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У 2021 році Україна святкує 30 річницю відновлення незалежності. Ці тридцять років були 
нелегким шляхом держави до становлення, а нас, її громадян та громадянок, до усвідомлен-
ня, що давні мрії про українську державу не так легко здійснити. Ці тридцять років показали, 
що сформувалося суспільство, яке готове боротись і вмирати за незалежність та демократичні 
принципи, але також і те, що усталені з радянських часів та в пострадянський період механізми 
доволі живучі і їх важко викорінити. Номер газети, який перед вами, ми присвятили підсумкам 
цих 30 років життя України. Пропонуємо вам аналіз здобутків та невдач цього періоду, історію про визнання незалежності 
України Польщею, погляд на державу її однолітків, історії українців і українок у Польщі та розповідь про святкування річниці 
незалежності у Варшаві. 

Від імені нашої редакції вітаю вас із 30 річницею незалежності України. Бажаємо нашій державі економічного розвитку, 
дальших демократичних змін, закінчення війни й повернення окупованих Росією територій!
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Тридцять років тому Радянський Союз 
перестав існувати. Колишні республіки 
почали свій незалежницький шлях, 
і однією з них була Україна. 
Тоді це – 52-мільйонна держава 
з ядерним потенціалом, родючим 
ґрунтом та вкрай занедбаною 
економікою. Чого вдалося досягнути, 
а що ще й досі не зроблено 
за ці тридцять років незалежності? 

УКРАЇНСЬКА 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ: 
30 РОКІВ 
(НЕ)УСПІШНИХ 
ЗМІН

Ольга ПОПОВИЧ

Д уже часто експерти, хоч не лише 
вони, а й звичайні громадяни, порів-
нюють Україну з Польщею. Цілком 

логічно, що таке порівняння зринає. Поль-
ща – західний сусід України, член Європей-
ського Союзу та НАТО, зараз це ще й кра-
їна, куди приїздить найбільша кількість 
українських громадян у пошуках роботи, – 
чи то сезонної, тимчасової, чи постійної. 
На початку 90-х років минулого століття 
Польща розпочала свій демократичний 
шлях, маючи навіть гірший економічний 
старт, ніж Україна. Однак, на відміну від 
неї, Польща була лише членом комуністич-

ного табору, а не однією з республік Союзу. 
Та й Росія ніколи не дивилася на Польщу 
так, як на Україну, яку вважала природ-
ньою частиною своїх територій і абсолют-
но не сприймала її самостійницькі потуги. 
Ці два чинники є важливими для того, щоб 
краще розуміти, чому Україні не вдалося 
свого часу зробити такого прориву в по-
літичному та економічному житті, який 
зробила Польща.

Станом на сьогодні дослідники, котрі 
вивчали на архівних матеріалах розпад 
Радянського Союзу, серед яких, зокрема, 
український історик Сергій Плохій, пере-

конані, що якби Україна 24 серпня 1991 
року не проголосила свою незалежність, 
Союз міг би зберегтися. Не в такому стані, 
як це було до подій серпня 1991 року, але 
частина республік разом із Росією та Укра-
їною могла б і далі творити спільну дер-
жаву. Тож можна припустити, що Україна 
відіграла тоді ключову роль у припиненні 
існування такої держави, як СРСР. Не ос-
танню, а радше одну з ключових ролей тоді 
відіграли українські комуністи, які разом 
із демократичною опозицією проголосува-
ли у своїй більшості за Акт незалежності 
України в серпні 1991 року. Тоді комуністи 
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становили більшість у парламенті, мали 
підтримку серед населення, і цілком логіч-
но, що саме вони, перефарбувавшись, ста-
ли одними з тих, хто почав зміни в Україні. 

Невідомо, як поточилася б історія неза-
лежної України, якби на перших виборах 
президента у грудні 1991 року переміг лі-
дер опозиційних продемократичних сил 
В’ячеслав Чорновіл, а не комуніст Леонід 
Кравчук, але історія не знає «якби». Леонід 
Кравчук став першим президентом Украї-
ни після проголошення нею незалежності. 
Верховна Рада, депутати якої були обрані 
ще в 1990 році, з 449 осіб налічувала 239 
колишніх комуністів, які зовсім не спіши-
ли демократизувати країну, а більше дбали 
про власний комфорт та збагачення. Де-
мократична опозиція становила меншість. 
Перші роки незалежності запам’яталися 
галопуючою інфляцією, страйками шахта-
рів, рекетом і дефіцитом товарів. 

У 1994 році на президентських виборах 
переміг колишній комуніст та управлінець 
Леонід Кучма. Хоча його виборча кампанія 
і складалася з проросійських гасел, однак 
під час його першої каденції президенства 
(1994–1999 роки), Україна утверджувалася 
на міжнародній арені й зміцнювала свою 
ідентичність: впроваджено національ-
ну валюту  – гривню, прийнято Консти-
туцію, стримано сепаратистські спроби 
проросійського політика Юрія Мєшкова 
на від’єднання Криму від України. Однак 
Леонід Кучма був втілювачем політики ба-
гатовекторності, що блокувало вхід Укра-
їни до Північноатлантичного військового 
альянсу та Європейського Союзу. Не варто 
забувати, що саме Леонід Кучма є одним 
з авторів та будівничим олігархічної систе-
ми в Україні, а на завершення своєї другої 
каденції  – одним із тих, кого називають 
ініціатором убивства журналіста Георгія 
Гонгадзе. 

Відхід Кучми від політики у 2004 році 
став переломним для українського су-

спільства. За прикладом Росії, українсько-
му виборцеві в якості наступника Леоніда 
Кучми було запропоновано тодішнього 
прем’єра Віктора Януковича. Від демокра-
тичних сил свою кандидатуру висунув 
Віктор Ющенко, банкір, прем’єр України 
у 1999–2021 роках. Фальсифікація резуль-
татів виборів у листопаді 2004-го призве-
ла до протестів у суспільстві, що змусило 
тодішнє керівництво держави погодитися 
на «третій» тур виборів, який засвідчив 
перемогу демократичного кандидата. Тоді 
вперше за роки української незалежності 
майже всі телеканали світу розповідали 
про Україну  – висвітлювали мирні про-
тести на київському Майдані та в інших 
містах країни й говорили про детерміна-
цію суспільства. Росія ж показувала «анти-
майдани» (переважно штучні мітинги на 
підтримку Віктора Януковича) і говорила 
про «помаранчевий переворот» у Києві. 
Віктор Ющенко, ставши президентом, на 
жаль, не зумів використати шанс на зміни 
в країні. Через тісний зв’язок президента 
з олігархічним середовищем та різнобіч-
ність команди суттєвих радикальних змін 
у демократизації країни так і не відбулося. 
Не вдалось і значно просунути інтереси 
України в напрямку євроінтеграції, хоча 
тут варто брати до уваги ставлення самої 
Європи. Адже так звана «стара Європа» 
й далі обережно оцінювала Україну на 
шляху її євроінтеграції та не поспішала 
приймати у свої обійми. І ще один чинник, 
про який не варто забувати, критикуючи 
невдачі Віктора Ющенка, – це Росія. Її то-
дішня влада зосередилась у руках колиш-
нього кагебіста Володимира Путіна, а він 
за жодних обставин не хотів допустити 
відриву України від Росії. Російські впливи 
в українській політиці, економіці та служ-
бах безпеки на той момент були чималими.

Розчарування суспільства політикою 
Віктора Ющенка, з яким пов’язували на-
дії на суттєве покращення економічного 

стану та демократизацію держави, спри-
чинило його програш на президентських 
виборах у 2010 році. До влади прийшли 
відверто проросійські сили на чолі з Вікто-
ром Януковичем, який ніяк не міг забути 
свою поразку через Майдан у 2004 році. 
Втягування України в орбіту ще більшо-
го впливу Росії та відмова від підписання 
умови про асоціацію з ЄС викликали ма-
сові протести в кінці листопада 2013 року 
в Києві та українських містах. Розпочався 
новий Майдан, і було зрозуміло, що влада 
робитиме все, включно з силовим варіан-
том, щоб його розігнати. Силова спроба 
знищення Майдану, сотні жертв серед 
протестувальників і їхня мужня оборона 
спровокували втечу з країни Віктора Яну-
ковича та його соратників. Одночасно Ро-
сія розпочала свою збройну агресію проти 
нашої держави, окупувала Крим і розпо-
чала війну на частині Донецької та Луган-
ської областей. 

Україна втратила частину своїх терито-
рій, війна триває, а українські громадяни 
й надалі гинуть у ній. Та шанси на оста-
точні й безповоротні зміни для країни, які 
українське суспільство отримало з пере-
могою Майдану у 2014 році, стали очевид-
ністю. За президенства Петра Порошенка 
(2014–2019) Українська православна цер-
ква отримала автокефалію, що стало по-
чатком відриву від ідеологічного впливу 
Росії через підконтрольну Російську пра-
вославну церкву. Офіційно в зовнішній 
політиці українська влада обрала напря-
мок до повноправного членства в НАТО та 
ЄС. З 2017 року для власників українських 
паспортів відкрилася Шенгенська зона, що 
значно вплинуло на зміцнення іміджу кра-
їни. Хоч економічні та політичні зміни ще 
тривають, їхній успіх не завжди є наслід-
ком політичної волі, але найважливіше, що 
вдалось Україні здобути/зберегти, – право 
на вільний вибір і розуміння того, що це 
має значення для змін.

Фонд «Наш вибір» 
висловлює щирі співчуття нашій колезі та подрузі 

Івоні Трохімчик-Савчук 
у зв’язку зі смертю її 

БАТЬКА

Вічна йому пам’ять.
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Ганна, 28 років, художниця, аспірантка 
Академії мистецтв у Ґданську, 
Варшава (родом зі Львівщини)

Яка вона – 30-літня Україна?
Дуже часто Україну презентують як мо-

лоду 30-літню жінку, занадто молоду або 
занадто втомлену життям, що має агре-
сивну сестру й багато ворогів, внутрішніх 
і зовнішніх. Це все часто стає поясненням 
у медіа економічної нестабільності Украї-
ни, порушення прав людини та соціальної 
нерівності. Мені здається, потрібно уни-
кати таких фемінітивів, коли говоримо 
про країну. В українській мові «Україна», 
«країна» – це «вона», жіночий рід однини, 
в польській «країна» (państwo) – це «воно», 
середній рід однини, і є омонімом до «пані 
та панове» (państwo) – «вони», друга особа 
множини. Чи Україна  – це вона? Чи він? 
Чи, можливо, Україна – це ми, її громадя-
ни, і лише від нас залежить її теперішнє 
й майбутнє, минуле вже за нами. Вважаю, 
що прийшов час для кожного громадянина 
України задати собі питання: які ми, гро-
мадяни 30-літньої України? 

Яких змін ви очікуєте від України?
Знову ж таки, на мою думку, потрібно 

перестати щось від когось очікувати. Якщо 
нас, громадян України, щось не влаштовує 
в нашій країні, потрібно про це говорити, 

піднімати ці питання та проблеми, думати 
не лише про великі державні перевороти, 
а й про маленькі зміни, що реальні у вті-
ленні тут і зараз, змінювати й розвивати 
самого себе. Зміни в демократичному су-
спільстві не приходять самі. Їх реалізову-
ють активні громадяни, які знають не тіль-
ки свої права, але й обов’язки.

Сергій, 30 років, фрілансер в ІТ, 
 Луцьк (Волинь)

Що ви думаєте про значення Революції 
гідності для розвитку України та суспіль-
ства?

