англійською мовами. Ми розмістили її на 
задній частині автобусів, тому що, можли-
во, багато людей і не їздять ними, але всі 
їх бачать. Ми також намагалися зібрати 
інформацію від неурядових організацій, 
які співпрацюють з містом у питаннях бо-
ротьби з насильством, щодо мов, на яких 
вони пропонують допомогу, щоб це все 
було зібрано в одному місці. Створили веб-
сайт www.um.warszawa.pl/antyprzemocowa, 
де можна знайти інформацію про те, яка 
допомога доступна. Ця сторінка перекла-
дена українською, і, сподіваємося, буде ді-
яти також в’єтнамською, арабською, зви-
чайно, англійською та російською мовами. 
Зараз ми готуємо нову програму протидії 
домашньому насильству, і одна з її цілей – 
зробити допомогу більш доступною, зо-
крема, для осіб з міграційним досвідом.

А як щодо сфери професійної активіза-
ції жінок, про яку Ви вже згадували?

Після попереднього дослідження було 
ясно, що основною проблемою, з якою 
стикаються жінки у Варшаві, є повернен-
ня на ринок праці після тривалої перерви, 
пов’язаної з материнством. Це також пока-
зали мої відкриті зустрічі, які я організо-
вувала одразу після початку моєї роботи 
у якості уповноваженої. Я намагалася роз-
почати програму, яка допомогла б жінкам 
повернутися на ринок праці, та з’явився 
Covid, і невідомо було, що станеться. Але 
мені це трохи допомогло, оскільки через 
пандемію проблема стала ще гострішою, 
тому я мала більше аргументів, щоб запу-
стити цю програму. І ми це зробили. Про-
грама мала на меті підвищити самооцінку 
молодих мам та допомогти їм повернутися 
на ринок праці, а також показати їм, які 
нові компетенції, котрі вони набули під 
час декретної відпустки, зараз особли-

во цінуються на ринку. Під час семінарів 
і тренінгів учасниці мали можливість за-
мислитися, що краще робити далі – зміни-
ти галузь, шукати роботу на повний робо-
чий день чи, можливо, розпочати власну 
справу, якщо в них є якась гарна ідея.

У Варшаві є також матері-одиначки, які 
потрапили в дуже скрутне становище 
і яким немає на кого розраховувати. Ча-
сто їх турбує не особистий розвиток та 
пошук роботи в перспективі, а виживан-
ня вже сьогодні. Чи існують програми 
миттєвої підтримки для таких жінок?

Так, ми маємо досить хорошу програму 
підтримки матерів-одиначок з дітьми, які 
перебувають у складній життєвій ситуації: 
або зазнають насильства, або ризикують 
залишитися без дому. З цією метою, напри-
клад, діє Варшавський центр кризового 
втручання. Цей заклад надає психологічну 
допомогу та підтримку інших спеціалістів – 
психіатра, юриста та, звичайно, соціаль-
ного працівника. І якщо комусь необхід-
но змінити місце проживання внаслідок 
кризисної ситуації, ми також пропонуємо 
одиноким матерям тимчасовий притулок 
у центрі «Етезія», яким керує Товариство 
соціальної допомоги та втручання. Там 
є постійний доступ до психологічної, юри-
дичної, педагогічної і соціальної допомо-
ги, а також консультації з питань кар’єри. 
Таким чином ми намагаємося допомогти 
цим жінкам стати незалежними. Одним 
з елементів допомоги в подоланні кризи 
є також стале житло для одиноких матерів 
із дітьми. Крім того, у столиці діє безко-
штовна ясельна система. 

Наскільки програма «Варшава для жі-
нок» і ваша діяльність зокрема, є стали-
ми? Що робиться для того, щоб жінки не 
залишалися наодинці в результаті мож-
ливих політичних змін? Чи існують якісь 
стратегії на майбутнє?

Зараз ми працюємо над прийняттям 
міською радою «Європейської хартії рів-
ності жінок та чоловіків у суспільному 
житті». Це документ, який охоплює прак-
тично всі сфери життя. Підписант зобов'я-
заний прийняти план дій щодо рівності 
протягом максимум двох років із моменту 
підписання. Він включатиме цілі, пріори-
тети та фінансові ресурси, які будуть виді-
лені для здійснення діяльності. 

Ми вже говорили про матерів чи жінок 
середнього віку, але я хотіла б запитати 
також про дівчат та жінок похилого віку. 
Чи існують якісь спеціальні програми 
для молодших і старших варшав’янок?

Що стосується літніх жінок, то в Центрі 
міжпоколінної активності відкрито бюро 
кар'єри для пенсіонерів. Цей проєкт, ад-
ресований кожному, але ми знаємо, що 
жінок у віці за сімдесят, і особливо за ві-

сімдесят, значно більше. Це бюро кар'єри 
також адресоване особам передпенсійного 
віку, оскільки існує проблема звільнення 
жінок, вік яких наближається до пенсій-
ного (пенсійний вік у Польщі – 60 років). 
Що стосується молодих дівчат, я вже зга-
дувала про щеплення проти ВПЛ для два-
надцятирічних дітей – як хлопчиків, так 
і дівчаток, оскільки відомо, що хлопчики 
переносять і можуть заражати в доросло-
му віці. Ще я думала про те, щоб надати ді-
вчатам Варшави рівні можливості у спорті 
та фізичній активності, але на перешкоді 
став коронавірус. Я хотіла б започаткувати 
програму, яка заохочує спортивні клуби, 
зокрема ті, що репрезентують «типово чо-
ловічі» види спорту, такі як футбол, сфор-
мувати жіночі команди, які існуватимуть 
нарівні з чоловічими. Мені здається, що 
фізична активність – це те, що потребує 
особливої уваги, оскільки дослідження по-
казують – дівчата-підлітки фізично менш 
активні, ніж хлопці. Тут вступають у дію 
стереотипи: дівчатам просто соромно, або 
часами в них є якісь погані асоціації чи спо-
гади зі шкільних занять. Ще одна річ, про 
яку я думала, якщо йдеться про дівчат, – 
це профорієнтація. Слід також звернути 
увагу на проблему стереотипів, показа-
ти дівчатам, що вони в змозі виконувати 
«типово чоловічі» види робіт, донести до 
них, що якщо вони в чомусь почуваються 
добре, то просто повинні йти в цьому на-
прямку.

Чи є якісь інші пріоритетні ідеї проєктів 
для жінок, про які ми ще не розмовляли 
і які мають бути реалізовані найближ-
чим часом?

Зараз буде вирішуватися питання про 
доступ до ЕКО (штучного запліднення). 
У Варшаві нещодавно можна було вико-
ристати три спроби, кожна з яких дофі-
нансовувалася до 6000 злотих із бюджету 
міста, але уряд зараз викреслив питання 
ЕКО зі своєї Національної програми охо-
рони здоров’я. Тож існує ризик, що органи 
місцевого самоврядування взагалі не змо-
жуть впроваджувати свої муніципальні 
програми ЕКО. Думаю, саме за це ми бу-
демо боротися. Я також не згадала про гі-
некологічні кабінети, які ми відкрили і які 
доступні для жінок з обмеженими можли-
востями (szpitale Praski, Solec). Крім того, 
ці кабінети є так званими «кабінетами без 
положення совісті» (klauzuli sumienia), де 
екстрена контрацепція доступна поза зви-
чайним графіком роботи клініки, тобто 
з 15:00 до 7:00 та 24/7 у вихідні дні. Інші 
заходи та завдання – це ті, які стосуються 
внутрішніх змін у міській раді й спрямо-
вані виключно до наших працівниць, бо 
я хочу, щоб передусім міська рада стала 
прикладом рівності.

Розмовляла Юлія ЛАЩУК

тема номерa
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В Україні 24 лютого офіційно розпоча-
лася вакцинація від COVID-19. Першою 
особою, яка отримала щеплення, став 
лікар Євген Горенко, щo працює в коро-
навірусному відділенні обласної лікарні 
міста Черкаси. Щеплення проводилися 
вакциною британсько-шведської компанії 
«AstraZenecа». Перші з 500 тисяч доз пре-
парату отримали Київ, Житомир, Черкаси, 
Чернігів, Київська, Черкаська та Вінниць-
ка області, а вже наступного дня вакцина 
потрапила в решту регіонів. На початку 
березня від COVID-19 щепився президент 
Володимир Зеленський, а наприкінці міся-
ця в Україну прибула перша партія китай-
ської вакцини «CoronaVac» (215 тисяч доз).  

За словами міністра охорони здоров'я 
Максима Степанова, для того щоб виро-
бився колективний імунітет від COVID-19, 

На кінець 2019 року дійсні дозволи на 
проживання в країнах ЄС мали 1,3 млн 
громадян України. Про це 21 січня повідо-
мили українські ЗМІ, посилаючись на дані 
«Євростату». Таким чином українці стали 
третьою за чисельністю групою громадян 
з-поза ЄС, які мали подібні дозволи, після 
громадян Марокко (2 млн) та Туреччини 
(1,3 млн).  

Найбільшу кількість видів на прожи-
вання громадянам третіх країн видала 
Німеччина – 4,9 млн (24% від загальної 
кількості, яка становить 20,3 млн). Польща 
опинилася на шостому місці – 650 тисяч 
дозволів (переважна більшість – громадя-
нам України).

необхідно вакцинувати не менше 60% 
українців. Однак, на думку експертів, 
темпи щеплення громадян України дуже 
низькі. Станом на 27 березня в країні було 
зроблено майже 197 тисяч щеплень (лише 
одна особа отримала дві дози). За прогно-
зами міжнародного агентства «S&P Global 
Ratings», до середини 2021 року щеплення 
проти коронавірусу отримають лише 3% 
українців. Для порівняння, країни ЄС пла-
нують досягнути колективного імунітету 
до кінця літа.  

Згідно з даними соціологів із групи 
«Рейтинг», безкоштовно вакцинуватися в 
березні бажали 47% громадян України, а 
зробити платне щеплення – 38%. За про-
гнозами урядовців, комерційного ринку 
вакцин від COVID-19 в Україні не варто 
чекати до літа-осені цього року.

Початок вакцинації проти коронавірусу в Україні Європейська статистика: 
громадяни України – 
серед лідерів міграції  

Відповідно до затвердженої урядом ще 
в 2017 році Стратегії державної мігра-
ційної політики України, держава має 
створити необхідні умови для повернен-
ня та реінтеграції українських мігрантів 
в українське суспільство. Про практичну 
реалізацію цієї стратегії знову голосно 
заговорили в 2021 році. 

150 тисяч гривень для тих, 
хто повернеться 

Наприкінці січня 2020 року в Верхов-
ній Раді було зареєстровано урядовий за-
конопроєкт, який передбачає, що люди-
на, яка повернеться в Україну з трудової 
еміграції та виявить бажання відкрити 
власний бізнес, зможе отримати від дер-
жави до 150 тисяч гривень допомоги. Од-
нак на певних умовах.  

«Одна з головних умов – людина має 
інвестувати й власні кошти в сумі не 
меншій, ніж та, яку видала держава. Ми 
розраховуємо, що така підтримка сти-
мулюватиме людей залишатися в Укра-
їні, відкривати власний бізнес, інвес-
тувати кошти у свою громаду та в нові 
робочі місця для українців», – пояснив 
прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль. 

На думку глави українського уряду, «це 
розумна політика, яка спрямована на те, 
аби українці розвивали власну економі-

ку й країну». Однак деталі нового плану 
дещо розчарували ентузіастів «швидкого 
повернення».  