Революція була і є важливою, просто 
не кожен і досі зрозумів, скільки вона нам 
дала. Ми стали вільними, але, на жаль, по-
ступово суспільство знову наступає на ті 
ж граблі, і в бажанні зберегти бодай той 
матеріальний мінімум, який є, ми знову 
готові мовчати, але не готові змінювати-
ся. Бажання пишатися країною знову ча-
сто замінюється бажанням жити добре за 
принципом «моя хата з краю».

Олександр, 27 років, історик, 
Варшава (родом із Житомирщини)

Як, на вашу думку, змінилась Україна за 
30 років своєї незалежності?

Хоча я народився декілька років після 
проголошення незалежності, мої дитячі та  

юнацькі роки минули в атмосфері повіль-
ного, але невпинного втілення її найваж-
ливіших постулатів. 

Після трьох десятиліть самостійності 
цей процес усе ще далекий від свого за-
вершення, але вже зараз можна говорити 
про помітні, здається, невідворотні зру-
шення. Наведу анекдотичну й, на мій по-
гляд, симптоматичну зміну. Мій перший 
свідомий політичний спогад сягає прези-
дентської кампанії 1999 року, де чинному 
главі держави Леоніду Кучмі протисто-
яла група опозиційних кандидатів. За-
гибель В’ячеслава Чорновола та невдача 
об’єднавчої спроби «канівської четвірки» 
суттєво збільшували шанси на перемогу 
Кучми, який усе міцніше затягував вузли 
свого авторитарного режиму. Мої батьки, 
сільська вчительська інтелігенція, підтри-
мали кандидатуру соціаліста Олександра 
Мороза, що не було аж таким очевидним 
вибором у затисненій адмінресурсом 
провінції. Місцеві політичні еліти агіту-
вали за чинного президента й залякува-
ли незгідних. Але за родинним столом 
повторювали популярний серед опозиції 
політичний фольклор: «Кучму з воза, го-
лосуймо за Мороза». Добре пам’ятаю, як 
після одного з таких обідів батьки дали 
мені зрозуміти, аби в жодному разі не 
повторював цього публічно. 

НЕЗАЛЕЖНІ 3.0: КРАЇНА ОЧИМА ЇЇ РОВЕСНИКІВ
З нагоди 30-ліття незалежності України ми запитали її ровесників та ровесниць та 
майже ровесників/-ць, що вони думають про нашу державу. Вони всі різні: працюють 
у різних сферах, походять із різних регіонів України, емігрували до Польщі. Однак 
їх усіх об’єднує незалежна Україна. Якою вони бачать тридцятилітню державу, яких 
змін очікують та який вклад роблять у її розвиток?

Іванна КИЛЮШИК

Fo
to

: s
to

ck
.a

do
be

.c
om



6 НАШ ВИБІР №90

fre
ep

ik
.c

om

Україна зразка початку нульових, 
з характерним для того часу залякуван-
ням політичних опонентів, тиском на ЗМІ 
і зникненням журналістів, повсюдним об-
меженням свободи слова, виразно скочува-
лася в авторитаризм. Однак події наступ-
них кільканадцяти років, сповнені хвиль 
протесту, антикучмівських акцій, двох 
Майданів і виступів проти русифікатор-
ських законів, розширили межі політичної 
свободи. Україна не пішла за білоруським 
чи російським сценарієм, а українці, на-
віть у віддалених провінційних селах, не 
бояться висловлюватися критично щодо 
над уживання влади.  Шлях до процвітання 
та економічного добробуту все ще далекий, 
але перші кроки в цьому напрямку вже 
зроблені. Прийшло усвідомлення, що рух 
славленого «воза», з якого після Кучми зса-
дили також Януковича, є ознакою хай і не-
зрілого, але громадянського суспільства.

Ігор, 28 років, Senior Business 
Operations, Варшава (родом 
із Черкащини)
Яких змін ви очікуєте від України? 

Змін від України я не очікую. Мені зда-
ється, щоб зрозуміти її й почуватися там 
як у своїй тарілці, треба в країні постійно 
жити. Звикнути до всіх особливостей, всіх 
тих «переказів на карту Приватбанка», че-
ків, вайберів і телеграмів, якоїсь напівле-
гальності. Мені здається, що Європа  – не 
для України. Там інше, якесь спотворене 
розуміння Європи. Ніхто не хоче почати 
зміни з себе. Думаю, якби дійсно Україна  
була у Європі, то люди б плакали крокоди-
лячими сльозами. Їм довелося б виводити 
свої прибутки на чисту воду, платити по-
датки, забирати з будинків свої страшні 
балкони, відмовлятися від багатьох огид-
них речей, які вони всі так обожнюють. 
Тут одразу стає зрозумілою і така велика 
любов до Лукашенка, і всі ті очікування 
про райський Євросоюз. Кажуть, що в нас 
відбувається відхід від СРСР, але це не зов-
сім правда. Ми позбуваємося лише назв 
і якихось образів. А суть багато в чому за-
лишається така сама. Чимось нагадує мені, 
як у школі замість піонерів у нас були «бар-
вінчата». Усі посвяти й традиції ті самі, 
лише під іншою назвою.

Чи Україна залишається для вас домом?
В Україні для мене дім – це моя хата і 50 

метрів вулиці. А далі  – мені там неком-
фортно. Є місця сили, які я люблю. Не 
можу сказати, що ціла Польща теж стала 
моїм домом. Я люблю свою квартиру, ро-
боту тощо. Мені здається, що еміграція 
дала мені це чудове відчуття, коли домом 
може бути що завгодно, і не потрібно 
прив’язувати себе до країни. Можна диви-
тися на світ і місця більш глобально. Дім – 
це не про країну, дім – це про людей, про 
затишок.

Олександр, 30 років, історик, 
Варшава (родом із Полтавщини) 
Чи для вас і молодих українців за кордоном 
вибори та власний голос є цінністю?

Мені здається, що я пам’ятаю вибори 
з 1994 року: на дільницю тоді ходив із та-
том, ставив галочки на його бюлетенях 
і кидав їх в урну. Після того, як я сам от-
римав право голосу, пропустив лише міс-
цеві вибори 2020 року. За кордоном брав 
участь у 5 виборах, з яких 4 рази був чле-
ном дільничної комісії. 

Можливість проголосувати для мене 
є невід’ємним атрибутом буття україн-
ським громадянином. Це одна з неба-
гатьох ознак, що відрізняють мене від 
іноземців чи громадян Польщі в громад-
ському житті. 

Голосуючи за кордоном, я ніби відчу-
ваю ту невидиму ниточку, яка пов’язує 
мене з долею держави й моїх предків. 
Особливо запали в пам’ять слова од нієї 
жінки, що вже кілька років на той час 
перебувала в Польщі нелегально, однак 
ми зробили все, аби вона потрапила до 
списку виборців. Після голосування вона 
розплакалася та промовила, що знову від-
чула себе людиною. 

Спостерігаючи за голосуванням кіль-
кох сотень українських студентів у Вар-
шаві, особливо у 2019 році, з одного боку, 
привернуло мою увагу їхнє ставлення до 
виборів переважно як до веселого «двіжу 
та хепенінгу», у якому можна взяти участь 
«по приколу, за компанію». Виникали 
асоціації з радянськими псевдовибора-
ми  – святом, баяном і буфетом, лишень 
на новий лад: туса, жартик про кандида-
та/кандидатку, селфач і тег у соцмережах. 

З іншого боку, їх ніхто не примушував, 
не заманював дефіцитом. Вони витрати-
ли для цього кілька годин вільного часу, 
подолали кілька бюрократичних перепон 
«із минулого», вистояли в черзі і таки 
проголосували. Багато  молоді на волон-
терських засадах охоче допомагало діль-
ничній комісії – як у Варшаві, так і в ін-
ших куточках світу.

Формування й збереження цінностей, 
зокрема електоральних,  – це процес, а не 
даність. Кожен має право проходити його 
на власний розсуд або не проходити зовсім. 

Наталя, 30 років, директор 
КУ «Рожищенський районний 
історико-краєзнавчий музей», 
Рожище (Волинь)
Що дала вам Україна і який вклад ви осо-
бисто робите у її розвиток?

Тут є потенціал для розвитку молоді, 
адже  рівень української освіти цінується 
в усьому світі, тут є простір для самороз-
витку та втілення ініціатив. 

Україна – це держава, де ти мусиш усі-
ма силами добиватись усього, що в інших 
країнах дається набагато простіше, але, 

можливо, це й на краще, оскільки так ти 
маєш змогу загартувати характер, йти 
до мети, впевнено втілювати свої мрії 
та плани в реальність. Якщо ти живеш 
в Україні, то чітко розумієш, що треба 
багато зробити для її розквіту, бо тут 
є все, що ти любиш: твої рідні, чарівна 
природа, унікальні й такі рідні традиції, 
неперевершена культура. Тут є все, щоб 
стати достойною особистістю та розви-
ватись у всіх напрямах життєдіяльності. 

Оскільки ще з дитинства тут показу-
ють різнобарв’я народних ремесел і тра-
дицій, ти закохуєшся в них. Саме тому, 
обираючи професію, я  зупинилася на 
напрямі культури. Мені дуже імпонує, 
що, виконуючи музейну роботу, я можу 
презентувати людям багату культуру 
рідного краю через призму часів. Музей 
для мене – це місце діалогу всіх поколінь, 
які є дуже різними, але їх об’єднує любов 
до Батьківщини. Саме тому всі цінують 
і намагаються покращити та прослави-
ти місце, де вони живуть. Хіба можна не 
захоплюватися рідною мовою, працею 
народних умільців, які так вправно пере-
творюють звичайні нитки, лозу, солому 
та інші прості речі у справжні витвори 
мистецтва? У нас ціла низка героїв, котрі 
прославляють рідний край та відстою-
ють незалежність, яка так не просто да-
лася. Я захоплююся такими людьми й на-
магаюсь у своїй роботі розповідати про 
їхні вчинки та досягнення, щоб наступні 
покоління українців теж були такими па-
тріотами й розуміли, у якій прекрасній 
державі ми живемо!

Олександра, 30 років, громадська 
діячка, філолог, перекладачка, 
Варшава (родом зі Львівщини)
Яка вона – 30-літня Україна? 

Вона молода, лише 30-річна, проте 
з тисячолітніми коренями, відкрита для 
світу, толерантна та готова до нових 
звершень, – так хотілося б мені відпові-
сти. Та чи це єдина її сторона? Вона втом-
лена, розбита, в сльозах за своїх дітей: за 
тих, що, життям своїм ризикуючи, захи-
щають її, що працею своєю важкою що-
денно зміцнюють її, за тих, що по світу 
розкидані, далеко від найближчих своїх 
прославляють її, та за всіх без винят-
ку  – як людей, так і звірят,  – кажу я та 
розумію, що душа її безмежна, сповнена 
вдячності, любові й терпіння. Незламна, 
як дух воїнів, які оберігають її. Сильна 
та мужня, бо такі діти її. І тілом, і духом 
красива, як поля її безмежні й родючі, 
як гори зелені, як моря безкраї, як сади 
плодючі. А ще перспективна вона та су-
часна, на нові технології налаштована, 
творча і співуча, мудра й така цікава, ба-
гата дітьми своїми талановитими. Така 
вона багатогранна та захоплююча  – моя 
Україна.

тема номерa
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Як українці у Варшаві 
святкували 30-ту річницю 
Незалежності України

«Це свято про нас, про наше життя, про те, ким ми є, 
ким стали і ким будемо»

Свято урочисто відкрили голова «Об’єд-
нання українців у Польщі» Мирослав Скірка, 
голова фонду «Наш вибір» Мирослава Керик 
та голова Освітнього фонду Яцека Куроня Да-
нута Куронь.

Мирослав Скірка привітав гостей та зазна-
чив, що 30-річчя Незалежності України – це 
привід для великої радості.

Мирослава Керик поділилася своїми розду-
мами: «Кожен з нас має свою історію, пов’яза-
ну із незалежністю. Я вступала до університе-
ту, коли був радянський Союз, а коли почала 
навчатися, то Україна вже стала незалежною. 
Для мене Україна – це навчання, зростання, 
досвід, який має кожен із нас. Це – сила, Рево-
люція гідності, Помаранчева революція, без 
якої я б, мабуть, ніколи не займалася громад-
ською діяльністю. Тому що події, які відбува-
ються в Україні, нас мотивують, дають нам 
почуття радості, смутку, коли ми втрачаємо 
рідних чи хлопців на фронті, почуття гордо-
сті, коли ми бачимо, як українці досягають 
успіхів у різних галузях діяльності. Для нас – 
це також жаль, коли ми відчуваємо, що Укра-
їна нас не чує, не підтримує. Тим не менше ми 
тримаємо її в серці, без неї не можемо – навіть 
якщо живемо за багато кілометрів. Вона є для 

нас рідною, і ми – кожен по-своєму – пиша-
ємося, що є українками й українцями. Для 
мене це дуже зворушливе свято, тому що це 
свято про нас, про наше життя, про те, ким ми 
є, ким стали і ким будемо. І я вітаю вас із на-
шою незалежністю, з тим, що ми вільні. Слава 
Україні!».

«30 років тому Україна стала 
господинею своєї землі»

Данута Куронь, голова Освітнього фонду 
Яцека Куроня, розповіла, що 30 років неза-
лежності були для України дуже важким пе-
ріодом, коли вона не змогла спокійно побуду-
вати стабільну та демократичну державу. 

Голова Освітнього фонду Яцека Куроня  за-
читала свої побажання для України: «Розірва-
на кордонами імперій і колонізована століт-
тями, 30 років тому Україна стала господинею 
своєї землі. Роки праці, боротьби та страж-
дань досягли апогею. Українське суспільство 
завдячує цьому собі, своїм безперервним 
прагненням до незалежності, своїй відпові-
дальності за збереження історичної пам’яті, 
формування мови та розвитку культури, пле-
кання національних традицій та ідентичності 
й вірності своїй духовній спадщині. Ми захо-
плюємося вашою постійною готовністю йти 
на жертви. Ми сумуємо з вами за тими, хто 

віддав своє життя. Ми із захопленням спо-
стерігаємо, як ви робите крок за кроком, із 
великою відданістю, рішучістю та патріотиз-
мом будуєте своє майбутнє. Святкуючи День 
Незалежності з тобою, Україно, ми бажаємо 
тобі зустріти союзників та друзів у твоїх зу-
силлях побудувати свою країну та в боротьбі 
за її цілісність».

Героїв України, які в боротьбі за незалеж-
ність та цілісність України віддали своє жит-
тя, учасники події вшанували хвилиною мов-
чання.

Офіційні промови виголосили також  посол 
України у Польщі Андрій Дещиця, віцемерка 
міста Варшава Рената Казновська, бургомістр 
району Жолібож Павел Міхалець, депута-
ти міської ради Ярослав Шостаковський та 
Беата Міхалець, публіцистка та активна ді-
ячка польсько-українського діалогу Іза Хру-
слінська, засновник ініціативи «Ukrainа30.pl» 
Кшиштоф Становський.

«Я радію, що ви обрали Варшаву 
місцем для свого дому»

Рената Казновська, окрім привітань, звер-
нулася до української спільноти у Варшаві: 
«Я радію, що ви обрали Варшаву місцем для 
свого дому. Варшава є відкритим містом, 
дуже різнорідним, кольоровим – містом для 

Дискусія «Україна та її суспільство – три декади незалежності», виставка «30 років незалежності 
України», показ короткометражних фільмів, майстер-класи для дітей, презентація виробів українських 
народних ремесел та україномовних книжкових видань, а найголовніше – концерт, під час якого 
виступили чоловічий хор «Журавлі», сестри Тельнюк та Леся & Tom Horn, – так 29 серпня 2021 року 
українці та поляки святкували 30-річчя української Незалежності в центрі мистецтва 
«Форт Сокольницького» у Варшаві. 
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всіх. Я вам зичу, аби ви добре себе почува-
ли в нашому спільному домі, нашому місті. 
А Україні бажаю залишатися незалежною та 
боротися за більше. Маю надію, що вже скоро 
зустрінемося в нашому спільному домі, яким 
є Європейський Союз».

Андрій Дещиця звернувся до поляків: «Хо-
тів би подякувати нашим польським друзям 
за те, що підтримуєте і допомагаєте Україні 
в її прагненні стати демократичною держа-
вою, вільною та європейською. І так буде. 
Ми відчували себе сильнішими, коли бачили 
польські прапори на Майдані чи підтримку 
Польщі у війні з Росією».

До ініціативи «Ukraine30.pl» долучилося 
понад 60 установ із цілої Польщі

Засновник ініціативи «Ukrainа30.pl» Кши-
штоф Становський наголосив, що це фі-
нальне свято загальнонаціонального святку-

«Найталановитіші підприємці, інвестори, 
новатори та менеджери. Поляки та іноземці, 
які працюють над  Віслою. Ось список «30 до 
30» молодих і талановитих людей у польсько-
му бізнесі, які змінюють і підкорюють світ», – 
так представляють у польському «Forbes» 
професіоналів, яким ще не виповнилося 
t30 років, але вони вже отримали визнання 
на загальнодержавному і навіть на світовому 
рівні. Переможців обирали із 600 кандида-
тів. Серед тих, хто потрапив у тридцятку,  – 
є українці.

Вадим Мельник, 27 років
У списку «30 до 30» польського «Forbes» – 

українець Вадим Мельник, обличчя соціаль-
ної кампанії «Нашого вибору» і Facebook «Ра-
зом у мережі, разом у Польщі».

Як пише видання, у минулому Вадим масо-
во вигравав технологічні конкурси, очолював 
дослідницькі клуби з робототехніки і був за 
крок від навчання у відомому Массачусет-
ському технологічному інституті: він отри-
мав 50 відсотків стипендії, однак, оскільки 
хлопець не є громадянином США, не зміг 
отримати студентську позику для покриття 
решти витрат на навчання.

вання, котре проходило в рамках ініціативи 
«Ukraine30.pl», до якої долучилися понад 60 
установ та організацій з усієї країни. Було 
організовано концерти, конференції, пік-
ніки, зустрічі, виставки, футбольні турніри 
й майстер-класи для дітей. А також здійснено 
онлайн-збір підписів під побажаннями для 
України, які передали послу Андрію Дещиці.

Під час святкування відбулася також дис-
кусія «Україна та її суспільство – три декади 
незалежності», у якій взяли участь колишній 
прем’єр-міністр Польщі Ян Кшиштоф Білець-
кий, польська дослідниця в галузі україно-
знавства, перекладачка та популяризаторка 
української літератури Олександра Гнатюк 
та дисидент, український громадський діяч 
і правозахисник Йосиф Зізельс. Модерував 
зустріч Адам Бальцер, експерт із питань Цен-
тральної та Східної Європи.

Під час урочистостей голову фонду «Наш 

Сьогодні Вадим Мельник – повноправний 
бізнесмен, який очолює «Dronehub» – стартап, 
який створює док-станцію для дронів та про-
грамне забезпечення, що дозволяє планувати 
місію, збирати дані або генерувати ортофото-
мапи з фотографій, зроблених за допомогою 
дрона. Серед його клієнтів  – PKN «Orlen», 
«Deutsche Bahn», «Honeywell», PZU та «Alab 
Laboratoria».

У 2020 році компанія Вадима Мельника 
отримала 2,2 млн злотих фінансування від 
приватних інвесторів і грант у розмірі 6,9 млн 
злотих від Національного центру досліджень 
та розробок.

Сусанна Романцова, 29 років
Лідерка у справах різноманітності, рівного 

трактування та культури приналежності. Так 
звучить повна назва посади, яку створено 
близько трьох років тому в IKEA і яку обій-
няла Сусанна Романцова з України – випус-
книця клінічної психології SWPS, менедж-
менту в Clark University і спеціалізованих 
курсів з психології різноманітності в Гарвар-
ді. Її завданням було опрацювати трирічну 
стратегію різноманітності та інклюзивності 
щодо майже 6 тисяч працівників IKEA Retail 
Poland. Результатом роботи Сусанни є рівна 
репрезентація чоловіків і жінок серед мене-
джерів фірми, зменшення різниці оплати до 

вибір» Мирославу Керик та представника 
української громади Юрія Рейта було наго-
роджено почесними відзнаками «За заслуги 
перед Варшавою». Мирослава Керик отрима-
ла нагороду за допомогу мігрантам із України, 
які проживають у Варшаві. Юрій Рейт – за від-
новлення поховань на православному цвин-
тарі на Волі. 

Учасники свята змогли послухати концерт, 
на якому виступив чоловічий хор «Журавлі», 
сестри Галина та Леся Тельнюк, а також дует 
української вокалістки Лесі Шульц і поль-
ського музиканта Тома Горна.

Свято організували Об’єднання українців 
у Польщі, фонд «Наш вибір», Освітній фонд 
Яцека Куроня, адміністрація варшавського ра-
йону Жолібож та міська адміністрація Варша-
ви. Партнером був кінофестиваль «Україна».

Підготувала Іванна КИЛЮШИК

рівня менше ніж 1 відсоток і впровадження 
до продажу веселкової сумки Storstomma.

Завдяки її роботі спілка отримала низ-
ку нагород. У 2020 році Сусанна Роман-
цова прийняла від імені фірми нагороду 
LGBT+ Diamonds для Роботодавця року, 
що підтримує LGBT+. Рік потому IKEA ви-
знали однією з найбільш передових ком-
паній у сфері управління різноманітністю 
та інклюзивністю в Польщі (дослідження 
Diversity IN Check).

В інтерв’ю для «Forbes» Cусанна зізнається, 
що поштовхом до того, чим вона займається, 
стали спроби протистояти стереотипізації, 
з якою вона зіштовхнулася, коли приїхала 
на навчання з України. «Коли я приїхала до 
Польщі у віці 18 років, я зустрілася, напевно, 
з усіма стереотипами, пов’язаними з Украї-
ною, хоча маю польське походження. Бачила, 
як люди, коли чують мій акцент, протягом 
лічених секунд відправляють мене до певної 
“шухлядки”.  Цей досвід змусив мене замис-
литися, як би мене трактували, якби я мала 
інший колір шкіри або була б трасгендерною 
особою. Зрештою я почала професійно бо-
ротися за різноманітність,» – цитує «Forbes» 
Сусанну Романцову.

За матеріалом «Forbes» 
підготувала Оксана КУЗЬМЕНКО

Українці – у списку 
польського «Forbes» 
«30 до 30»
«Майбутнє польського бізнесу» – 
так назвав польський «Forbes» 
молодих людей, що потрапили 
до цьогорічного переліку «30 до 
30». У цьому списку є українці.

вісті громади



9НАШ ВИБІР №90

варто знати – Польща

Павел Вронський. «Спочатку тричі “поми-
лився”, голосуючи з опозицією, аби після 
довгої перерви, організованої Вітек, од-
нозначно зробленої для інтенсивної роз-
мови, проголосувати “правильно” разом із 
правлячою партією».  