Диявол ховається у деталях 
По-перше, уряд пропонує виділити на 

відкриття власного бізнесу мігрантами 
з державного бюджету 108 млн гривень. 
Це означає, що у випадку надання мак-
симальної суми допомоги нею зможуть 
скористатися 720 осіб. Для порівняння: 
в середньому за добу піший пункт на 
кордоні «Шегині» в обох напрямках пе-
ретинають від 2 до 2,5 тисяч осіб. 

По друге, отримати максимальну суму 
державної допомоги буде важко, адже 
«фінансування програми для економіч-
ної реінтеграції трудових мігрантів за-
лежить від їхнього страхового стажу». 
Відтак, громадяни України, які мають 
страховий стаж понад 10 років, зможуть 
отримати одноразову допомогу на безпо-
воротній основі за рахунок коштів Фон-
ду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на ви-
падок безробіття. Водночас громадяни, 
які мають менший страховий стаж, змо-
жуть отримати допомогу у формі безвід-
соткової державної позики та мають 
повернути кошти протягом наступних 
п’яти років. 

Власний бізнес в Україні чи в Польщі?   
А поки уряд в Києві намагається заохо-

тити українських громадян повертатися та 
відкривати власний бізнес на батьківщині, 
вони успішно розпочинають підприєм-
ницьку діяльність у Польщі. За даними 
дослідження агентства EWL, проведено-
го за кілька місяців до початку пандемії 
COVID-19, понад 27% громадян України, 
які працювали тут, розглядали можливість 
відкриття власного бізнесу в цій країні.   

А протягом «пандемічного» 2020 року 
кількість громадян України, які вже мають 
власний бізнес у польській державі, збіль-
шилася на 1/5, сягаючи майже 6 тис. осіб. 
За даними Управління соціального стра-
хування (ZUS), громадяни України – це 
найбільша група (близько третини) з усіх 
закордонних підприємців Польщі.  

Варто додати, що за підрахунками Націо-
нального банку України, протягом 2019 
року українські трудові мігранти перека-
зали на батьківщину понад 12 млрд дола-
рів (майже третина надійшла з Польщі). 
Незважаючи на пандемію, в 2020 році 
обсяг переказів збільшився до 12,2 млрд 
доларів. Грошові перекази від трудових 
мігрантів – це одне з найбільших джерел 
надходження валюти до української еко-
номіки (7,7% ВВП України – в 2019 році та 
8,3% – у 2018 році). 

Україна заохочує трудових мігрантів 
відкривати власний бізнес на батьківщині

За даними Міністерства соціальної політики України, в 2019 році за межами держави на 
постійній основі працювало близько 3,2 млн українських громадян. А якщо врахувати 
сезонну трудову міграцію, то кількість працевлаштованих за кордоном українців коливається 
від 7 до 9 млн осіб. На думку експертів, зокрема аналітиків Інституту демографії та соціальних 
досліджень, на сьогодні кількість українських емігрантів становить від 2,5 до 3 млн.  

Андрій ШЕРЕМЕТ
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Президент Володимир Зеленський 2 лю-
того ввів у дію рішення Ради національної 
безпеки й оборони України про застосу-
вання санкцій проти проросійського полі-
тика, народного депутата Тараса Козака та 
підконтрольних йому й Віктору Медведчу-
ку, куму Владіміра Путіна, телеканалів «112 
Україна», «NewsOne» та «ZIK». Ці канали 
позбавили ліцензій, заборонили користу-
ватися радіочастотними ресурсами Укра-
їни та надавати послуги з ретрансляції та 
розповсюдження телепрограм.  

А 19 лютого РНБО ввела санкції про-
ти 8 осіб і 19 компаній, зокрема проти 
проросійського політика, депутата від 
«Опозиційної платформи – За життя» 
Віктора Медведчука, його дружини, ве-
дучої Оксани Марченко. Загалом санкції 
застосовано до трьох громадян України 
та п’яти громадян Російської Федерації. 
За словами секретаря РНБО Олексія Дані-
лова, обмежувальні заходи запроваджені 
за статтею про фінансування тероризму. 
Окрім того, санкції накладено на компанії, 
що володіли літаками, якими проросійські 
політики здійснювали прямі польоти з Ки-
єва до Москви.  

У свою чергу 23 березня Володимир Зе-
ленський увів у дію рішення РНБО щодо 
запровадження санкцій проти 81 росій-
ської компанії та 26 громадян Російської 
Федерації. Серед фірм, які опинилися 
в санкційному списку, фігурують видання 
«Газета.ру», «Росія сьогодні», «Лента.ру», 
страхова компанія «Росгосстрах», «Сибір-
ська нафтогазова компанія» та низка ком-
паній, що працюють в окупованому Криму. 

Окрім того, 26 березня РНБО запрова-
дила максимально можливий обсяг санк-
цій проти 27 колишніх українських полі-
тиків і силовиків. Санкції ввели, зокрема, 
проти колишніх: президента Віктора Яну-
ковича, прем’єр-міністра Миколи Азарова, 
міністра оборони Павла Лебедєва, міністра 
освіти Дмитра Табачника та генерального 
прокурора Віктора Пшонки. Згідно з по-
відомленням Служби Безпеки України, ці 
посадовці в 2014 році «сприяли спецслуж-
бам Російської Федерації в окупації україн-
ських територій, координували злочинну 
діяльність силових структур, перешкоджа-
ли правам і свободам громадян, зокрема 
на "референдумі" в Криму». Як повідомляє 
портал «Українська правда», особи з санк-
ційного списку в переважній більшості 
нині мають російське громадянство. 

Удар 
по проросійським 
силам в Україні 

Новини

«Нам важливо підкреслити позитивний 
вплив української спільноти на суспіль-
но-економічне життя в багатьох регіонах 
Польщі, тому ми запросили до співпраці 
очільників найбільших польських міст. 
Нашими партнерами є Ґданськ, Катовіце, 
Краків, Лодзь, Варшава та Вроцлав», – 
говорять організатори кампанії. Вони 
вірять: ця ініціатива зможе продемон-
струвати, що навіть малі й прості вчинки 
мають величезний вплив на формуван-
ня суспільних зв’язків, які зі свого боку 
допомагають будувати багатокультурну 
й толерантну спільноту. Переконані, іс-
торії героїв кампанії можуть надихнути 
до діяльності на користь суспільства та 
зміцнення зв’язків між поляками й укра-
їнцями.

Свої історії розповіли оперна співачка, 
солістка Польської королівської опери 
та Великого театру національної опери 
Ольга Пасічник; бізнесмен-меценат Ва-
дим Мельник, який заснував фірму, що 
займається робототехнікою та дронами, 
і ввійшов до списку «Forbes 25 under 25»; 
засновниця міжнародного руху Літаючих 
рюкзаків Кіра Сухобойченко, яка у віці 10 
років виграла конкурс на дитячий стар-
тап, а тепер заохочує молодь ділитися 
своїми ідеями; подружжя Олег та Інна 
Ярові, котрі заснували мережу популяр-
них кав’ярень у Польщі «Dobro&Dobro», 
та Український дім у Варшаві. Познайо-
митись із героями кампанії «Разом у ме-

режі, разом у Польщі» можна на cторінці 
співорганізатора заходу – фонду «Наш 
вибір» у Facebook.

Ця організація діє з 2009 року й займа-
ється підтримкою українських мігрантів 
і пропагуванням української культури 
в Польщі. Фонд координує Український 
дім у Варшаві, де надає допомогу мігран-
там і проводить культурні та інтеграційні 
заходи.

«Українці й українки стали важливою 
частиною спільнот багатьох польських 
міст та сіл. У кампанії «Разом у мережі, 
разом у Польщі» ми хочемо підкреслити 
їхній вклад у багатогранний розвиток цих 
спільнот, а також протидіяти негативним 
стереотипам про українців у Польщі», – 
говорить Мирослава Керик, голова прав-
ління фонду «Наш вибір».

У підготовці кампанії взяли участь 
українські артисти: ілюстраторка Таня 
Якунова, композитор Максим Сикален-
ко та колектив аніматорів: Тоні Пінкевич, 
Нік Зайченко та Ксенія Яшина.

Українці – це найбільша група інозем-
ців у Польщі. Згідно з даними Головного 
статистичного управління, у 2019 році 
в Польщі було понад 1,2 млн українських 
громадян. Збільшується кількість фірм, 
заснованих українцями, але їхній вклад 
у суспільство не обмежується економіч-
ним розвитком. Український вплив мож-
на побачити, між іншим, у культурі та 
громадському секторі.

Українці та українки 
стали героями кампанії 
«Разом у мережі, разом у Польщі»

23 березня в соцмережах у Польщі стартувала соціальна кампанія «Разом 
у мережі, разом у Польщі», яка має на меті підкреслити вклад української 
спільноти в польську економіку, культуру та суспільство й нагадати, наскіль-
ки важливими є порозуміння та діалог. Її організатором є фонд «Наш вибір» 
спільно з Facebook. У рамках цієї кампанії організатори представлять чита-
чам кілька правдивих історій українців у Польщі.

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі інформації 
порталів «Українська правда», «Укрінформ» та газети 
«Дзеркало тижня».
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Російські наративи 
й українське телебачення

а початку лютого президент 
Володимир Зеленський видав 
указ, впроваджуючи рішення 

РНБОУ «Про застосування персональ-
них спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)». Цим 
рішенням, окрім іншого, було зупинено 
мовлення в Україні трьох проросійських 
інформаційних каналів, які належать со-
ратникові Віктора Медведчука Тарасові 
Козаку: NewsOne, 112 канал та ZIK. Вже 
4 лютого провайдери вимкнули ці кана-
ли в усіх регіонах України. Вони зникли 
з ефірів українського телебачення й пе-
рейшли в YouTube. Перші ж дні показали, 
якою незначною є їхня аудиторія на цій 
платформі.

Захисники проросійської групи Вікто-
ра Медведчука заявили про «утиски сво-
боди слова в України» і, зрозуміло, отри-
мали словесну підтримку Кремля. Однак 
реакція західного світу радше була пози-
тивною. Таке рішення української влади 
віталось, а основний акцент робився на 
доцільності – боротьба з дезінформацією 
та пропагандою, яку застосовує Росія не 
лише проти України, а й проти західних 
демократій. У Польщі медіа, висвітлюючи 
процес закриття проросійських телека-
налів, нейтрально чи радше позитивно 
подавали інформацію та наголошували 
на загрозі для демократичного світу від 
російської пропаганди. 

Тарас Козак, бізнесмен та політик зі 
Львова, співпрацює з українським ку-
мом російського президента Віктором 
Медведчуком уже кільканадцять років. 
У 2019-му він створив проросійський 
медіахолдинг «Новини», до якого ввійш-
ли куплені ним три інформаційні кана-
ли – NewsOne, 112 канал, ZIK та ново-
створений «Перший незалежний». Якщо 
NewsOne чи 112 канал і до їх купівлі Ко-
заком були пов’язані з проросійським се-
редовищем в Україні та часто просували 
у своїх ефірах російські наративи, то ZIK 
не належав до проросійської опції висвіт-
лення подій. За досить короткий період 
із регіонального галицького каналу він 
став загальноукраїнським, його попере-

днім власником був бізнесмен і політик, 
власник нафтопереробного комплексу 
«Галичина» Петро Димінський. Після 
купівлі телеканалу Козаком звільнилася 
велика кількість журналістів, на заміну 
яким прийшли відверті пропагандисти. 
Тож на кінець 2019 року формально Та-
рас Козак, а фактично Віктор Медвед-
чук, під своїм контролем мали досить 
потужну інформаційну медіаструктуру. 
Як інформував «Детектор медіа», інтер-
нет-видання однойменної громадської 
організації, яка професійно займається 
медіаграмотністю, аналізом та моніто-
рингом українських ЗМІ, три телеканали 
Тараса Козака останнім часом постійно 
перебували в п’ятірці лідерів за кількі-
стю аудиторії найбільш популярних ін-
формаційних каналів в Україні. 