Соцмережі іронічно ряснітимуть цита-
тами з текстів пісень та високопарними 
виразами Кукіза про принциповість. Ко-
лишній рок-музикант стане уособленням 
«безхребетності» та непорядності, з якими 
ухвалювали цей законопроєкт.

Що не так зі свободою слова в Польщі?
Проблеми зі свободою слова в країні  – 

питання далеко не нове. Фактично одра-
зу після приходу «PiS» до влади зміни, які 
вони впроваджували, стосувалися роботи 
ЗМІ. Польща продовжує опускатись у рей-
тингу свободи слова, який проводять «Ре-
портери без кордонів». «Після зміцнення 
контролю над державними засобами ма-
сової інформації уряд продовжує “реполо-
нізацію” приватних ЗМІ з заявленою метою 
вплинути на їхню редакційну політику або, 
іншими словами, цензурувати їх», – читає-
мо на їхньому сайті.

Більше про трансформацію суспільних 
ЗМІ у пропагандистський інструмент після 
приходу до влади «PiS» писала в статті «Cус-
пільний мовник та пропаганда» політична 
оглядачка Ольга Попович (polukr.net – 
прим. ред.). Вона, зокрема, звертає увагу 

Протести за вільні ЗМІ в Польщі. 
Проблеми зі свободою слова?
Скандал у Сеймі, широкі публічні дискусії та масові протести на вулицях міст. 
Кінець літа в Польщі був особливо гарячим. Саме тоді суспільство вчергове 
висловило готовність боронити на вулицях свободу слова, у вокабулярі 
поляків міцно вкорінилося словосполучення  «Lex TVN», а колишній рокер, 
теперішній депутат Павел Кукіз став негативним героєм інтернет-мемів.

Що саме стало причиною цих подій 
та чому це важливо розуміти?

11 серпня Сейм Республіки Польща ух-
валив законопроєкт «Про радіомовлення 
та телебачення». Ініціаторами правок була 
урядова партія «Право і справедливість» 
(«PiS»). За словами авторів, зміни перед-
бачали обмеження впливу на масмедіа 
«будь-яких суб’єктів з-поза Європейської 
економічної зони, зокрема, з держав, які 
становлять загрозу національній безпеці 
країни». Таким чином, мовляв, на поль-
ські медіа можна обмежити вплив капі-
талу, пов’язаного з антидемократичними 
країнами. Однак ситуація була далеко не 
такою безхмарною, як її намагалися пред-
ставити автори законопроєкту. Величезне 
занепокоєння серед інтелектуалів, жур-
налістів, політиків та просто громадян 
викликав як його зміст, так і те, як він був 
ухвалений.

«Шахраї! Шахраї!»
У середу, 11 серпня, у Сеймі Польщі пе-

редбачалася низка голосувань, зокрема, 
за проєкт закону «Про радіомовлення та 
телебачення»  – на той час уже скандаль-
ний: з початку тижня його обговорення 
супроводжувалося масовими акціями 
спротиву в цілій Польщі. Опозиція вно-
сить пропозицію перенести засідання до 
вересня, і неочікувано для багатьох Сейм 
більшістю голосів її підтримує.

Однак одразу після голосування мар-
шалок Сейму, представниця владної партії 
«PiS» Ельжбета Вітек оголосила 15-хвилин-
ну перерву. Минуло дві години, депутати 
повернулися до зали засідань і почули, що 
питання відтермінування слухань ставлять 
на повторне голосування: це пояснили 
тим, що від 30 депутатів надійшла відповід-
на заява, оскільки в попередньому голосу-
ванні не було озвучено точну дату. «Це моя 
помилка», – сказала Вітек.

«Шахраї! Шахраї!»  – скандуватиме опо-
зиція з трибун.  Рішення Вітек  – очевидна 
спроба змінити невигідну правлячій партії 
ухвалу Сейму. І їм це вдається. Під час пов-
торного голосування пропозиція опозиції 
відтермінувати засідання до вересня не 
отримує достатньої кількості голосів. Від-
так у той самий день просувають зміни до 
закону про радіомовлення та телебачення, 
що отримає неофіційну назву «Lex TVN».

При чому там Кукіз?
Законопроєкт підтримали 229 депутатів: 

більшість із правлячої партії «PiS», двоє не-
залежних та троє  – із «Кукіз’15», зокрема, 
сам Павел Кукіз – колишній рокер і музи-
кант.  Прикметно, що результати попе-
реднього голосування, згідно з якими він 
підтримував пропозицію, депутат назве 
помилкою. 

«Символом людського падіння» назве 
згодом Кукіза журналіст «Газети виборчої» 

Оксана КУЗЬМЕНКО
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зань, які передбачені трактатом, підпи-
саним між США та Польщею 21 березня 
1990 року». Йдеться, зокрема, про  «рівне 
трактування, відсутність дискримінації 
під час надання ліцензії та заборону екс-
пропріації без відшкодування».

Згодом президент Польщі Анджей Дуда 
назве законопроєкт сумнівним рішенням 
і пообіцяє накласти на нього вето, Націо-
нальна рада радіомовлення та телеба-
чення продовжить можливість трансляції 
TVN. Однак, хоч градус дискусії знизився, 
а протести припинилися, питання  досі не 
є остаточно закритим.

Що далі з «Lex TVN»?
Після того як одіозний проєкт ухвалив 

Сейм, його повинен був розглянути Сенат. 
Там 9 вересня документ був відхилений. 
За це рішення голосували 93 сенатори, 
проти – 37, утрималися – 3. Тепер він по-
вертається на  повторний розгляд у Сейм. 
Вето, що наклав Сенат, може бути скасо-
ване абсолютною більшістю голосів за 
присутності мінімум половини законної 
кількості депутатів установи. Якщо Сейм 
не відхилить постанову Сенату, розгляд 
справи буде закінчено, а закон відхилено.

В іншому випадку закон потрапить на 
стіл президента Польщі. Той, зі свого боку, 
матиме 21 день на рішення: підписати 
й постановити оголошення закону у «Віс-
нику законів» або накласти вето. Тоді його 
рішення (підкріплене роз’ясненням) по-
винен знову ж таки розглянути Сейм. Аби 
відкинути вето президента, необхідно 
буде мати більше трьох п’ятих голосів за 
присутності щонайменше 231 депутата.

На думку політичної оглядачки Ага-
ти Шченсняк, існує декілька варіантів 
розвитку подій. Перший  – попри сильну 
критику проєкту та хитку більшість прав-
лячої коаліції, у Сеймі можуть спробува-
ти відхилити вето Сенату. Його можуть 
далі використовувати як тестер настроїв 
у правлячій коаліції. Інший варіант – тихе 
«замороження»: текст законопроєкту 
покладуть у «довгу шухляду», він не по-
вернеться на розгляд Сейму. Ще один 
імовірний варіант  – «PiS» може підготу-
вати інший текст законопроєкту, не такий 
різкий, проти якого складніше буде про-
тестувати. Журналістка переконана в од-
ному – тиск на медіа не послабиться.

Недавній приклад ухвалення законо-
проєкту щодо абортів у Польщі свідчить 
про те, що польський уряд готовий при-
ймати навіть найбільш непопулярні  рі-
шення всупереч спротиву, дискусіям та 
масовим протестам. Тривожна тенденція 
вишуковування владою важелів впливу 
на незалежні медіа не дає підстав спо-
діватися, що історія зі свободою слова 
в Польщі  – закрита тема. Навіть якщо  
одіозний «Lex TVN» дійсно відправився 
в «довгий ящик».

на законодавчі зміни 2015 року. Тоді звіль-
нення та призначення членів керівництва 
суспільних медіа відійшло до компетенції 
міністра державної скарбниці, а не, як було 
раніше, Національної ради радіомовлення 
та телебачення. Відтак «відповідне мініс-
терство, підпорядковане прем’єрові, а не 
члени Національної ради, до якої входили 
представники від Сейму, Сенату та прези-
дента РП, мали вплив на те, хто керуватиме 
суспільним мовником». Крім цього, з 2016 
року помітно змінюється наратив суспіль-
них медіа: «небезпечного характеру набра-
ла мова на телебаченні  – антагоністична, 
агресивна. Критика влади, навіть тоді, коли 
вона є абсолютно доцільною, на суспільно-
му відсутня».

Такі тенденції лише укріплювалися, непо-
кірних журналістів державних медіа зму-
шували йти з роботи. Списки звільнених 
обчислювалися сотнями. Все частіше стали 
говорили про тиск на комерційні медіа. На 
зламі 2020–2021 року ці розмови набули 
особливого резонансу. Наприклад, напри-
кінці 2020 року суспільство сколихнула 
новина, що державна компанія «Orlen» 
купила «Polska Press»  – найбільшу компа-
нію- видавця регіональної преси, зокрема, 
20 ре гіо нальних щоденних видань, регіо-
нальних телевізійних додатків та 150 ло-
кальних тижневиків.  

Уже 10 лютого 2021 року польські комер-
ційні телеканали, друковані та електронні 
ЗМІ транслюють єдиний меседж: на чорно-
му тлі фраза «ЗМІ без вибору». Це – реакція 
на наміри уряду запровадити додатковий 
податок на доходи ЗМІ, які вони отримують 
від реклами. Лист-звернення не знищувати 
введенням «данини» незалежні медіа зі-
брав близько 50 підписантів. 

І ось у серпні по всій країни люди виходять 
на вулиці з транспарантами «Вільні ЗМІ». 

Що таке «Lex TVN»?
«Lex TVN» – саме так охрестили ЗМІ зако-

нопроєкт про радіомовлення та телебачен-
ня, за який Сейм голосував 11 серпня і про-
ти якого вийшли на вулиці люди. Чому? По 
суті, правки забороняли мати більшу частку 
капіталу в польських медіа суб’єктам з-поза 
Європейського економічного простору. 
За словами ініціаторів проєкту, це мало б 
зміцнити національну безпеку країни та 
унеможливити впливи недемократичних  
країн, таких як Росія, Китай чи арабські кра-
їни. Насправді перший опинився під приці-
лом TVN – мовник, що фінансується з США 
і є альтернативою суспільним/державним 
телеканалам, які почали методично пере-
творюватися на пропагандистський рупор 
влади.  

Цього разу про зміни до законодавства 
заговорили саме тоді, коли станція TVN 24, 
яка належить американському концерну 
«Discovery», намагалася поновити ліцензію, 
що закінчувалася 26 вересня 2021 року. 

Тоді особливо підозрілим був факт, що 
мовник ще рік тому склав відповідну заяву, 
однак Національна рада радіомовлення та 
телебачення на той момент розпалу про-
тестів не ухвалила рішення в цій справі, 
хоча раніше ніколи з ним так довго не зво-
лікала. 

«Lex TVN» – це приклад поступового про-
цесу привласнення та підпорядкування 
медіа»,   – коментував ситуацію колишній 
речник громадянських прав Адам Боднар.  
«Газета виборча» опублікувала його колон-
ку, де він нагадував про негативні зміни, що 
почались у Польщі з 2016 року: про про-
цеси згортання демократії у сфері медіа та 
атаки на плюралізм ЗМІ. Він назвав TVN «ос-
таннім потужним гравцем в аудіовізуальній 
індустрії» і зазначив, що позбавлення його 
ліцензії фактично означатиме, що польська 
влада повністю контролюватиме те, що 
більшість громадян повинні почути й знати.

Незалежні від незалежності
У серпні акції протесту охопили не лише 

столицю. Мітингарі виходили і в інших 
польських містах (Краків, Познань,  Ґданськ, 
Щецин, Вроцлав, Ольштин). «Вільні медіа», 
«Кукізе, обличчя є лише одне», «Вільні ЗМІ, 
вільні суди, свобода вибору»,  – такі гасла 
об’єднували поляків на вулицях.