Щоб краще зрозуміти, чому підсанк-
ційні проросійські телеканали загрожу-
вали українській національній безпеці, 
варто поглянути на основні наративи, 
постійно повторювані в ефірах цих ЗМІ: 
«Україна під зовнішнім управлінням 
США», «Україна – країна-руїна, недодер-
жава», «в Україні поширюється нацизм», 
«в Україні громадянська війна», «Україні 
треба помиритися з Росією», «Майдан 
був помилкою та поразкою для україн-
ських громадян». Переважно ці нара-
тиви поширювали гості, запрошені на 
ефіри, серед яких і проросійські політи-
ки-втікачі з оточення Віктора Януковича 
та проросійські політичні коментатори. 
Нерідко й самі ведучі в студії виголошу-
вали щось подібне. Небезпечність такої 
антиукраїнської пропаганди в тому, що 
глядач отримував спотворену інформа-
цію. Такий спотворений образ поточних 
українських реалій та політики може до-
проваджувати до появи недовіри до об-
раного прозахідного й демократичного 
вибору України та применшувати розу-
міння небезпеки з боку Росії. 

Протягом останнього року підкон-
трольні Вікторові Медведчуку телекана-
ли досить критично оцінювали прези-
денство Зеленського, часто відверто його 
висміювали та акцентували увагу на не-

Н
гативних ініціативах президента. Якщо 
порівняти той образ, який створюють 
українському президентові російські 
пропагандисти, то проросійське телеба-
чення в Україні часто такий самий образ 
ретранслювало й для свого українського 
глядача. Основні характеристики, якими 
описували дії та постать голови держави 
проросійські медіа в України, звучали 
так: «Зеленський став другим Порошен-
ком» (акцент на негативній конотації), 
«Зеленський обдурив свого виборця», 
«Зеленський не хоче миру, а хоче війни». 

Також проросійські телеканали долу-
чилися до загальної дезінформаційної 
кампанії щодо коронавірусу, яку ак-
тивно ведуть російські пропагандисти. 
Спочатку запускався фейк про «амери-
канські таємні лабораторії на терито-
рії України». Згодом почалася активна 
кампанія на каналах Медведчука проти 
переговорів України з західними партне-
рами щодо закупівлі вакцини та за про-
сування вакцини з Росії. В основному 
нагніталася тема ненадійності, а навіть 
шкідливості вакцини, хоч це не пере-
шкоджало в той самий час рекламувати 
російську вакцину «Спутнік». Дискреди-
тація процесу та доцільності вакцинації 
у боротьбі з епідемією несе загрозу фі-
зичному здоров’ю, тож це черговий аргу-
мент щодо доцільності рішення РНБОУ 
в інтересах держави.

Якщо врахувати те, що переважна 
більшість мешканців України основним 
джерелом інформації називають теле-
бачення, то рішення про закриття те-
леканалів, які системно поширювали 
антиукраїнські наративи та свідомо де-
зінформували суспільство, цілком в ін-
тересах захисту національної безпеки 
країни. У 2014 році, коли Росія розпоча-
ла збройну агресію проти України, саме 
програш в інформаційному просторі 
Росії послаблював українські позиції. 
Російські наративи, які потрапляють 
в український інформаційний простір, 
є однією з найбільших небезпек для 
української незалежності та розвитку 
демократії. 

Агресорові можна не знищувати фізично супротивника – достатньо його навчити та 
переконати думати так, як цього хоче агресор. Для цього й ведеться війна в інформаційному 
просторі, а дезінформація й пропаганда – її основні знаряддя. Україні загрожують не лише 
російські танки та ракети, але й російські наративи, які присутні в українських медіа. Ольга ПОПОВИЧ



8 НАШ ВИБІР №87

Якщо брати до уваги всесвітньо відомі 
ЗМІ, то так. Насправді ж цей матеріал не 
був першим про українське походження 
Анни Валентинович. Стаття про те, що 
вона знайшла свою українську родину, 
вийшла ще в березні 1997 року в газеті 
«Вісті Рівненщини». Її автором був Єф-
рем Гасай, історик, який допоміг рідним 
віднайти Анну в Польщі. Просто це не 
мало великого розголосу, а дарма. Я про 
статтю дізналася лише минулого року від 
ксьондза Вітольда Коваліва, настоятеля 
парафії в Острозі, редактора часопису 
«Волання з Волині», віднайшла її в архіві 
наукової бібліотеки. Отже, певне коло лю-
дей про це знали, але публічно особливо 
не говорили. 

Якою була реакція в Польщі? 
Тут цю інформацію прийняли з недові-

рою. Я дещо розумію і пана Ценцкевича 
(автора біографії «Анна Солідарність», 
що вийшла в 2010 році та в якій не було 
зазначено українське походження Вален-
тинович. – О.Ш.), який дуже скептично це 
сприйняв. Напевно, вона йому про це не 
говорила. І мене дуже мучило питання: чи 
маю я про це писати, якщо сама пані Анна 
не говорила, що вона українка? Але вона 
цього й не заперечувала. Хоча формаль-
но народилася в державі під назвою Дру-
га Річ Посполита, все ж її батьківщина – 
волинське село Сінне (нині Садове) під 
Рівним, Україна. Польща стала їй другою 
батьківщиною.

Вона віднайшла українську родину 
в 1996 році. Варто подивитися на обста-
вини її життя тоді і в наступні роки. Як 
розповідає племінник, щасливою він по-
бачив Анну Валентинович лише в останні 
роки, перед загибеллю. Тоді президентом 

Валентина Романюк: «Ми маємо 
пишатися Анною Валентинович»
Інтерв'ю з авторкою українського перекладу автобіографії Анни Валентинович 

10 квітня 2010 року під Смоленськом 
сталася авіакатастрофа польського 
президентського літака, внаслідок якої 
загинули всі 96 пасажирів і члени екіпа-
жу та президентська пара – Лех і Марія 
Качинські. Серед загиблих була й леген-
да «Солідарності» – Анна Валентинович. 
Незабаром після її смерті стало відомо 
про її українське походження. 

4 квітня 2010 року на сайті «Радіо Сво-
бода» вийшов матеріал про те, що одна із 
загиблих пасажирок цього рейсу, легенда 
«Солідарності» Анна Валентинович, мала 
українське коріння. Це було інтерв'ю з її 
старшою сестрою, Ольгою Любчик, яка 
розповіла в найменших деталях подро-
биці дитинства Анни, невідомі раніше ані 
в Польщі, ані в Україні. З того часу доля 
авторки того матеріалу, рівненської жур-
налістки Валентини Романюк, тісно пов'я-
зана з пам'яттю про Анну Валентинович. 
Саме пані Валентина допомагала збира-
ти матеріали співробітнику польського 
ІНП Ігорю Галагіді, стаття якого стала офі-
ційним визнанням польською стороною 
українського походження Валентинович; 
сприяла в налагодженні контактів ґдан-
ських репортерів «Газети Виборчої» з 
українською родиною Анни (у 2020-му 
вийшла їхня книга «Валентинович. Анна 
шукає раю»); зрештою, минулого року 
опублікувала перший український пере-
клад автобіографічної книги Анни Вален-
тинович «Тінь майбутнього». Про все це 
ми поговорили з Валентиною Романюк до 
одинадцятих роковин Смоленської ката-
строфи. 

Олександр Шевченко: 10 квітня в Смолен-
ську сталася авіакатастрофа, а уже 14 
квітня з'явився Ваш матеріал на «Радіо 

Свобода». Що сталося за ці чотири дні? 
Валентина Романюк: Власне, мені до-
велося дізнатися про українське похо-
дження польської героїні лише на другий 
день після її загибелі. А вже третього дня 
навпроти мене стояла жінка, надзвичай-
но схожа на Валентинович, – її рідна, на 
три роки старша сестра Ольга Любчик. 
Думаю, цю зустріч нам підготувала сама 
доля. 

10 квітня сталася Смоленська авіака-
тастрофа. Ми ще перебували в шоці від 
трагедії, коли мені подзвонив колега Сер-
гій Штурхецький і повідомив, що в тому 
літаку загинула українка родом із Рівнен-
щини. Моя перша реакція була приблиз-
но такою ж, як і в поляків, котрі не вірили 
в це ще багато років. Але дуже швидко з’я-
сувалося, що місцеві жителі добре знають 
родину Любчиків, не раз бачилися в селі 
Садовому з Анною Валентинович (Люб-
чик). Відповідно, ми почали шукати номе-
ри телефонів. Старша сестра Анни, Ольга 
Любчик, на той час жила в Рівному. Ми 
зустрілися – пані Ольга виявилася дуже 
інтелігентною, розумною жінкою старшо-
го віку. Звісно, вона була вбита горем від 
втрати сестри, яку віднайшла 14 років до 
того. Вона вийшла з фотографіями і по-
чала розповідати такі речі про новітню 
польську історію, яких і я не знала. Розпо-
відала й одночасно показувала світлини. 
Я записала це інтерв'ю і зателефонувала 
на «Радіо Свобода» з пропозицією опублі-
кувати матеріал. Спочатку там не повіри-
ли, і лише після перевірки інформації по-
годилися опублікувати статтю, тому вона 
вийшла не 13-го, а 14 квітня. 

То це був перший опублікований мате-
ріал про Анну Валентинович – українку? 

варто знати – Польща
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варто знати – Польща

лентинович. Перший – присвята рідним. 
І другий – дозвіл на переклад і видрук 
українською мовою. Саме тоді в мене ви-
никла ідея перекласти цю книгу. Я не роз-
мовляю польською, але розумію майже 
все, адже мій батько досконало володів 
нею і в дитинстві вчив мене польських вір-
шів. На той момент я стала безробітною, 
і це дало мені час. Пішла до бібліотеки на 
курси польської мови, щоб уточнити де-
які нюанси щодо орфографії та стилісти-
ки, й засіла за перекладом. Версткою до-
велося займатися також самотужки. До 
книги додала передмову, наприкінці – 
історію пошуків та возз'єднання родини, 
яке відбулося, на жаль, уже після загибе-
лі Анни Валентинович. Власні кошти на 
опублікування книги вніс племінник пані 
Анни, Анатолій Вертелецький. Після вихо-
ду книги Рівненська обласна рада додала 
до друку ще кілька десятків примірників 
і поширила їх по бібліотеках області. З елек-
тронною версією можна ознайомитися на 
сайті віртуальної бібліотеки Національного 
університету «Острозька академія». 

У Гощі існує ідея створення музейної екс-
позиції про Анну Валентинович… 

Так, є така ідея. Це має бути частина крає-
знавчого музею. Формально цього музею 
ще немає, хоча приміщення вже є, а ініціа-
тор Валерій Бейлах зібрав багату колекцію 
пам’яток різних часів. Зараз, у зв'язку з про-
цесами децентралізації та утворенням са-
мостійних територіальних громад, з'явили-
ся шанси, що такий музей врешті повстане. 
І в ньому буде експозиція, присвячена Анні 
Валентинович. Тому ми збираємо матері-
али для цієї експозиції і будемо всім дуже 
вдячні за можливу допомогу.  

став її соратник Лех Качинський, вона від-
чула повагу та шану, її заслуги були належ-
но оцінені. 

Знаєте, безпосередня реакція доходить 
дещо з запізненням. Мені тоді в 2010-му 
зателефонував Ростислав Крамар, який 
був редактором «Українського альмана-
ху», і запропонував зробити більш розгор-
нутий матеріал про Валентинович, пока-
зати всю родину, могилу батьків. Я поїхала 
в село, але частина української родини не 
погодилася розповідати подробиці без 
дозволу польської родини Анни Валенти-
нович. Тому стаття в «Українському аль-
манаху» вийшла лише на основі розповіді 
пані Ольги. Інтенсивне спілкування поча-
лося тільки після моєї зустрічі з польською 
родиною в 2014 році. 

Як це відбулося? 
Тоді в Україну приїхали син Анни Вале-

нинович Януш та онук Пйотр. Коли вони 
зустрілися зі мною, у них ще були сум-
ніви. Я сказала, щоб вони поїхали пере-
дусім не в архів, а до родичів, і тоді все 
зрозуміють. Це при тому, що й пані Ольга, 
й пані Катерина (молодша сестра Анни 
Валентинович) до цього бували в Ґдан-
ську, в гостях у Анни. Але тоді польська 
родина їх сприймала як українізованих 
поляків. І лише після того візиту, в 2014 
році, вони остаточно переконалися – 
Анна Валентинович дійсно була україн-
кою. Тоді ж, у непростий для українців час, 
вони побували в Києві та Острозі, були 
дуже зворушені цією подорожжю. Пйотр 
розповідав мені, що Анна Валентино-
вич планувала вперше поїхати з онуками 
в Україну саме навесні 2010-го. Обіцяла 
щось важливе показати й розповісти. Цим 

омріяним планам завадила Смоленська 
авіатроща…

У 2016 році дослідженням походження 
Анни Валентинович зайнявся Ігор Галагі-
да.

Разом із ним ми їздили в Садове та зні-
мали на відео брата Анни Валентинович 
Василя (нині, на жаль, покійного) і сестру 
Ольгу. Вони розповіли всю її історію. Ціка-
во, що дивлячись на пані Ольгу, Ігор Гала-
гіда, сказав: «один в один, як пані Анна!». 
Далі Галагіда почав уже розповідати про це 
на офіційному рівні. 

Як з'явилася ідея перекласти автобіогра-
фію «Тінь майбутнього»? 

Постать Анни Валентинович час від часу 
привертала мою увагу, тож, мабуть, це було 
моє призначення. У 2019 році Польща на 
офіційному рівні відзначала рік Анни Ва-
лентинович, у той час як переважна біль-
шість українців не знала про цю людину. 
А ще у 2018-му один український науко-
вець пообіцяв видрукувати свою книгу-до-
слідження про Анну Валентинович. Але 
з невідомих причин цього не зробив, тому 
й не називаю його імені. Про існування 
автобіографічної книги Валентинович, яку 
літературно опрацювала Анна Башанов-
ська, я дізналася в тому ж 2018 році, коли 
в Україну приїхали репортери «Газети Ви-
борчої» Дорота Карась і Марек Стерлінгов. 
Вони шукали матеріали для написання бі-
ографії «Валентинович. Анна шукає раю». 
Ми поїхали до української родини. І ось під 
час зустрічі пан Анатолій, племінник Анни 
Валентинович, виніс старий екземпляр 
автобіографії 1993 року випуску. Сказав, 
що пані Ольга через поганий зір уже не 
може читати, а інші не знають польської 
мови. Книга мала два написи рукою Ва-

Анна Валентинович з українською сім'єю. Фото з архіву родини Любчиків

Анна Валентинович і Ольга Любчик. 
Фото з архіву родини Любчиків (Продовження на стор. 10)
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Новини української 
громади в Польщі

Мирослав Скірка – новий голова Об’єднання українців у Польщі 
На VІІI з’їзді Об’єднання українців у Польщі (ОУП), який відбувся 28 берез-

ня, обрано нового голову організації – Мирослава Скірку. Як повідомляє «Наше 
слово», на посаду нового очільника організації претендували кілька осіб, а попе-
редній голова Петро Тима, який обіймав цю посаду з 2006 року, не подавався на 
наступну каденцію. З’їзд, котрий у зв’язку з пандемією проходив у режимі онлайн, 
обрав нового очільника ОУП 49 голосами. П'ятеро людей утрималися від голосу-
вання, а троє були проти.

Мирослав Скірка підкреслив важливі напрямки своєї майбутньої роботи, серед 
яких – шкільна освіта українською, залучення коштів до діяльності ОУП, пере-
розподіл завдань організації. «Як ми маємо спланувати роботу Об’єднання, аби 
воно нас єднало? Я заявляю одне: маю добру волю. Виходжу із “презумпції добро-
зичливості” до всіх і до себе», – заявив новообраний очільник. 

Україномовна телепередача «Далеко від дому» 
відтепер транслюватиметься в усіх регіонах Польщі
Телевізійну програму українською мовою «Далеко від дому», яка від початку 

року виходила в Сілезькому воєводстві Польщі, тепер можна буде дивитися в усіх 
регіонах країни. Про це повідомив портал «Yavp.pl». 

Спочатку передача «Далеко від дому» транслювалася тільки на регіональному ка-
налі «TVP3 Катовіце». Однак з 13 березня всі випуски, починаючи з першого, вихо-
дитимуть на всіх регіональних каналах польського громадського телебачення TVP. 

У 2019 році в Рівненській обласній бібліоте-
ці та в місті Дубно відбулися вечори пам'яті 
Анни Валентинович. Розкажіть, будь ласка, 
про цю ініціативу. 

У цьому мені допомогло Козацьке това-
риство ім. С. Наливайка. Ми виписали про-
позиції, що можна зробити, щоб увіковічити 
пам'ять про Анну Валентинович на Рівнен-
щині. Подали до обласної ради, і була ухвале-
на постанова – провести такі заходи. Окрім 
того, у Рівненській обласній науковій бібліо-
теці щороку проводять вечори пам'яті жертв 
Катині та Смоленської катастрофи. Один із 
таких вечорів і був присвячений пам'яті про 
Анну Валентинович. Окрім того, бібліотека 
дуже посприяла виходу перекладу автобіо-
графії «Тінь майбутнього», познайомила 
мене з видавцями Олегом Зенем та Романом 
Колодяжним. 

Щодо Дубна – там взагалі цікавляться поль-
ською історією, і замок, і місто мають поль-
ських партнерів. Багато чого там зникло, на-
приклад, католицький цвинтар за радянської 
влади був знесений з лиця землі. Але те, що 
можна відродити й згадати, вони роблять. 
На цьому вечорі міська влада пообіцяла, що 
в Дубні з'явиться вулиця Анни Валентинович. 

Великою справою, зробленою до 90-річчя 
громадської діячки, стало відкриття мемо-
ріальної дошки на фасаді школи в рідному 
селі Анни Валентинович (Любчик). Відбулося 
це з ініціативи Культурно-просвітницького 
центру імені Томаша Оскара Сосновського за 
підтримки Генерального консульства Респу-
бліки Польща в Луцьку. 

Голова УІНП Антон Дробович говорив про 
те, що в польсько-українських стосунках 
варто акцентувати увагу на постатях, які 
нас об’єднують. Анна Валентинович є іде-
альним прикладом такої історичної фігури, 
чи не так? 

Безумовно. Забувати про українку, яка 
зіграла ключову роль в антикомуністично-
му повстанні в Польщі, не можна. У контек-
сті сприйняття цієї ситуації й увіковічення 
пам'яті Анни Валентинович мені дивно не 
за Польщу, а за Україну. Адже пам’ятати, 
постійно згадувати таких людей потрібно. 
Наше ставлення до видатних особистостей, 
які тут народилися, як і до тих, які сюди при-
їхали з інших країн, але відіграли видатну 
роль в історії України, досі неналежне. Мені 
один із наших чиновників на пропозицію 
щодо популяризації пам'яті про Анну Вален-
тинович відповів: «Ми ж українські патріоти. 
А що вона зробила для України?». Знаєте, 
якби у поляків був такий підхід, у них би 
й Шопена не було. А ми і про Липинського 
не надто пам'ятаємо. Поляки більше про 
нього пам'ятають, хоч він працював на благо 
України. І якщо Анна Валентинович зіграла 
величезну роль в історії Польщі, то ми має-
мо цим пишатися.

Розмовляв Олександр Шевченко
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Нагадаємо, що телепроєкт «Далеко від дому» виходить україн-
ською мовою з польськими субтитрами. Він присвячений акту-
альним проблемам української громади, а також презентує поля-
кам культуру та традиції України. Слідкуйте за програмою!

Акція «Ангели пам'яті» в польських містах
У Польщі 19 лютого, подібно як і по всьому світі, відбулося 

вшанування Героїв Небесної Сотні, які віддали життя за свобо-
ду України під час Революції гідності. Тиха акція «Ангели пам’я-
ті» проходить щороку й передбачає експонування в публічному 
просторі паперових витинанок ангелів – символів загиблих на 
Майдані. 

Подія відбувається за підтримки українських дипломатичних 
установ. У Варшаві паперові ангели з'явилися біля будинку По-
сольства України на вулиці Мальчевського, а участь у вшануван-
ні взяли дипломати та представники української громади. 

«Вони (Герої Небесної Сотні. – Ред.) віддали своє життя за іде-
али демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє 
України. Ми не маємо права забути!» – читаємо в повідомленні 
прес-служби Посольства. Акція «Ангели пам’яті» пройшла та-
кож у Кракові. 

Два українські автобуси розбилися в Польщі 
в одному й тому самому місці
У ніч на 6 березня в місцевості Кашице, що на півдні Польщі, 

розбився пасажирський автобус сполученням Познань–Херсон. 
Загинуло 6 осіб, а 41 людина отримала поранення. Загалом у са-
лоні перебувало 57 осіб, всі – громадяни України. Як повідомляє 
«Укрінформ», до пункту пропуску «Медика–Шегині» автобус не 
доїхав приблизно 35 км. 

Рятувальна операція із залученням спеціальної техніки три-
вала 17 годин, а допомогу постраждалим надавали близько 200 
рятувальників, медиків та поліцейських. За їхніми словами, 
якби пасажири були пристебнуті пасками безпеки, то загиблих 
і постраждалих було б набагато менше. Президент України Во-
лодимир Зеленський подякував польській стороні за надання 
допомоги й підтримки постраждалим українським громадянам. 
Співчуття родинам жертв трагедії та всім українцям висловили 
президент Польщі Анджей Дуда, прем’єр-міністр Матеуш Мора-
вецький і шеф МЗС Збіґнєв Рау. 

На жаль, трагедія повторилася в ніч на 22 березня. За словами 
воєводи Підкарпатського воєводства Еви Ленярт, сталася «май-
же неможлива ситуація», коли пасажирський автобус сполучен-
ням Вроцлав–Чернівці впав у кювет на тому ж самому місці та 
майже о тій самій годині, як під час ДТП 6 березня. Загинула 
одна особа, а п'ятеро отримали поранення. Рятувальники пере-
конують: жертв могло бути більше, якби автобус був заповнений 
(у момент аварії в салоні перебувало лише 10 осіб). 