«Це атака на незалежні ЗМІ. Наскільки вам 
потрібно боятися, аби в цьому відчаї всту-
пати в конфлікт із США? Наскільки вам по-
трібно боятися, аби ставити під загрозу без-
пеку громадян? Ви це робите, бо знаєте, що 
ваша влада закінчується. Ви боїтеся контро-
лю, боїтеся, що ЗМІ дивляться на ваші руки. 
Влада відібрала вам розум і раціональне 
мислення. Сьогодні ви зрадили постулатам 
серпня 1980 року, третій з яких говорив про 
свободу ЗМІ. Ви нічим не відрізняєтеся від 
Путіна, Лукашенка та Ердогана. Вони – ваші 
приклади для наслідування», – висловився 
голова опозиційної фракції «Громадянська 
коаліція» Борис Будка.

Гнівні реакції на рішення не забарили-
ся не лише від польських політиків і дія-
чів. Відкритий лист щодо цього закону 
опублікували американські сенатори. На 
їхню думку, закон порушує свободу та 
незалежність ЗМІ й водночас ставить під 
загрозу американські інвестиції у Польщі. 
«Впровадження цих законів матиме не-
гативний вплив на наші оборонні, торго-
вельні та ділові відносини», – цитує звер-
нення «Газета виборча». Стурбованість 
ухваленими польськими законопроєкта-
ми, зокрема, тим «що значно послаблює 
свободу ЗМІ», публічно висловив також 
держсекретар США Ентоні Блінкен.

Зі свого боку «Discovery» надіслало офі-
ційне повідомлення, у якому інформує 
польський уряд про можливі юридичні 
кроки щодо порушення угоди між США 
й Польщею. Там переконані  – дії поль-
ської влади порушують «низку зобов’я-

варто знати - Польща
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Українська барва 
в мистецькому 
обличчі Польщі 
доби незалежності
Ювілеї, річниці, підбивання підсумків, складання рейтингів… Часто 
від такого офіціозу віє вимушеністю, поспіхом, схвильованістю, 
після яких ідуть образи у суб'єктивності, а від неї нікуди не втекти. 
Але чим більше таких особистісних вражень, висновків, тим довер-
шенішим стає загальний образ, повноколірнішим. У цьому номері 
поділюсь і я з вами – не рейтингом, а іменами митців з України, які 
за 30 років від проголошення незалежності України внесли свою 
яскраву барву також у мистецьке життя Польщі.

Особисто для мене такою першою пташ-
кою в пам'яті є акторка та співачка Мар'яна 
Садовська. Жінка вже багато років живе та 
працює в Німеччині. Географія її проєктів 
широка, але саме в історично надважли-
вому для українців 1991 році вона з відзна-
кою закінчила Львівське музичне училище 
ім. С. Людкевича по класу фортепіано та 
студію у Львівському театрі ім. Л. Курбаса. 
Очевидці досі захоплено згадують її дитин-
ну Христю в першій постановці Володими-
ра Кучинського за твором «Між двох сил» 
В. Винниченка. Саме тоді українську музичну 
перлинку вполював Осередок театральних 
практик «Gardzienice», де протягом цілого 
десятиліття вона була не лише провідною 
акторкою, але й композиторкою та музич-
ною керівничкою. Ця співпраця, як уже ві-
домо, принесла не лише позитивний досвід, 
але до цього повернемося згодом в іншому 
матеріалі.  

Фактично «Gardzienice» звучали голосом 
Мар'яни Садовської. Вона організовувала 
етнографічні експедиції на Полтавщину та 
Полісся, сприяла культурним обмінам. Була 
співорганізаторкою фестивалю «Україна–
Польща–Європа», у межах якого в 2001 році 
ініціювала запис українських обрядових 
пісень, які виконували ансамбль «Древо» 
з Полтавщини та фольклорний ансамбль 
з Полісся, та допомогла видати ці пісні на 
компакт-диску «Будемо весну співати. Пісен-
не дерево», записаному в Любліні. Подоро-
жувала з «Gardzienice» по Східній та Західній 
Європі, а також до Бразилії, Єгипту, Японії, 
Великобританії та Сполучених Штатів. Була 
задіяна в таких виставах театру, як «Життя 

протопопа Аввакума» і «Карміна 
Бурана», а також стала співав-
торкою проєкту «Метаморфози, 
або Золотий осел», заснованому 
на стародавній грецькій музиці. 
У 1998 році Польська театральна 
спілка нагородила її званням найкращої ак-
торки року за роль Психеї у цій виставі. Мину-
лоріч Мар'яна Садовська, яку колись на звали 
українською Бьорк, увійшла до переліку 
«Жінки Року 2020» від польського «Forbes» за 
свою активну громадську позицію, завдяки 
який посилився польський рух #metoo. 

Відтворюючи такий калейдоскоп імен, не-
можливо не згадати Ольгу Пасічник, опер-
ну та концерно-камерну співачку, початок 
творчої діяльності якої у Польщі теж дату-
ється часом проголошення незалежності 
України. Ольга Пасічник удосконалювала 
свою музичну майстерність у Варшавській 
музичній академії ім. Фридерика Шопена 
в 1991–1993 роках, а в 1992-му дебютува-
ла на сцені Варшавської камерної опери. 
Сьогодні Ольга Пасічник – визнана оперна 
співачка з великим репертуаром та цілою 
низкою нагород, серед яких Паспорт тиж-
невика «Політика» (1997), Фридерики поль-
ської фонографічної індустрії за найкращі 
сольні записи («Pieśni Kurpiowskie» Кароля 
Шимановського в 1997-му та «Chantefleurs 
et Chantefables» Вітольда Лютославського 
в 2004-му), премія Орфея на фестивалі «Вар-
шавська осінь» (1999), Золотий Хрест Заслуг 
(2001), нагорода імені Анджея Хьольського 
(2004) за найкращу жіночу оперну роль (Ме-
лізанд в опері Дебюссі «Пелеас і Мелізанд» 
у Польській національній опері). 

Ольга Пасічник є не тільки багатогран-
ною класичною співачкою, вона володіє 
рідкісним талантом уважного, чутливого 
викладача. Окрім викладання в Музичному 
університеті ім. Ф. Шопена (Варшава) актив-
но співпрацює з Оперною академією при 
Польській національній опері, проводить 
численні майстер-курси та майстер-класи 
міжнародного рівня, неодноразово була 
нау ковим опікуном оперних співаків – 
учасників стипендійної програми «Gaude 
Polonia».

Польська оперна сцена також може по-
хвалитися потужними українськими голо-
сами Вікторії Ватутіної та Павла Толстого. 
Випускники Львівської консерваторії є со-
лістами Опери на Замку в Щецині. Цьогоріч 
обидвоє номіновані до нагороди імені Яна 
Кєпури як найкращі оперні співаки року. 
Для Вікторії Ватутіної це вже друга номі-
нація. Вона також, як і Мар'яна Садовська, 
вийшла зі студійного гнізда курбасівців 
у Львові. Працювала з драматургією Лесі 
Українки, входячи ще юною акторкою в об-
раз Донни Анни з «Камінного господаря». 
Сьогодні вона – Сюзанна з «Весілля Фіґаро», 
Мікаела з «Кармен», Адіна з «Любовного на-
пою», Паміна з «Чарівної флейти» та багато 
інших сильних і яскравих героїнь.

українці в Польщі

Анастасія КАНАРСЬКА 

Вікторія Ватутіна. 
Фото Марка Гофмана
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Павло Толстой до 2005 року був солістом 
Львівської опери, де почав працювати ще 
студентом. Далі виконував головні партії 
у Вроцлаві; у Щецині – з 2017/2018 театраль-
ного сезону, співпрацюючи з Національною 
оперою у Варшаві, Великими театрами 
в Лодзі та Познані, а також з іншими поль-
ськими операми й Національною філармо-
нією. 

Тісну співпрацю українських акторів 
із польським кіно та театром останнього 
30-ліття, напевно, можна аналізувати, по-
чинаючи з робіт світлої пам'яті Богдана 
Ступки, який не переїжджав до Польщі, 
але неодноразово знявся у Єжи Гофмана та 
Кшиштофа Зануссі. Серед ролей різнобічно 
трактований Богдан Хмельницький у «Вог-
нем і мечем» Єжи Гофмана, за виконання 
якого актор був нагороджений у номінації 
«найкраща роль другого плану» Хрестом 
офіцерського ордену заслуги в 2000 році. 
А у 2008-му за головну роль у фільмі «Серце 
на долоні» Кшиштофа Зануссі Богдан Ступ-
ка на Третьому Римському міжнародному 
кінофестивалі виборов перший приз і був 
відзначений срібною статуеткою «Марка 
Аврелія».

Українські актори, яких сьогодні мож-
на побачити на екранах і сценах Польщі, 
здебільшого були ще дітьми під час вихо-
ду «Вогнем і мечем». Не всі з них постійно 
проживають у Польщі, бо акторська доля, 
особливо у кіно,  часто буває мандрівною. 
Серед них – Ігор Аронов, Василь Василик, 
Артем Мануйлов. У свій час ціле українське 
гроно приєдналося до театру «Брама» в Го-
леньові (Леся Шульц, Анастасія Медведєва, 
Олег Нестеров). 

Цей театральний сезон стане першим 
повним у штаті Повшехного театру у Варша-
ві для акторки Оксани Черкашиної, стрім-
кий розвиток кар'єри якої є прикладом 
безперервної праці над собою. Наприкінці 
минулого сезону акторка зіграла у двох 
прем’єрах у Варшаві – «Ядро темряви» Пав-
ла Лисака в Повшехному та «Три сестри» 
Люка Персеваля в TR Warszawa. Випускниця 
Харківського університету мистецтв імені 
І. Котляревського дебютувала в 2018 році 
на польській театральній сцені у виставі Ка-
тажини Шингєри «Lwów nie oddamy», й ця 
роль принесла їй не одну театральну наго-
роду. Серед них – головну акторську наго-
роду Національного конкурсу постановок 
сучасного польського мистецтва, премію 
за найкращу жіночу роль на Міжнародно-
му театральному фестивалі «Божественна 
комедія» у Кракові. У 2019 році Оксана Чер-
кашина, яка наприкінці того року зіграла 
у виставі «Дияволи» Аґнєшки Блонської 
в Повшехному театрі,  увійшла до спис-
ку 50 сміливих жінок тижневика «Wysokie 
Obcasy» за «талант та відвагу на сцені».

А в 2008 році на джазовому майстеркла-
сі в Кракові познайомилися українка Дана 
Винницька й полька Даґмара Ґрегорович, 
з дружби яких народився гурт «DagaDana». 
Скрипаль Остап Манько грає в «Sepia 
Ensemble» з 2014 року. Серед українських 
композиторів у Польщі яскраво заявили 
про себе Ірина Блохіна, Денис Колокол, на-
родною музикою займається Юрій Пасту-
шенко. На 2022 рік запланований реліз 
дебютного повнометражного фільму дво-
разового стипендіата програми «Gaude 
Polonia» Дмитра Сухолиткого-Собчука 
«Памфір», який створюється у копродукції 
України за підтримки Держкіно, Франції, 
Польщі та Чилі. У 2019 році «Памфір» став 
одним із переможців 11-го конкурсного 
відбору Держкіно та отримав підтримку 
Польського інституту кіно (PISF).