Генеральна дирекція доріг та автострад Польщі запевнила, що 
перевірка місця трагедії «не виявила жодних проблем з інфра-
структурою, що могли б ускладнювати проїзд цього відрізку ав-
томагістралі». Розслідування причин катастроф триває.

Пам'ятник українському священику відкрито в Любліні 
У Любліні з'явився пам’ятник греко-католицькому свяще-

нику Омелянові Ковчу, «парохові Майданека», який загинув 
у концтаборі. Як повідомляє «Наше слово», відкриття мону-
мента відбулося 25 березня – в 77-мі роковини смерті укра-
їнського священика. Триметровий пам’ятник знаходиться на 
перетині Дороги мучеників Майданека з вулицею Цвинтар-
ною біля входу до Державного музею Майданека. Автори кон-
цепції – скульптор із Києва Олександр Дяченко та архітек-
торка Марта Дяченко. Робота над монументом тривала понад 
два роки. 

«Отець Ковч є символом служіння всім, хто страждав. Він був 
готовий заступитися за кожного, незалежно від його національ-
ної приналежності. Для мене це знак примирення передусім між 
поляками, українцями та євреями», – вважає Стефан Батрух, 
голова Фонду духовної культури прикордоння, який ініціював 
встановлення монумента.

Опрацював Анатолій Зимнін на підставі матеріалів порталів 
«Наш вибір», «Yavp.pl», «InPoland», газети «Наше слово», Об’єд-
нання українців у Польщі, агентства «Укрінформ» та Посоль-
ства України в Польщі.
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Пам'ятник Омеляну Ковчу в Любліні. Фото зі сторінки: lublin.eu/ua/
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«Над Бугом і Нарвою» – хроніка інтелектуальних 
українських подій на Підляшші
Уже 30 років виходить друком часопис «Над Бугом і Нарвою». Це головне та водночас 
єдине видання українського середовища Підляшшя та один із найпомітніших журналів 
українців у Польщі.

українці в Польщі

Людмила ЛАБОВИЧ

«Над Бугом і Нарвою» – часопис, ство-
рений у 1991 році середовищем під-
ляської інтелігенції, яка в пошуках від-
повіді на запитання «Хто ми є?» почала 
усвідомлювати свою українську націо-
нальну ідентичність. Розвиток україн-
ського національного руху в регіоні та 
його інституціоналізація після демокра-
тичних змін у Польщі початку 1990-х ро-
ків призвели до того, що голос підляшан, 
які усвідомлюють своє українське похо-
дження, врешті-решт зазвучав в офіцій-
ній періодиці. 

Спочатку часопис «Над Бугом і Нар-
вою» виходив як квартальне видання. 
Першим його головним редактором був 
д-р Микола Рощенко родом із підляських 
Кліщель, науковий працівник Універси-
тету ім. Марії Кюрі-Склодовської в Люблі-
ні. Секретарем редакції та відповідаль-
ним редактором перших випусків став 
Григорій Купріянович. З 1993 року «Над 
Бугом і Нарвою» – це двомісячник, який 
видається в Більську-Підляському Сою-
зом українців Підляшшя. Уже понад 20 
років його головним редактором є Юрій 
Гаврилюк, історик, публіцист, поет і фото-
граф, член Союзу українців Підляшшя та 

Національної спілки письменників Укра-
їни. Він пов’язаний із журналом усю його 
історію:

– На початку 1980-х з’явилася група 
свідомих українців, і ми хотіли щось дру-
кувати. Спочатку були підпільні публіка-
ції, які видавалися на правах рукопису, – 
збірки поезії, брошурки публіцистичного 
характеру. Так вдалося зібрати групку 
людей, які не тільки хотіли видавати ча-
сопис, але й уміли це зробити. 

«Над Бугом і Нарвою» – від самого по-
чатку журнал підляський, який показує 
місцеву специфіку з усіма місцевими на-
ціональними нюансами. Статті в ньому 
написані як українською, так і польською 
мовами, отже він спрямований не лише 
до свідомих українців, але й тих, хто шукає 
відповіді на запитання про свою націо-
нальну ідентичність. Час від часу з’явля-
ються також статті, друковані місцевими 
говірками. 

– Нам, українцям Підляшшя, просто по-
трібна була своя трибуна. Ми хотіли до-
нести до наших людей те, про що раніше 
не говорилося: що на Підляшші є укра-
їнські говірки та є люди різного віку, які 
всупереч усім стереотипам називають 

себе українцями. Ми хотіли розповісти 
про нашу історію, культуру, мову, чому 
вона не зовсім така, якою пишуть книж-
ки в Києві. А треба сказати, що в ті часи 
люди більше читали друковані видання, 
бо не було Інтернету, смартфонів та ін-
ших сучасних технологічних чудес. Тому 
до появи українських передач на радіо 
й телебаченні видання «Над Бугом і Нар-
вою» було єдиним джерелом інформації.

Журнал виник з думкою про поши-
рення знань про Підляшшя, а також для 
роз’яснення складних питань, пов’яза-
них із національною ідентичністю жите-
лів регіону. Завдання журналу не помі-
нялися й досі. Окрім тих свідомих і поки 
що національно несвідомих підляшан, 
у часописі знайдуть також багато інфор-
мації для себе всі ті, кого просто цікавить 
український аспект духовної і матеріаль-
ної спадщини Підляшшя.

– Зміст у нас фундаментальний – історія, 
культура, мова, – продовжує Юрій Гаври-
люк. – Ми намагаємося висвітлювати всі 
історичні повороти, що призвели до того, 
що на Підляшші живе україномовне насе-
лення, яке почали приписувати до біло-
руської нації. Багато уваги присвячуємо 



13НАШ ВИБІР №87

Польський перепис населення – українська справа
У Польщі 1 квітня почався перепис населення. Участь у ньому зобов‘язані взяти всі, зокре-
ма й іноземці. Перепис триватиме до кінця червня. З огляду на пандемію, можливо, буде 
продовжений до кінця вересня. 

За невиконання обов‘язку можна за-
платити штраф у розмірі 5 тис. зл. Але 
є й нагорода – серед учасників будуть ро-
зіграні легкові машини та грошові призи. 
Подробиці акції і переписна анкета зна-
ходяться на сайті spis.gov.pl. Ця адреса 
ключова, оскільки передавання даних до 
державної статистики відбувається шля-
хом самоперепису в Інтернеті. Громадяни 
Польщі для заповнення електронної ан-
кети входять у систему на сайті spis.gov.pl 
за номером PESEL. Іноземці в цьому місці 
повинні вписати свою електронну адресу, 
на яку буде відправлене активаційне по-
силання. 

Згідно з законом, перепис охоплює всіх 
фізичних осіб, які постійно або тимчасо-
во перебувають у помешканнях та інших 
житлових і нежитлових будинках або не 
мають такого місця. Це означає, що заре-
єструватися мусять усі, також іноземці, які 
на час перепису перебувають на території 
Польщі. Охоплені обов‘язком також гро-
мадяни Польщі, які емігрували за кордон. 

При цьогорічному переписі вперше 
ввели законний обов’язок самоперепису 

через Інтернет. Однак для осіб, які з яки-
хось причин не зможуть цього зробити, 
передбачено альтернативні методи – те-
лефонний перепис або візит переписува-
ча додому. Бажання скористатися цими 
двома способами потрібно задеклару-
вати до 31 травня 2021 року за номером 
інфолінії 22 279 99 99. За тим самим номе-
ром можна перевірити інформацію про 
переписувача, аби уникнути фальсифіка-
цій і незаконного збирання даних. Відпо-
відальне за перепис Головне статистичне 
управління (пол. – GUS) гарантує, що всі 
дані охоплено державною статистичною 
таємницею. 

GUS інформує також, що анкети підго-
товлені чотирма мовами – польською, 
англійською, українською та російською. 
Вони містять кілька десятків запитань, 
відповідь на які повинна зайняти до пів 
години. Зокрема, мова йде про дані осо-
би, сімейний статус, інформацію щодо 
житла, роботи тощо. В анкеті є також за-
питання щодо національності, мови до-
машніх контактів та віровизнання. Як і 10 
років тому, можна буде позначити лише 

одну національну ознаку або подвійну – 
наприклад, українську та польську. Це 
особливо важливо для представників 
національних меншин, які народились 
у змішаних подружжях. 

Отримання вірогідних даних має вели-
ке значення для формування державної 
політики. На їх основі розробляються 
стратегії щодо освіти, соціальних питань 
чи розміру дотацій для органів місцевого 
самоврядування. Дані перепису врахо-
вують і у відносинах з національними та 
етнічними меншинами в Польщі, дота ціях 
на їхню освітньо-культурну діяльність 
з метою збереження ідентичності. Завдя-
ки фінансовій підтримці уряду в Польщі 
щороку проводиться низка українських 
заходів, фінансуються українські пере-
дачі на державному радіо та телебаченні 
й інші масмедіа. Тому для місцевої україн-
ської громади перепис населення завжди 
є великим викликом і мобілізацією. Вод-
ночас він становить одну з небагатьох 
форм, як можна заявити про свою при-
сутність у державі. З огляду на це перепис 
може також мати значення для мігрантів 
і вирішення їхніх проблем у Польщі.

Згідно з даними перепису 2011 року, 
в Польщі 57,5 тис. осіб мали статус іно-
земця, що тоді становило 0,15% усього 
населення. Зараз ці показники, особли-
во щодо українців, повинні значно зро-
сти. У переписі десять років тому лише 
українську або українську й додаткову 
націо нальність заявила 51 тис. осіб. Вар-
то зазначити, що 22,5% цих декларацій 
належали іноземцям, зокрема з України. 

Якщо вам важливо, щоб українські 
справи посідали своє місце в польському 
публічному просторі або щоб були твер-
ді аргументи для цього, то правильно 
заповніть графи про національність та 
мову.

українці в Польщі

Григорій СПОДАРИК

філологічним питанням, показуємо, що 
ми створили самі, наприклад, у галузі лі-
тератури. Інше завдання – донести інфор-
мацію про те, що відбувається в україн-
ському середовищі та взагалі в регіоні, де 
проживає україномовне населення. Тому 
«Над Бугом і Нарвою» – це просто хроні-
ка інтелектуальних українських подій на 
Підляшші.

Однак двомісячник не обмежується 
вузькою підляською тематикою. У колі 
зацікавлень авторів знаходяться також 

інші регіони, де проживають українці, – 
у Польщі (Холмщина, Лемківщина тощо) 
чи, наприклад, у Білорусі (Берестейщи-
на). Своє місце знаходять у журналі й за-
гальноукраїнські питання.

З 1999 року часопис можна читати 
в Інтернеті (https://nadbuhom.pl). У цьо-
му році з нагоди 30-річчя «Над Бугом 
і Нарвою» буде підготовлений новий ін-
тернет-сайт.

За 30 років існування часопису вийшли 
174 випуски, у яких надруковано кіль-

ка тисяч статей, серед них – багато нау-
ково-популярного характеру. Зараз це 
основне видання підляських українців, 
яке описує й популяризує духовну та ма-
теріальну культуру жителів Підляшшя, 
доносить до ширшого загалу знання про 
цей окраїнний, північно-західний клап-
тик україномовної землі за межами Укра-
їни. Якби не це видання, багато людей 
і досі не знали б, що в межах сьогодніш-
нього Підляського воєводства проживає 
корінне українське населення.
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легалізація

Карта вакцинації 
Одним із документів, який найчастіше 

доводиться перекладати, є карта вакци-
нації дитини. Про серйозність підходу 
до обов’язкової вакцинації дітей можна 
і не згадувати: кожен сам переконаєть-
ся, коли спробує зареєструвати дитину 
в місцевій поліклінці. Отже, перше питан-
ня при виборі педіатра – чи є карта вак-
цинації дитини? Якщо так, то слід її пода-
ти разом із перекладом.

В Україні у своїй районній поліклініці 
можна замовити довідку – форма 0-63 
або 0-63/о, де лікар на двох сторінках 
описує всі щеплення, які виконувалися 
дитині. Таку форму значно легше пере-
класти, ніж сторінки з дитячої карточки, 
оскільки там ясно написано тільки те, що 
вимагається.

Увага! Зазвичай польська поліклініка 
НЕ ВИМАГАЄ завіреного перекладу карти 
вакцинації. У 80-ти випадках зі 100 буде 
достатньо звичайного перекладу довід-
ки на звичайній ксерокопії документа. 
Такий переклад можуть зробити навіть 
батьки, якщо добре орієнтуються в наз-
вах хвороб, від яких дитина була щепле-
на. Бо для поліклініки важливо знати, 
які щеплення зроблені, а які ні, а не де 
і хто їх виконував. Тому часто вистачить 
перекладу самих хвороб на ксерокопії 
документа, хіба що поліклініка з якихось 
причин вимагатиме завірений переклад. 
Тоді слід перекласти цілу довідку в при-
сяжного перекладача.

Медичні документи
Часто ми привозимо в Польщу медичні 

документи, виписки, аналізи й різні опи-
си, щоб продовжити тут лікування. Звіс-
но, лікар хоче знати попередні результа-
ти та просить переклад. Варто запитати 
відразу, чи він повинен бути завіреним. 

Бо якщо дані з цих документів потрібні 
тільки для інформування лікаря про те, 
що зроблено до цього часу, і на їх основі 
не приймається якесь важливе рішення, 
тільки продовжується лікування, – то 
достатньо зробити звичайний переклад 
у кваліфікованого перекладача. Якщо ж 
на основі цих документів приймається 
якесь важливе рішення без додаткових 
досліджень (про операцію, наприклад) – 
то лікарня буде просити завірений пере-
клад.

Майте на увазі: медичний переклад – 
найдорожчий, оскільки вимагає від пере-
кладача не тільки знання мови, але часто 
й медицини. Тому варто запитати лікаря, 
що і в якому обсязі слід перекласти. 

Документи для страхових компаній
Буває, що з нами стався страховий випа-

док (зламано руку, палець, ногу тощо). Але 
якщо в Україні перед виїздом ми купили 
обов’язковий страховий поліс, який по-
криває такі витрати, тоді достатньо заявити 
про страховий випадок і понесені з цього 
приводу витрати. Страховій слід надати 
завірений переклад виписки з медичної 
установи та переклад отриманих чеків або 
рахунків. У цьому випадку переклад завж-
ди має бути завірений, але не обов’язково 
мокрою печаткою. Електронний підпис 
теж годиться, оскільки такий переклад 
ми зазвичай пересилаємо через Інтернет, 
і страхова компанія легко може перевірити 
електронний підпис перекладача.

Дуже часто стикаємося із ситуацією, коли в Польщі з різних причин мусимо надати 
медичні документи з перекладом. Наприклад, доводиться продовжувати лікування, 
яке розпочато в Україні. Як і в кого їх перекласти, коли потрібен завірений переклад?

Юлія ГОГОЛЬ
присяжний перекладач 
української мови

Особливості 
перекладу медичних 
документів у Польщі p

ex
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в 10 років, найбільше віршів з’являється між 
16 і 22 роками її життя. Водночас її рефлексії 
дуже проникливі для такої молодої особи. 
Вона зуміла створити свій власний культур-
ний проєкт, наповнений творчою іронією та 
дуже феміністичний на сьогодні. Поетка ре-
волюціонізує польську літературу, при цьо-
му не маючи польського паспорта. Візьмемо 
її останній вірш «Non omnis moriar». Пише 
його молода жінка в період історичного ка-
таклізму, Голокосту, в момент розуміння сво-
єї смерті через те, ким вона є, – її єврейство 
стає клеймом. Дуже важливо пам’ятати, що 
Ґінчанка у якомусь сенсі була аутсайдеркою, 
дуже радикально коментувала події та праг-
нула змін. Читаючи авторку – ми змінюємо 
світ, і в цьому полягає її радикальність. 

Назва нашої зустрічі – «Зузанна Ґінчанка 
на пограниччі трьох культур». Знаємо, що 
вона народилася в Києві в сім’ї асимільо-
ваних євреїв, пізніше жила в Рівному. Ще 
пізніше – у Варшаві та Львові. Як те різ-
нокультурне середовище вплинуло на її 
творчість? Яку роль відіграло її походжен-
ня? Чи цікава її постать для єврейської 
культури та чи її твори перекладені на ів-
рит? 
Ґ. фон Сельтманн: Так, звичайно, її вірші були 
перекладені на іврит – Польський інститут 
почав цей проєкт кілька років тому. Пер-
шою мовою в домі поетки була російська, 
в першому класі школи вона обирає поль-
ську, також вивчала французьку. Це сильно 
вплинуло на її унікальну, притаманну тільки 
їй мову поезії. 
А. Арашкевич: Зузанна Ґінчанка також пра-
цювала на радіо. Якби Варшава не була так 
знищена, ми могли б мати надію, що десь 
збереглися записи її голосу. Коли я була 
у Львові на конференції, присвяченій ви-
ставці поетки два роки тому, то зрозуміла, 
що її українська ідентичність сильно впли-
нула на творчість. Працюючи в 1990-х роках 
над біографією Ґінчанки, звернула увагу 
на її «волинську» історію. Рівне було таким 

Справжнє повернення Зузанни Ґінчанки 
почалося в Польщі в 1990-ті роки. Неабияка 
заслуга в цьому належить дослідниці Ізольді 
Кєц, яка в 1994 році видала книгу «Ґінчанка. 
Життя і творчість». Архів поетки з фотогра-
фіями нині міститься у фондах Музею літе-
ратури імені Адама Міцкевича у Варшаві та 
Національній бібліотеці Польщі.

У грудні 2020 року фонд «Наш вибір» ор-
ганізував онлайн-дискусію на тему «Зузан-
на Ґінчанка на пограниччі трьох культур». 
Олександра Іванюк, засновниця літера-
турного клубу «По-сусідськи», розмовляла 
з докторкою гуманітарних наук, літерату-
рознавицею, мистецтвознавицею Аґатою 
Арашкевич та з міждисциплінарною худож-
ницею, режисеркою, аніматоркою культури 
Ґабріелою фон Сельтманн.

До вашої уваги – найцікавіші моменти 
розмови, а всю дискусію можна послухати 
на сайті Українського дому у Варшаві.

Олександра Іванюк: Пані Аґато, з моїх спо-
стережень, відкривати постать Ґінчанки та 
багато писати й обговорювати її творчість 
почали тільки останніми роками, раніше 
вона залишалася в тіні. Чи я помиляюся?
А. Арашкевич: Так, ми вже деякий час ма-
ємо справу, так би мовити, з модою на Зу-
занну Ґінчанку. З’явилася нова літературна 
субкультура, своєрідний вхід у світ Ґінчанки, 
який раніше був привілеєм вузької групи 
дослідників її біографії, котра до певного мо-
менту є дуже вдалою, а після Другої світової 
війни, Голокосту – трагічною. Ті трагічні мо-
менти останніх років її життя спонукали до 
того, що її забули. Треба було чекати дуже 
багато років, щоб її творчість стали поміча-
ти. Я написала свою книжку про Ґінчанку 20 
років тому, уже тоді знала, що маємо справу 
з незвичною авторкою. Мені було важливо 
представити Зузанну як радикальну, рево-
люційну постать, яка перевертає певну іді-
ому польської культури. За ці 20 років після 
публікації я особисто спостерігаю щораз 
більшу зацікавленість творчістю Ґінчанки. 
Варто згадати про успіх виставки «Зузанна 

Ґінчанка. Тільки щастя – це справжнє життя», 
яку я співорганізовувала в музеї літератури 
в Варшаві в 2015 році і яка була показана 
в Кракові та в 2018 році у Львові. 

Пані Ґабріело, хотіла би попросити розпові-
сти про проєкт «Жар-птиця», який Ви орга-
нізували в 2017 році. Як він створювався та 
де можна його побачити?
Ґ. фон Сельтманн: Моїм особистим відкрит-
тям творчості поетки були 2011–2012 роки. 
Теж досить пізно. Як тільки я почала читати 
поезію Зузанни Ґінчанки, то зрозуміла, що 
хотіла би зробити якийсь проєкт, щоб набли-
зити поезію до людей, які не читають її. Ідеєю 
проєкту було додати музику до творчості 
поетки. Я маю враження, що вона написала 
багато речей, навіть не підозрюючи, наскіль-
ки вони будуть актуальними в майбутньому. 
Багато матеріалів ми почерпнули з відомої 
книжки Ізольди Кєц. Більшість із цих віршів – 
з міжвоєнного періоду. Ми вирішили обра-
ти 10 віршів і на них створили музику. Павел 
Шамбурський і Дорота Ярема додали сучас-
ного ритму. Ми замислювалися, якою могла 
бути музика того часу, щоб Зузанна Ґінчанка 
слухала її. Роберт Бенза створив незвичний 
відеоматеріал, який супроводжував концерт. 
У ньому використовуються аванґардні філь-
ми. Фантастичні сюрреалістичні форми, які 
дуже пасують до її поезії. Ми довго працю-
вали над цим проєктом. Почали в 2014-му 
і тільки в 2017 році представили його в Поль-
ському театрі. 

Пані Аґато, ви згадували, що Ґінчанка була 
радикальною, революційною постаттю. Ві-
домо, що за життя вона видала тільки одну 
збірку. У чому полягає її радикальність і фе-
номен її таланту?
А. Арашкевич: Вражаючим у її постаті була 
певна непоступливість і сила. 1920–1930-ті 
роки – власне, період дебюту багатьох жі-
нок-письменниць, які вводять якісні зміни 
в прозу, раніше писану здебільшого чолові-
ками. Зміна ця полягає у більшій органічності, 
інтимності літератури. Ґінчанка почала писати 

Зузанна Ґінчанка (Зузанна Ґінзбурґ) – поетка єврейського походження, яка народилася 
в 1917 році в Києві, була страчена в 1944 році в Кракові. Дівчина з вражаючою зовніш-

ністю й неймовірною харизмою зачаровувала своїми виступами в мистецькому кафе 
у Варшаві багатьох молодих людей. У неї були закохані молоді поети Юзеф Лободов-
ський і Вітольд Ґомбрович. Зузанну Ґінчанку згадували у своїх спогадах найвидат-
ніші її сучасники – Чеслав Мілош, Ян Котт, Казимеж Брандис. У 1936 році з’явилася її 
перша та, на жаль, єдина поетична збірка. Але Зузанну добре знали читачі сатирич-

ного журналу «Шпильки», з яким вона співпрацювала. Літературна спадщина поетки 
зовсім небагата кількісно, але вона глибока і яскрава.