Місце з вітальною енергією та сучасним 
мистецтвом притягує магнітом у мальов-
ничому Ґданську. Здається, що не могло 
його там не бути. У 2019 році на культурній 
мапі так званої «польської столиці бурш-

тину» з'явилася «Savchenko gallery», яка 
відважно ввійшла до списку місць, про-
понованих до відвідин гостями Ґданська. 
Український  митець із невичерпною енер-
гією Сергій Савченко знайшов у цьому мі-
сті нове джерело натхнення для своїх чис-
ленних ідей. Молодший Савченко – Василь 
викладає в Академії сучасного мистецтва 
в Ґданську. 

Серед активних творців візуального 
мистецтва – також Юрій Білей, Юлія Кри-
вич, Юлія Табенська, творчий тандем Лії 
та Андрія Достлєвих, які працюють із тема-
ми травми, постпам'яті, емпатії. Минулого 
року в галереї Українського дому експо-
нувалась їхня спільна виставка «Мені досі 
соромно викидати їжу. Бабуся розповідала 
мені про Голодомор». 

Ці та інші імена вже вписалися своєю 
творчістю в мистецький образ Польщі 
останніх 30 років незалежності України, 
сприяючи також взаєморозумінню між на-
шими країнами. 

Павло Толстой. Фото Марка Гофмана

Сергій Савченко. Фото з відкритих джерел

українці в Польщі
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інтерв'ю

Скубішевського, ми приїжджали з пропози-
цією підписання двосторонніх угод з Украї-
ною, Білоруссю та Російською Федерацією. 
У Мінську місцева влада не була готова до 
підписання такої угоди, але в Києві ми це 
зробили. Це був фактично документ на пів 
сторінки, де зазначалося, що правовий спа-
док Радянського Союзу буде продовжено. 
Але він мав дипломатичний характер, пока-
зував суб'єктність України та згодом суб'єк-
тність Росії, коли ми підписали подібний 
документ у Москві. Це було важливо, адже 
будьмо щирі – без Єльцина, без російського 
рішення було б значно важче розбити СРСР. 
Прагнення Росії до незалежності стало тим 
чинником, який розвалив цілу систему. Для 
Центральної Азії це виявилося несподіван-
кою, натомість Україна була до цього готова. 

До сьогодні пам'ятаю вечерю, організо-
вану міністром Скубішевським на честь мі-
ністра закордонних справ України Анатолія 
Зленка. Він приїхав у вересні 1991 року до 
Варшави. Під час цієї вечері Зленко задав 
Скубішевському доволі брутальне питан-
ня: що зробить Польща, коли Україна ого-
лосить свою повну незалежність від СРСР? 
Скубішевський, який був дуже обережним 
політиком (можливо, занадто обережним), 
під час цілої вечері вився, як вугор, але 
зрештою, затиснутий Зленком, відповів: 
«Одразу визнаємо Україну». Це був перший 
сигнал, що Польща готова. 

З іншої сторони – пам'ятаю власну розмо-
ву з Борисом Єльциним ранньою весною 
1991 року. Розмовляємо неформально, при 
склянці, і я йому задаю питання, що зробить 
Росія, якщо Україна захоче незалежності? 
Єльцин у своїй ведмежій манері махнув ру-
кою і сказав: «А пусть идут! Но через полго-

2021 рік стане для України роком тридцятирічних ювілеїв – 24 серпня наша країна відзначила 30 річницю проголошен-
ня Акту незалежності України, натомість 1 грудня – річниця референдуму, на якому українці остаточно висловили своє 
бажання жити в незалежній країні. Уже наступного дня після того референдуму Польща стала першою у світі країною, 
що визнала незалежність України. Про те, як це відбувалося, ми поговорили з людиною, що безпосередньо причетна 
до тих історичних подій. Єжи Марек Новаковський в 1989–1993 роках був керівником Центру міжнародних студій при 
Сенаті Польщі та в той же період працював радником президента Леха Валенси щодо східної політики Польщі. 

Аналізуючи розвиток політичної дум-
ки в середовищі «Солідарності» щодо 
взаємин зі східними сусідами, склада-
ється враження певної одностайності. 
Лист «до людей праці Східної Європи», 
стаття редакції журналу «Зустрічі» «До 
братів українців», тексти Куроня, Міхни-
ка тощо – все це виглядає, як різні моди-
фікації ідей Ґедройця і Мєрошевського.  
Так було насправді чи все ж існували 
певні поділи в питанні, як Польща має 
розвивати відносини зі східними сусіда-
ми? 

Безумовно, стосовно того, що польська 
демократична опозиція має проводити 
приязний діалог із сусідніми народами, 
панував консенсус і згода. Тоді підпіль-
но публікувалися три журнали  – «Obóz», 
«Nowa Koalicja» і «ABC. Adriatyk, Bałtyk, 
Morze Czarne». Усі вони були скеровані на 
будування діалогу Польщі з Україною, Бі-
лоруссю, Литвою і частково з Росією. Якщо 
подивитися на обкладинки тих журналів, 
то побачимо, що всюди з'являється Україна 
як ключова країна польського політичного 
мислення про майбутнє того регіону. Отож, 
тривали постійний діалог і співпраця, осо-
бливо з українцями й литовцями, розпочаті 
ще середовищем паризької «Культури». Тут 
можна згадати про таких людей, як Яцек Ку-
ронь, Богуміла Бердиховська, Марек Карп, 
який виконував величезну роботу в литов-
ському та білоруському напрямку, та бага-
тьох інших. Тривало будування контактів 
із незалежними середовищами на сході. 
Ми розмовляли про те, як будувати глибо-
ку польсько-українську співпрацю. Їздили 
до Львова, Києва, зустрічалися з братами 
Горинями, Чорноволом і фактично з усім 

керівництвом «Руху».  Пам'ятаю мої перші 
розмови з українськими приятелями, які 
відбувалися в уже неіснуючому готелі «Мо-
сква», на Манежній площі в Москві. Там я зу-
стрічався з Юрієм Щербаком, який тоді був 
депутатом Верховної Ради СРСР і головою 
Партії зелених. Такий діалог, розвиток ще 
підпільного політичного мислення на сто-
рінках трьох вищезгаданих журналів і в ін-
ших підпільних публікаціях,  – це був дис-
курс, який призвів до того, що коли Польща 
повернула собі суб'єктність після виборів 
4 червня 1989 року, одним із фундамен-
тальних принципів польської зовнішньої 
політики стала так звана «політика двох до-
ріг» (polityka dwutorowości).

На чому вона полягала?
Я думаю, це був найцікавіший елемент 

нашої східної політики, який виходив ще 
далі, ніж пропозиції Ґедройця. Політика 
двох доріг передбачала, що ми одночасно 
будуємо стосунки з центральною радян-
ською владою (Горбачовим) і з владами 
кожної окремої республіки. Найлегше було, 
звісно, з балтійськими країнами, які вже 
фактично були незалежними. Вони мали 
урядові структури, створені демократич-
ною опозицією. Але також нам вдавалося 
проводити діалог з Україною і частково з Бі-
лоруссю. Адже пам'ятаймо, що Україна та 
Білорусь у радянські часи були формально 
незалежними країнами й навіть мали своїх 
представників в ООН. Завдяки цьому там 
розвивалися принаймні початки незалеж-
ної дипломатії, що була не лише частиною 
дипломатії СРСР. 

Отже, під час перших візитів на схід міні-
стра закордонних справ Польщі Кшиштофа 

Як Польща 
першою визнала 
незалежність України
Інтерв’ю з Єжи Мареком Новаковським – 
ексрадником Леха Валенси щодо східної політики
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також були такі побоювання – що з'явиться 
сильний націоналістичний рух, що Чорно-
віл піде в керунку, скажімо так, будування 
незалежності на вартостях УПА. Тому Крав-
чук здавався безпечнішим вибором. Одно-
часно ми розуміли, що він здається безпеч-
нішим вибором для українців, що живуть на 
схід від Дніпра. Пам'ятаймо, що ще з часів 
СРСР періодично з Москви напівофіційно 
лунали пропозиції у бік Польщі щодо поді-
лу України. 

Навіть так? 
Я сам пам'ятаю таку розмову ще 

в ЦК КПРС. Адже після перемоги Валенси 
на президентських виборах було закрито 
нафтопровід «Дружба». Я працював тоді 
радником президента Валенси та поїхав 
у Москву, на зустріч із Янаєвим та Аркадієм 
Вольським. Ми сиділи вчотирьох (був ще 
наш посол Станіслав Чосек) за величезним 
столом, навколо якого стояв запах застарі-
лого пилу. І під час тієї зустрічі з російської 
сторони лунає пропозиція: Польща та Ро-
сія (було сказано саме «Росія», хоча ще іс-
нував СРСР) повинні вирішити проблему, 
яку становить Україна: «Маємо поділитися 
відповідальністю за Україну. І кордон цієї 
відповідальності може бути встановлений 
близько давньої лінії по Збручу». У подаль-
шому Росія також слідкувала, чи є в Польщі 
прихильники поділу України.

Чи допомагало настільки швидке ви-
знання незалежності України подальшій 
співпраці між двома країнами в перші 
роки після краху СРСР? Чи це скоріше 
був красивий символічний жест, який 
залишився в історії? 

Ні, це мало реальну вагу й допомагало 
подальшому польсько-українському діало-
гу. Окрім того, сприяло те, що Польща бага-
тократно поверталася до питання суб'єк-
тності України як міжнародного партнера. 
Коли відбувався перший відомий візит Леха 
Валенси до Вашингтону, він зустрічався, 
між іншими, з майбутнім міністром оборо-
ни США Уільямом Перрі. Під час розмови 
з ним Валенса весь час згадував про питан-
ня безпеки й оборони України. В певний 
момент Перрі йому каже: «Пане Валенса, ви 
є президентом Польщі чи України?» 

Тож цей український мотив постійно зву-
чав у наших розмовах на міжнародному 
рівні. І це зрештою поверталося в діалозі 
Заходу з Києвом. Ті наші західні співрозмов-
ники, яким ми постійно повторювали, що 
треба не забувати про Україну, також пов-
торювали те саме українським партнерам. 
Офіційний Київ знав, що поляки завжди про 
них говорили. І це будувало нам образ ад-
воката України на міжнародному полі.

Розмовляв Олександр ШЕВЧЕНКО
Повний текст інтерв’ю можна прочитати 

на порталі www.naszwybir.pl

да они вернутся к нам на коленях! Только 
по экономическим причинам». Росіяни по-
вірили у свій власний міф, що вони за всіх 
платять і що всі до них повернуться, тому 
що їм це вигідно. Думаю, цей спосіб росій-
ського мислення, плюс жага Єльцина поз-
бутися Горбачова, плюс зростання відчуття 
суб'єктності серед українських еліт (також 
тих, що вийшли з Комуністичної партії)  – 
усе разом стало причиною того, що восени 
1991-го року Україна в прискореному темпі 
переходила від суверенності до незалеж-
ності.

Коли відбувся референдум і громадяни 
України підтвердили Акт проголошення не-
залежності України, ми дуже швидко отри-
мали ноту від нашого консульства в Україні, 
й після обіду відбулася нарада в прем'єра 
Белецького за участю президента Валенси. 
Там, власне, Белецький найбільш твердо 
виступав за негайне визнання незалежнос-
ті України. Ми швидко нотифікували це рі-
шення. Одночасно таке ж рішення прийма-
ла Канада, але через різницю часу Польща 
виявилася першою.

У книзі «Заповіт Прометея» Павел Ко-
валь цитує Вас: «Скубішевський хотів 
чекати, а Валенса був поміж Скубішев-
ським та Белецьким». Чому Скубішев-
ський був невпевнений?