культура

Зузанна Ґінчанка – на пограниччі трьох культур 
Зустріч з Аґатою Арашкевич та Ґабріелою фон Сельтманн

(Продовження на стор. 16)
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місцем, де виникало багато проблем, 
пов’язаних, зокрема, з антисемітизмом 
та соціальною нерівністю. 

Відомо, що міжвоєнний період був до-
сить специфічним. У житті маленького 
містечка Рівне відчувалася антисе-
мітська напруженість, відносини між 
поляками, українцями і євреями були 
непрості. Я хочу зараз більше запитати 
про Варшаву, культурне життя, життя 
богеми в ній у 1930-х роках. Нам відо-
мо, що Зузанна Ґінчанка була тоді зір-
кою, відрізнялася від решти. Яку роль 
відіграло її походження в культурних 
колах Варшави?
Ґ. фон Сельтманн: Зузанна Ґінчанка на-
вчалася у Варшавському університеті. 
Були такі моменти, коли вона не могла 
відвідувати лекції. Польська молодь 
і Національно-радикальний табір (ONR), 
що тоді був дуже активний, стояли з па-
лицями, щоб не допустити євреїв до за-
нять. Також євреї мали окремі лавки – це 
був екстремальний антисемітизм. Зараз 
щораз частіше це обговорюється та до-
сліджується. Мали місце напади на ор-
тодоксальних євреїв, звучали такі гасла, 
як, наприклад, «купуй тільки в поляків», 
відбувалися страшні речі. Ці всі події від-
билися на поезії Зузанни Ґінчанки. На 
один із костюмованих балів поетка при-
йшла з валізкою з написом «Мадагаскар»: 
це були часи, коли з’являються перші ідеї 
переселення євреїв із Польщі до Європи. 
Вона пробувала якось підходити до си-
туації з гумором, бо це було єдиним ви-
ходом. Але чому прізвище Ґінзбурґ вона 
змінила на Ґінчанку? Чи це означало, що 
так її швидше приймуть у літературні 
кола?
А. Арашкевич: Її вибір, на мою думку, 
був своєрідним трендом того часу змі-
нювати прізвища на польський лад, але 
її єврейське походження та ідентичність 
зберігалися.

Поезія в Україні та Польщі дуже від-
різняється. Але коли я слухаю й читаю 
вірші Ґінчанки, то маю враження, що це 
українська поезія. Римування, мелодія, 
метафори, спосіб зображення дійсності. 
Наскільки її вірші вписуються в сучасну 
польську поезію? Як зараз їх оцінюють?
А. Арашкевич: Та мелодійність, ритміч-
ність її творів відрізняється від популяр-
ної сучасної польської поезії, яка має 
іншу естетику. Але Зузанна Ґінчанка за-
лишається натхненням для інших поетів 
і нині як аутсайдерка, революціонерка. 
Її поетичний багаж, теми меншості, різно-
рідності і зараз цікаві та актуальні. Твор-
чість поетки об’єднала сьогодні багатьох 
людей.

Підготувала Іванна БЕРЧАК

«ЛІТО-АТО» – це не просто книга про війну. 
Це текст про «тіло» війни, його трансформації, 
міфологізацію. У книзі чимало поетики, філо-
софії, сюрреалізму. Вона багата на глибокі об-
рази; різні історії та їх інтерпретація автором 
переплітаються й створюють мереживо склад-
них відчуттів та емоцій. «ЛІТО-АТО» є своє-
рідним поглядом, спробою осмислення того, 
що відбувається в нашій країні, а саме – таких 
її найболючіших тригерів, як Майдан і війна. 
Книга – наче щоденник, але, можливо, навіть 
не так подій, як відчуттів. Текст дуже ліричний, 
різкий та ніжний водночас. Анеті Камінській 
у польській версії, безперечно, вдалося пе-
редати емоційні контрасти й множинну красу 
слів «ЛІТО-АТО».

Наостанок – трохи про добру українську по-
езію польською. Абсолютною новинкою (щой-
но з друку) є поетична книга відомого україн-
ського поета, прозаїка, літературного критика 
Василя Слапчука «Новенький ровер старень-
кого пенсне» («Nowiutki rower starych binokli») 
у чудовому перекладі вже легендарного поль-
ського перекладача, поета, письменника Бог-
дана Задури. Видану в Україні ще в 2007 році, 
цю особливу збірку поезій Państwowy Instytut 
Wydawniczy випустив у світ щойно в 2021 році. 
Чим особлива ця книга? Тим, що вона написа-
на в дуже цікавій манері одним поетом про 
іншого. А саме, Василь Слапчук вірш за віршем 
розповідає нам історію Павла Тичини. Це наче 
роман у поезії про видатного й для багатьох 
ще й досі суперечливого українського поета. 
Слапчук за допомогою дуже глибокої та бага-
тої на яскраві метафори лірики розкриває нам 
Павла Тичину по-новому, дає якесь свіже, не 
зашкарубле бачення цієї важливої для укра-
їнської літератури постаті. Неймовірно тішить, 
що «Новенький ровер старенького пенсне» 
тепер зможе потрапити до польського читача, 
та ще й у перекладі Богдана Задури, де кожне 
слово підібране з особливою майстерністю 
й любов’ю. 

Окремо варто відзначити оформлення 
польського видання, де тексти доповнюються 
дуже сучасними та яскравими колажами ав-
торства Ольги Чигрик. 

Описані книги – це далеко не всі новинки, 
що з’явились останнім часом. Навіть приєм-
но, що не можна вмістити в одному тексті всі 
переклади української літератури польською. 
Отож, тішимось і чекаємо на поповнення.

На зламі осені та зими у видавництві 
«Warstwy» з’явилася збірка коротких опові-
дань Андрія Бондаря «Церебро» («Cerebro») 
у перекладі Валерія Бутевича та Мацека Пйо-
тровського. В Україні книга вийшла у 2018 
році, мала багато позитивних відгуків, а журі 
«Книга року BBC – 2018» назвало її найкращою 
в жанрі есеїстки. 

У «Церебрі» багато фантазій, реальне пере-
плітається з вигаданим, звичні речі дивачіють 
на очах, а ілюзорні видаються майже справж-
німи. Як завжди, у малу прозу Бондаря вкла-
дені якісь філософські контексти та підтексти. 
Українською книга читається доволі легко. 

Польська версія тексту дуже цікава, адже 
перекладачі якісно й творчо адаптували на 
польський манер і специфічний, глибоко 
іронічно-саркастичний гумор письменника, 
і різні закручені формулювання, мовні зворо-
ти та словечка. Інтелектуальна коротка проза 
Андрія Бондаря польською мовою заграла но-
вими, може, навіть ще яскравішими барвами.

Наступною новинкою, також від видав-
ництва «Warstwy», є роман українського 
письменника Петра Яценка «Магнетизм» 
(«Magnetyzm»). Він з’явився в перекладі тала-
новитого Марціна Ґачковського, який завжди 
у своїй перекладацькій праці уважний до де-
талей, а також вміє передати справжню ат-
мосферу оригіналу тексту. У лютому відбулась 
онлайн-презентація польського перекладу 
книги. «Магнетизм» – роман доволі містичний 
чи радше фентезійний, навіть супергерой-
ський, а проте, як це часто буває, через ви-
гадку нам розповідають дуже багато правди. 
Головна героїня володіє дивним даром – вона 
вміє відчитувати історії людей і подій, зафіксо-
вані на металі. Як великий магніт, жінка при-
тягує різноманітні дивні речі, її шлях усіяний 
містичними подіями та перипетіями, які вона 
має подолати, щоб врятувати своє рідне місто. 
Книга припаде до смаку всім, хто любить за-
плутані історії та пригоди.

«Stowarzyszenie Żywych Poetów» видало 
«ЛІТО-АТО» («LATO ATO») Олафа Клеменсена 
(справжнє ім’я та прізвище – Олександр Кли-
менко). В Україні книга побачила світ ще в 2015 
році. Зараз у 2020-му ця емоційна збірка неве-
ликих мініатюр продовжила свій шлях у чуттє-
вому, як завжди, досконалому польському пе-
рекладі відомої перекладачки та поетки Анети 
Камінської.

культура

Українська література в Польщі стає все більш популярною. Про це свідчить кіль-
кість перекладів української поезії та прози польською мовою. Минулого літа ми 
подавали на сторінках «Нашого вибору» підбірку свіжо перекладених україн-
ських книг. А вже зараз на книжкових полицях Польщі ціла низка привабливих 
позицій.

Українські книжкові новинки 
польською

Дарина ПОПІЛЬ
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Ольга Соколенко: 
«Жіночий футбол сильніше 
духом за чоловічий»
Ольга Соколенко – унікальна постать в історії українського та польського 
жіночого футболу. Розпочавши кар'єру ще в підлітковому віці, вона стала 
частиною «золотого складу» чернігівської «Легенди», з якою чотири рази виграла 
чемпіонат України та стільки ж разів – Кубок України. У 2009 році півзахисниця 
перебралася до Польщі, де підписала контракт з «Унією» (Ратибор). Тут Ольга також досягла 
серйозних успіхів – три поспіль чемпіонські сезони. Таким чином, Ольга Соколенко – багаторазова чемпіонка 
України та Польщі. Зараз Ольга починає свій тренерський шлях у Польщі. Ми поговорили про розвиток 
українського та польського футболу, шлях жінок у цьому виді спорту та довгоочікувану реформу українського 
жіночого футболу. 

Розкажіть, будь ласка, про свій шлях 
у футболі.
Усе відбулося доволі просто. З дитинства 
я любила спорт – танцювала, плавала. Од-
ного разу гуляла з подружками на футболь-
ному полі. До нас підійшли старші дівчата 
з футбольної команди, розговорилися. Вони 
сказали, що зараз до молодіжної команди 
їхнього клубу набирають дівчат. Подружки 
відреагували скептично – який футбол для 
дівчат? А я загорілася цією ідеєю й виріши-
ла спробувати. Так у п'ятому класі я почала 
тренуватися в молодіжній команді «Донеч-
чанки» (Донецьк). Згодом у нас створили 
спортивний клас із хлопчиків і дівчаток 1985 
року народження, всі займалися футболом. 
До речі, зараз із хлопців нашого класу вже 
ніхто не грає, а кілька дівчат ще грають – 
в «Житлобуді-1» та «Житлобуді-2» (провідні 
жіночі футбольні клуби України, що базують-
ся в Харкові. – О.Ш.). 

Як Ви потрапили в чернігівську «Легенду»? 
У мене виникли розбіжності з тренером 

«Донеччанки», ми не могли знайти спільної 
мови. Мені було 15 років, і я навіть задума-

лася про те, щоб покинути футбол. Але мені 
прийшло запрошення з Чернігова. Там трене-
ром був Сергій Григорович Умен, який одно-
часно працював і в молодіжній збірній. Саме 
він сказав, що мені не можна кидати футбол, 
бо маю непогані здібності до гри. І запросив 
у Чернігів. Так я опинилася в «Легенді». 

У Чернігові ми жили в готелі, що був виділе-
ний спеціально для приїжджих футболісток. 
Так ми закінчували школу, згодом вчилися 
в інститутах, а паралельно грали у футбол. 

Ставлення до участі жінки в цьому виді 
спорту тоді в багатьох було зверхнє – що 
це таке, жіночий футбол? Але згодом ми 
досягли певних успіхів, почали грати в Лізі 
чемпіонів, і на наші матчі приходило по сім 
тисяч уболівальників. На «Десну» (чоловічий 
футбольний клуб із Чернігова. – О.Ш.) навіть 
стільки не ходило! Мені тоді здавалося, що 
жіночий футбол навіть морально сильніший, 
ніж чоловічий. Часом хлопець упаде на полі – 
тримається за ногу, не може встати кілька 
хвилин. У нас – збили, суддя не просвисті-
ла, футболістка встала й далі побігла! Тому 
я думаю, у якомусь сенсі жіночий футбол 
сильніше духом за чоловічий (посміхається). 

До речі, нещодавно про 
історію чернігівської «Ле-
генди» було опубліковано 
книгу. 

Як стався Ваш переїзд до 
Польщі? 

Він пов'язаний із зустріч-
чю з моїм майбутнім чоло-
віком (Валерієм Соколен-
ком, екс-гравцем «Гурніка» 
(Ленчна), «Полонії» (Битом), 
одеського «Чорноморця» 
та інших клубів, нині – фут-
больним тренером. – О.Ш.). 
Усі думають, що ми позна-
йомилися десь на футболь-
ному полі. Але все набагато 

простіше – ми зустрілися на дискотеці. На 
той момент він уже грав у Польщі й при-
їхав у Чернігів у відпустку, бо звідти родом. 
Саме Валерій розповів про мене в Польщі 
людям, пов'язаним із футболом. Але, звіс-
но, в погану команду я б не пішла, адже 
з «Легендою» ми були чемпіонками, грали 
в єврокубках – не хотілось опускати рівень. 
Прийшло запрошення з «Унії» (Ратибор) – 
команди з великими амбіціями. Я поїхала на 
перегляд. Тоді це було обов'язково. Це зараз 
за грою кожного футболіста можна спостері-
гати на YouTube. Раніше ж доводилося їхати 
на перегляд, адже команди не могли брати 
нового гравця «всліпу». Звісно, моєю мотива-
цією також було жити поближче до Валерія. 
Приїхала – спробували, усім сподобалося. Так 
і залишилася в команді на три сезони. У нас 
в Ратиборі президент, головний спонсор 
і тренер – одна особа (Ремігіуш Травінський. – 
О.Ш.). Він зібрав у своїй команді всіх кра-
щих футболісток Польщі (11 гравців жіночої 
націо нальної збірної), була дівчина зі Словач-
чини і я – з України. Такою командою ми за 
три роки взяли три чемпіонства поспіль. 

Як відрізнялися умови працевлаштування 
в «Легенді» та «Унії»? 

Польський жіночий футбол – загалом 
любительський. У «Легенді» ж усі були пра-
цевлаштовані як професіонали: у трудовій 
книжці було чітко прописано – «футболіст-
ка». У Польщі ж більшість дівчат одночасно 
і працювали, і грали у футбол. Я була однією 
з небагатьох, хто мав в «Унії» професійний 
кон тракт. Звідси й інші відмінності: у «Леген-
ді» в нас було 2–3 тренування на день, у Ради-
борі так бути не могло. Тим не менше, рівень 
футболу в «Унії» був доволі високий. У Польщі 
значно вищий рівень інфраструктури й інша 
система підготовки. Тут дівчата починають 
грати у футбол змалечку і в найменших ві-
кових категоріях (5–6 років) грають разом із 

(Продовження на стор. 18)
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Бабрачка/babraczka (родичка німецькому Eintopf 
чи польському kociołku)

1 кг квашеної капусти злегка промити, нашат-
кувати й відварити 15 хв. 1 кг картоплі почи-
стити, відварити та потовкти в однорідне пюре. 
200 г грудинки (сирої або копченої) порізати на 
кубики та засмажити. Коли всі інгредієнти будуть 
готові, добре вимішати їх разом та доправити 
сіллю й чорним перцем. Бабрачку найчастіше 
подають до крупньоків, про які я розповім у на-
ступному випуску.

Водзьонка, або хлібний суп (wodzionka, brotzupa) 
колись була основною стравою в Сілезії. Дехто 
каже , що це найпростіший у світі суп. І як підказує 
назва – в основі лежать хліб (нім. Brot) та вода.

8 грубо відрізаних скибок зачерствілого пше-
нично-житнього хліба, краще з висівками для 
придання автентичності, порізати кубиками, 
підсмажити на смальці, перекласти в тарілки. 
У каструльці закип'ятити воду, додати 4 ложки 
смальцю зі шкварками, розтовчені з сіллю 4 зу-
бці часнику, сіль, чорний перець, жменьку суше-
ного кропу та знову довести до кипіння. Отрима-
ним бульйоном залити хліб на тарілках.

Картопляний гуляш (gulasz ziemniaczany, 
paprikas krumpli) – угорське походження страви 
очевидне, і тепер зрозуміло, звідки пішли львів-
ські крумплі з карменадлями, бо карменадлі у міс-
цевих – це січені котлети (не відбивні, як у Львові, 
а котлети).

1 кг картоплі почистити й порізати крупними 
шматками. На сковороді підсмажити порізані 
півкружальцями 200 г ковбаси, а потім порізані 
півкружальцями 4 цибулини. До великої каструлі 

Кулінарна 
подорож на 
польсько-чеське 
прикордоння 
Частина IІ

Юрій ГЕРАСИМЧУК

У минулому номері ми почали розповідь 
про кухню польсько-чеського прикордоння. 
У цьому запрошуємо ознайомитися 
з рецептами і обов’язково їх випробувати.

хлопчиками. В Україні такої практики немає, і не знаю, чи з'явиться найближчим 
часом. Також у Польщі значно ширший поділ на ліги, ніж в Україні, – чемпіонат во-
єводства, кілька нижчих ліг. Це дає більші можливості для реалізації себе у спорті. 
Тому, з одного боку, добре, що в Україні жіночий футбол професійний. Але з ін-
шого – ти займаєшся лише ним. А після закінчення кар'єри не знаєш, що робити. 
У Польщі ж більше можливостей для багатостороннього розвитку, адже футбо-
лістка може і працювати, і тренуватися. Отже, після закінчення футбольної кар'єри 
дівчина може робити кар'єру в інших сферах. 

Що б Ви порадили тим дівчатам, які хочуть реалізувати себе у футболі? 
Якщо є така мрія – за мрією завжди треба йти і досягати поставлених цілей че-

рез роботу над собою на щоденних тренуваннях. Це перша та ключова умова. 
Звісно, також має бути талант до футболу. Третій фактор – везіння, щоб на тебе 
звернули увагу в командах або серед менеджерів. Якщо ці три фактори співпада-
тимуть, дівчинка досягне успіху.

Зараз Ви плануєте почати свою тренерську кар'єру. Розкажіть про Ваші по-
дальші плани більш детально? 

Насправді я лише планую тренувати дітей у Польщі. У мене є тренерська ліцен-
зія UEFA C. Але проблема в тому, що я робила її в Україні, і для Польщі вона не 
підходить. Тому мені треба або тут перескладати, або вчитися на UEFA B. Це і є мої 
найближчі тренерські плани. 

Кілька тижнів тому Українська асоціація футболу зобов'язала чоловічі фут-
больні клуби Прем'єр-ліги створити на власній базі жіночі команди. З Вашої 
точки зору, чи стане це поштовхом для розвитку жіночого футболу в Україні? 

Я думаю, що так. Ще коли я грала в «Легенді», у нас ходили чутки, що чернігів-
ська «Десна» має взяти під своє крило «Легенду». Усі дуже чекали, але, на жаль, 
тоді цього так і не сталося. У нас ніколи не було стабільного спонсора, зарплати – 
мізерні, порівняно навіть із польським жіночим футболом. Коли я опинилася 
в «Унії» – зростання зарплати було відчутне, хоча не скажу, що заробляла дуже 
багато. Зараз в Україні ситуація дещо змінюється. У жіночих команд з'являються 
спонсори, команди можуть дозволити собі поїхати на збори в Туреччину. Раніше 
у нас збори були в лісі, під Черніговом. Тому якби жіночі клуби створювалися на 
базі чоловічих, дівчатам, звісно, було б набагато краще. І не лише з фінансової точ-
ки зору, але й професійної, адже це дало б нам можливість перетинатися з чоло-
вічими командами, спостерігати за їхніми тренуваннями. Та й просто зустрітися 
й разом пограти. Я думаю, це було б корисно та цікаво. Я дуже очікувала такого 
рішення від українських футбольних влад. І рада, що це сталося. 

Розмовляв Олександр ШЕВЧЕНКО

Усі фото з особистого архіву Ольги Соколенко

«Унія» (Ратибор) після завоювання чемпіонства у 2009 році.

спорт



Суп із брукви (zupa kwackowa)
1 жовту брукву та 4 картоплини почистити, 

порізати невеликими шматками, покласти в ка-
струлю й залити водою. Варити до м'якості. Зро-
бити засмажку з 2 ложок масла та 1 ст. л. з гіркою 
муки. Доправити нею суп, ще раз довести до ки-
піння й подавати з картоплею в мундирах.

Картопляний суп із собачою м'ятою 
(Ziemnioczonka z kondrotkiem) 

Інша назва собачої м'яти – «розхідник звичай-
ний» (лат. Glechoma hederacea L.). У бабці в городі 
його було повно.

Дрібно порізану цибулину обсмажити на 200 г 
маргарину або смальцю. Додати почищені та по-
різані кубиками 2 кг картоплі, 2 потерті на буряч-
кову тертку морквини, щіпку кмину, 6–10 зерен 
духмяного перцю, пару лаврових листків та щі-
пку солі. Усе разом підрум'янити при помішуван-
ні. Долити 1,5–2 л води. Варити близько 40 хв. Під 
сам кінець розбовтати ложку муки в склянці хо-
лодного молока − влити в суп і довести до кипін-
ня. Додати добру жменю посіченої собачої м'яти 
та доправити сіллю й перцем до смаку (я додаю 
трошки приправи маггі).

У наступному випуску ми поговоримо про дру-
гі страви і, звичайно ж, про візитну картку регіо-
ну, яка прославила його далеко за його межами, – 
цешинські тістечка.

Смачного!

всипати картоплю, ковбасу, цибулю, по щіпці солі 
та перцю, 20 г меленої солодкої паприки. Витис-
нути пів головки часнику, залити водою так, щоб 
покрила весь вміст (хто любить густіше – не до-
ливати 5 см, але частіше помішувати), а після цьо-
го додати щіпку майорану. Готувати під кришкою 
до м'якості картоплі.

Гуляші з кваків (брукви)
1 жовту брукву, 1 селеру, 2 кореня петрушки, 

2 моркви, 2 цибулі порізати кубиками, додати 
1 роздавлений ножем зубчик часнику та все 
обсмажити на олії. Додати по щіпці солі, перцю 
й майорану та крупно порізані 200 г копченої 
грудинки та вареної голяшки. Можна долити тро-
шки води, накрити кришкою та потушити. Окре-
мо приготувати засмажку: ложку муки, обсмаже-
ної на олії до бежевого кольору, розвести водою, 
додати до решти й потушити ще кілька хвилин. 

Худа єва (chuda jewa)
Закип'ятити пів літра води. 3 зубці часнику 

розтовкти з 1 ч. л. солі, а маленьку цибулинку 
дрібно посікти. Додати часник і цибулю в воду 
й приварити. Окремо в каструлі добре розмішати 
1,5 л кислого молока або маслянки з одним яй-
цем. Влити молоко до киплячої води та довести 
до кипіння. На кінець додати в суп добре висма-
жених «шпирків», тобто обрізків м'яса, грудинки 
чи сала, та жменю посіченого кропу.
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