Варто пам'ятати, що в той самий час у Мо-
скві перебував віцеміністр закордонних 
справ Польщі Макарчик, який вів перего-
вори щодо нового договору про співпрацю 
Польщі з СРСР. Зрештою, цей договір під-
писаний у той самий час, коли в Біловезь-
кій пущі було прийнято рішення про при-
пинення існування СРСР. Скубішевський 
належав до покоління, яке пам'ятало про 
Будапешт–1956 і Прагу–1968. Це покоління 
все ще боялося, що неймовірна осінь 1991 
року закінчиться, і Червона Армія знову за-
хоче підпорядкувати собі ці країни. Тому він 
не хотів робити різких кроків, щоб не спро-
вокувати реакцію Москви. Скубішевський, 
а раніше –Тадеуш Мазовецький, мали та-
кий страх. Пам'ятаймо ще про одну річ: ми 
цілий час побоювалися, що якщо втратимо 
«безпекову парасольку» СРСР, Німеччина 
може захотіти зміни нашого західного кор-
дону. Такі побоювання були дуже серйоз-
ними до підписання «Договору 2+4». У 1990 
році в «Газеті Виборчій» вийшла стаття про 
те, що ми не маємо домагатися занадто 
швидкого виходу радянських військ із на-
шої території, адже Польща не має гарантії 
свого західного кордону, а радянські війсь-
ка таку гарантію забезпечують… Скажу так: 
темп подій, що відбувалися, випереджав 
темп політичного мислення. І звідти бра-
лися побоювання міністра Скубішевського. 
Ми цілий час пам'ятали про те, як Польща 
була притиснута Сталіним. Тому старалися 
не дражнити цього радянського ведме-
дя. Натомість Ян Кшиштоф Белецький був 

представником молодшого покоління й ро-
зумів, що на наших очах пишеться історія. 
Він пояснив це також Валенсі. Подібна си-
туація мала місце під час Серпневого путчу: 
коли Валенса думав, чи не подзвонити до 
Янаєва, Белецький сказав: «Леху, з бандита-
ми не розмовляють», і зупинив цей дзвінок. 

Чи відіграло роль у рішучості Белець-
кого те, що початок грудня 1991 року  – 
це були останні дні його прем'єрської 
каденції? 

Ні, він не передчував останніх днів ка-
денції. Просто розумів, що це – історичний 
момент. Він був уже з того покоління, яке 
не мало закодованого страху перед ра-
дянською потугою й думало значно більш 
західними категоріями. Вони бачили вже 
СРСР, що розвалюється, і були економіч-
ними лібералами, які розуміли нездатність 
соціалістичної економіки до розвитку. 

Натомість людиною, що прийняла оста-
точне рішення, був Валенса, який погодив-
ся з аргументами Белецького.

У 1990 році у якості консула до Києва 
поїхав Єжи Козакевич. Згодом він став 
першим послом Польщі в Україні. Чому 
саме йому була доручена така місія і яку 
роль він відіграв у цих процесах? 

 Він був одним із групи, що підтримувала 
контакти з українським середовищем, біль-
ша частина якого – і Яцек Куронь, і Богуміла 
Бердиховська, і Адам Міхник, і Кшиштоф 
Скубішевський,  – вважали, що це добра 
кандидатура. Він показав себе як хоро-
ший консул, зумів забезпечити гарні поль-
сько-українські стосунки. І навіть коли він 
був консулом, де-факто виконував функції 
посла. Тому логічно, що Єжи Козакевич 
отримав можливість продовжувати свою 
місію. 

1 грудня 1991 року, одночасно з ре-
ферендумом, відбулися президентські 
вибори. Враховуючи тісні контакти 
середовища «Солідарності» з «Народ-
ним рухом» (у 1990 році на конференції 
в Яблонній був навіть В'ячеслав Чорно-
віл), чи були сподівання, що хоча б від-
будеться другий тур? Чи не стала легка 
перемога Кравчука несподіванкою для 
середовища «Солідарності»? 

Ні, ми розуміли, що Україна поділена все-
редині. Розуміли, що радянський міф про 
«західну загрозу» настільки вкоренився на 
Півдні та Сході України, що блокуватиме 
можливість вибору президента з твердої 
опозиції – з «Руху», який уже тоді був пред-
ставлений російською пропагандою як 
націоналістична сила. У нас також багато 
говорили про націоналізм. У ті часи існува-
ло побоювання, що національна самоіден-
тифікація народів призведе до конфлікту 
націоналізмів у регіоні. Зараз цю тему екс-
плуатує Путін як «бандеризм». Тоді в Польщі 

інтерв'ю
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Як я можу вакцинуватись у Польщі?
Вакцинація іноземців проти COVID-19, які 

легально проживають у країні, є безплатною. 
Згідно з чинним законодавством, іноземці, 
які перебувають у Польщі та мають номер 
PESEL, можуть автоматично записатися на 
вакцинацію за допомогою веб-сайту Націо-
нального фонду здоров’я pacjent.gov.pl. 
Зареєструватися можна за посередництвом 
Довіреного профілю (Profil Zaufany ePUAP), 
а також просто зазначивши  номер PESEL, 
прізвище та номер телефону.

Іноземці, які мають право на перебування 
в Польщі, але не мають номеру PESEL, по-
винні отримати електронне направлення 
на щеплення від лікаря загальної практи-
ки. На сторінці pacjent.gov.pl зазначається, 
що лікар за допомогою електронної заявки 
gabinet.gov.pl у рубриці особистих даних 
пацієнта повинен вибрати «Інший іденти-
фікатор» (замість «Номер PESEL») та ввести 
номер документа, що посвідчує особу, най-
частіше номер закордонного паспорта.

Однак, як звертають увагу на сайті соці-
альної кампанії «Партнерство і працевлаш-
тування» Польсько-української господарчої 
палати, на практиці, при отриманні направ-
лення є ймовірність виникнення деяких 
труднощів: незастраховані особи можуть 
мати проблему із записом на прийом до лі-
каря державної служби охорони здоров’я, 
оскільки кожна клініка вимагає укладен-
ня так званої декларації про вибір поста-
чальника первинної медичної допомоги 
та лікаря первинної медико-санітарної до-
помоги. Для укладення такої декларації 
необхідне медичне страхування. В такому 
випадку, незастрахована людина може 
звернутися до приватної поліклініки та от-
римати електрон не направлення і від лікаря 
приватної поліклініки.

На підставі електронного направлення, 
виданого в системі, іноземець може заре-
єструватися на вакцинацію за допомогою 
спеціальної гарячої лінії за номером 989, 
або надіславши SMS з текстом SzczepimySie 
на номер 664 908 556, або безпосередньо 
у вибраному пункті вакцинації.

УВАГА! На кожному етапі процесу вакци-
нації іноземець повинен використовувати 
точно той самий документ, що посвідчує 

особу, який використовувався для оформ-
лення електронного направлення.

Чи я можу вакцинуватись 
у міських пунктах?

У Варшаві міське самоуправління про-
водить акцію «Вакцинуймося на вулиці», 
яка триває і до сьогодні. В рамках акції 
у Варшаві діє 4 пункти щеплення, у яких 
можна отримати вакцину фірми Johnson & 
Johnson (приймається лише одна доза). Ін-
формація про пункти доступна на сторінці 
warszawaszczepi.pl.

У цих чотирьох пунктах можна вакцину-
ватися без реєстрації, також і іноземцям, до-
статньо мати при собі паспорт.

Чи обов’язково потрібно відбувати 
карантин після перетину польського 
кордону?

Іноземці, які в’їжджають до Польщі з-по-
за меж Шенгенської зони, повинні відбути 
обов’язковий 10-денний карантин. Згідно 
з даними на державному веб-сайті gov.pl, від 
обов’язкової самоізоляції звільняються осо-
би, вакциновані повним курсом вакцинації 
вакциною, зареєстрованою в ЄС,  – Pfizer, 
Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson.

УВАГА! Повинно минути 14 днів з мо-
менту отримання останньої дози щеплення 
(термін відлічується від наступного дня після 
отримання другої дози вакцини).

Для цього потрібно при в’їзді до Польщі 
пред’явити працівникам польської прикор-
донної служби свідоцтво про вакцинацію, 
або європейський цифровий COVID-серти-
фікат – або в паперовому, або в електронно-
му вигляді.

Крім того, від обов’язкової самоізоля-
ції звільняються діти віком до 12 років, які 
подорожують під опікою дорослих, вак-
цинованих проти COVID-19; особи, які пе-
рехворіли не пізніше ніж за 6 місяців до дня 
перетину польського  кордону. Вони по-
винні пред’явити документ, що підтверджує 
перенесене захворювання, виданий поль-
ською або англійською мовами.

ВАЖЛИВО! Особи, які мають авіаквиток, 
що підтверджує виліт протягом 24 годин 
після перетину польського кордону, звіль-
няються від обов’язку проходити карантин.

Іноземці, які не звільняються від обов’яз-
кового карантину в Польщі, мають мож-
ливість не раніше як на восьмий день із 
дня, наступного за днем   перетину кордону, 
зробити тест, негативний результат якого 
звільнить їх від обов’язкової самоізоляції. 
Наприклад, якщо іноземець перетнув поль-
ський кордон 1 серпня, то 9 серпня він вже 
має можливість зробити тест RT-PCR або ан-
тигенний, негативний результат якого звіль-
нить від карантину.

УВАГА! Виконання тесту не фінансується 
державою.

Чи потрібно відбувати обов’язковий 
карантин після в’їзду в Україну?

На сторінці visitukraine.today повідомля-
ється, що з 13 вересня 2021 року громадяни 
України та всі іноземні туристи від 18 років, 
які не пройшли вакцинацію від коронаві-
русу й перетинають державний кордон на 
в’їзд, зобов’язані встановлювати мобільний 
додаток «Вдома» для контролю самоізоляції, 
незалежно від терміну перебування на тери-
торії України.

ВАЖЛИВО! Самоізоляція не застосову-
ється, якщо особа при перетині кордону 
пред’явить документ, що підтверджує отри-
мання однієї чи кількох доз вакцини проти 
COVID-19, що включені ВООЗ до переліку 
дозволених для використання в надзви-
чайних ситуаціях. Також від самоізоляції 
звільняються особи, які мають іноземний 
COVID-сертифікат, котрий підтверджує вак  - 
цинацію від COVID-19 вакцинами, що 
включені ВООЗ до переліку дозволених 
для використання в надзвичайних ситуа-
ціях, негативний результат тестування на 
COVID-19 методом ПЛР або одужання осо-
би від COVID-19; або негативний результат 
ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення 
антигену коронавірусу SARS-CoV-2, що зро-
блений не більш як за 72 години до в’їзду.

Чи продовжується моя віза, якщо вона 
закінчилася під час дії стану епідемії?

Так. Терміни дії всіх національних віз, вида-
них Польщею, автоматично продовжуються 
до 30 днів після скасування стану епідемії, 
але за умови якщо іноземець на момент за-
кінчення візи перебував на території Польщі.

В Українському домі у Варшаві 
діє Консультаційний пункт та

Загальнопольська інфолінія для мігрантів +48 727 805 764. 
У зв’язку з епідемією COVID-19, яка триває досі, багато 
питань стосується вакцинації та карантинних обмежень. 
Представляємо вашій увазі найпопулярніші з них.

ПоПит: популярні питання 
від громадян України 
в Польщі

легалізація

Іванна КИЛЮШИК
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вали, щоб вони не були схожі на інші. Я експе-
риментував із різними матеріалами, робив 
відбитки тканин, листя, різних предметів, які, 
здавалося, неможливо використати в живо-
писі. Я люблю все неординарне, часом див-
люся на свої картини і не пригадую вже, як це 
було зроблено». 

З 22 червня до 15 липня у Музеї Ґданська 
тривала виставка Василя Нецка під назвою 
«Кольорові сни про Ґданськ». Подія відбула-
ся під патронатом консула України в Ґдан-
ську Лева Захарчишина та Тетяни Єрмак 
у межах «5-го Українського тижня у Ґданську» 
(«V Tygodnia Ukraińskiego w Gdańsku»).

Виставка розповідає про історію міста, 
життя його жителів 100 років тому. Усі робо-
ти художник створив під час пандемії. За три 
тижні Василь намалював 15 картин. 

«Коли почалася пандемія та все позакри-
валося, у мене з’явилося достатньо часу для 

У 2019 році Василь отримав нагороду 
«Особистість року» за розвиток і популяри-
зацію культури в місті Ґданськ. А 9 вересня 
став «Особистістю року 2021» за виставку 
«Кольорові сни про Ґданськ». Художник роз-
повів, як переїхав до Польщі, про свої робо-
ти та про те, як спорт і мистецтво стали не-
від’ємною частиною його життя.

«Я почав малювати, коли моя дружина 
була вагітною нашим сином Адамом. Цей 
період для мене був дуже насичений емоцій-
но. Тоді мені хотілося малювати абстрактні 
картини, які символізували внутрішній світ 
людини, народження, нове життя. Взагалі 
головне натхнення для мене – це події, емо-
ції, люди. Я дуже вразливий до речей навко-
ло. Мій переїзд у Ґданськ – втілення дитячої 
мрії. Я завжди мріяв жити біля моря. В Україні 
жив у Тернополі, звідки до моря було далеко. 
Коли мені виповнилося 12 років, я листував-
ся з дівчиною з Польщі, яка жила десь біля 
Ґданська або в самому місті – не пригадую. 
Але пам’ятаю, як тоді дивився на мапі та ду-
мав – «о, це ж біля моря». Коли приїхав, то 
підсвідомо відчув, що це саме моє місце. На 
додаток, оскільки я працюю ще фітнес-тре-
нером і масажистом, тут достатньо роботи 
для мене, ця сфера дуже розвинута в місті», – 
розповідає художник.

Василь Нецко – чемпіон України з культу-
ризму й фітнесу у своїй ваговій категорії. Він 
представляв Україну на чемпіонатах Європи 
і світу та займав призові місця. Люди часто 
запитують, як йому вдається поєднувати 
мистецтво й професійний спорт, адже і те, 
і інше вимагає надзвичайного зосереджен-
ня та наполегливості. Художник відповідає: 
«Уявіть, як скульптор бере камінь і відбиває 
непотрібне – залишається фігура, яку він 
хотів створити. Культуризм – це будування 
свого тіла тренуваннями, дієтами. Ти стаєш 

скульптором, творцем свого тіла. Я вважаю, 
що якщо щось закладено в людині, то воно 
є від самого початку, треба тільки це віднай-
ти в собі й розвивати до професійного рівня. 
Спорт і мистецтво для мене тотожні. І в спор-
ті, і в живописі треба зосередитися на роботі 
й не очікувати швидких результатів. Щоб 
досягти успіху, потрібні роки щоденної пра-
ці, доводиться відмовлятися багато від чого. 
Пригадую, як мої друзі ходили на вечірки, 
а я йшов на тренування, бо в мене все було 
розписано по годинах». 

У своїх картинах художник використовує 
різні техніки, іноді важко здогадатися, як 
були намальовані роботи. Митець пояснює: 
«Я, як різьбяр, намагаюся на полотні пока-
зати рельєф, люблю більш об’ємні картини, 
щоб на них була різна текстура, щоб вони 
були цікаві на дотик. До цієї техніки я при-
йшов із часом. Хотів, щоб мої роботи впізна-

культура

Василь Нецко – український художник, майстер 
народної творчості та професійний спортсмен. 
Він народився в Білій Горі поблизу Львова. Закінчив 
Тернопільське вище професійне училище технологій 
і дизайну за спеціальністю «Різьба по дереву». 
З 2015 року митець живе та працює у Польщі. 

Іванна БЕРЧАК

Василь Нецко: 
«Бути вільним 
і творити – це наша 
людська природа» 
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показу було обрано 20  художніх, докумен-
тальних і анімаційних фільмів.

Протягом останніх років кінофестиваль 
«Ukraina!» став важливою подією для меш-
канців Варшави та Любліна (у Любліні захід 
уперше організовано в 2019 році). Цього 
року перший раз в історії заходу покази від-
будуться також у найбільших містах Польщі.

Уже 22 жовтня перші покази в межах цьо-
горічного фестивалю розпочнуться у вро-
цлавському кінотеатрі «Nowe Horyzonty» 
та торунському Центрі сучасного мисте-
цтва. Крім цього, відбудуться в Лодзі, Ґо-
жові Вєлкопольському, Кракові, Ґданську, 
Білостоці, Катовіце, Познані, Любліні.

З 11 до 21 листопада фільми з програми 
можна буде переглянути онлайн на плат-
формі mojeekino.pl. Завдяки цьому глядачі 
з усієї Польщі можуть ознайомитися з най-
новішим і найкращим доробком україн-
ської кінематографії.

Переглянути програму показів у Варша-
ві та придбати квитки на сеанси можна на 
сторінках ukrainaff.com та kinoteka.pl.

улюбленої справи – малювання. Саме тоді прийшов на світ но-
вий цикл картин про мрії, сни, про те, що бути вільним і твори-
ти – це наша людська природа, що варто цінувати все, що ми 
маємо щодня. У цих роботах втілився довоєнний Ґданськ. Місто, 
його архітектура залишилися на фоні, акцент я зробив якраз на 
емоціях людей. Чому мене зацікавив довоєнний Ґданськ? Тому 
що в 1920-х роках місто називалося «Wolne miasto Gdańsk». 
Мені хотілося підкреслити слово «wolne», показати свободу, як 
це – бути вільним у ті часи. Я уявляв, як би мені жилося тоді, що 
я робив би, якими б вуличками ходив, чим би займався. Я пе-
реглядав старі фотографії та чорно-білі фільми про Ґданськ. Ди-
вився, як люди вдягалися, де їздили трамваї. Зараз, звісно, вже 
все інакше, тому що Ґданськ на 90 відсотків був зруйнований. 
Відбудували його якраз за старими фотографіями. Коли в пан-
демію місто було порожнім, я ходив безлюдними вулицями  
і уявляв собі, яким Ґданськ був колись, якими були його жителі. 
Першою з’явилася картина «Danzig dancing». Пізніше народи-
лися інші роботи. За три тижні я створив ескізи 15-ти картин 
і потім уже допрацьовував їх. У моїх роботах багато деталей, 
цікавих елементів і загадок. Чому мої картини такі кольоро-
ві? Тому що старі фотографії всі чорно-білі або в кольорі сепії, 
а мені хотілося показати, що тоді життя вирувало, було насиче-
ним, яскравим. Процес малювання цього циклу був для мене не 
тільки втечею від ковідної ситуації, але також став поверненням 
у моє дитинство, у світ без турбот і проблем. На моїх картинах 
багато дітей. У них також поєдналася моя любов до Ґданська та 
до нашої української культури», – говорить художник.

Невдовзі в Польщі стартує фестиваль 
українського кіно «Ukraina! 6. Festiwal 
Filmowy». З 12 по 18 листопада покази від-
будуться у варшавській «Кінотеці», а з 11 до 
21 листопада найкращі українські фільми 
й зустрічі з творцями транслюватимуться 
онлайн. Цього року захід уперше гостити-
муть найбільші міста Польщі.

Організатори шостого кінофестивалю 
не лише презентуватимуть найновіші та 
найкращі доробки української кінема-
тографії. Програма збагатилася також 
фільмами з країн, що є сусідами Польщі 
та України. Крім цього, передбачена низ-
ка супутніх заходів, зокрема, заняття для 
дітей, дебати, виставка, зустрічі з україн-
ськими кінематографістами. Демонстру-
ватимуться також стрічки, які під час попе-
редніх фестивалів отримували нагороди 
глядацьких симпатій.

У цьогорічній програмі  – покази таких 
фільмів: «Носоріг»  – найновішої стрічки 
Олега Сенцова; «Погані дороги» режисер-
ки Наталі Ворожбит – фільму, що є канди-

датом на премію «Оскар 2022» від України; 
«Стоп Земля» режисерки Катерини Горно-
стай  – стрічки-переможця кінофестивалю 
«Berlinale» в секції «Generation14» та Між-
народного кінофестивалю в Одесі, та бага-
то інших.

Під час фестивалю демонструватимуть-
ся також і документальні стрічки. Серед 
них  – «Земля Івана» режисера Андрія Ли-
сецького  – переможець Міжнародного 
фестивалю прав людини «Docudays UA», 
що розповідає про митця-самоука, одного 
з останніх народних художників України 
Івана Приходька. Гості фестивалю у Вар-
шаві додатково зможуть ознайомитись із 
роботами Івана Приходька на виставці, що 
експонуватиметься в «Кінотеці».

Під час шостого фестивалю вперше буде 
проведено конкурс на найкращу коротко-
метражну стрічку. На думку організаторів, 
це  – прекрасна нагода презентувати свої 
роботи молодим незалежним творцям, 
пов’язаним із польською та українською 
кінематографією.  Серед безлічі заявок до 

культура

У Польщі вшосте 
відбудеться 
кінофестиваль 
«Ukraina!» 
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Квасити можна майже всі фрукти й овочі (навіть екзотику  – 
наприклад лимони), у яких є принаймні невелика кількість 
цукрів. Цей процес передбачає утворення з глюкози молоч-
ної кислоти, яка є консервантом, бо гнилісні мікроорганізми 
дуже не люблять кисле середовище, тому квашення  – це один 
із найперших відомих методів консервації. З теорією поки все. 
Про квашені огірки й капусту розповідати не буду, бо це не 
цікаво, до того ж вони скрізь продаються. Про мочені яблу-
ка ми вже писали раніше, тож сьогодні поговоримо про інші, 
милі моєму серцю та шлунку, страви. Відразу хотів би засте-
регти, що за цими рецептами я сам готую вдома, а скільки го-
сподинь   – стільки й борщів, тому не гарантую, що смак буде 
подібний як у вашої бабці. Скоріше як у моєї, яку, на жаль, кіль-
ка місяців тому забрала від нас клята пандемія. Тому ця стат-
тя – у певному сенсі подяка для неї, що навчила мене готувати.

Квашені пагони папороті
Перший рецепт – на 100% від моєї бабці, яка довгий час про-

жила на Сахаліні й звідти його привезла. Зараз ви його не ви-
пробуєте, але запишіть собі, і в березні буде нагода зробити. 
Найважливіше – правильно збирати молоді пагони папороті-ор-
ляка, якого в нас повно в лісах. Вони мають бути ще закручені 
кільцем. Листя, яке розкрилося, не підходить. Треба потягнути за 
цю скручену частину: те, що відірветься, можна їсти. Папороть 
у процесі зростання накопичує кремнієві сполуки й стає твер-
да та неїстівна, а в молодих пагонах кремнію дуже мало, тому 
вони м'які й смачні. Я солю в десятилітровій керамічній бочці, 
яку отримав від бабці в подарунок. Усе просто: на 1 кг пагонів 
беремо приблизно 500 г солі. Промити їх, трошки обсушити та 
щільно напакувати в бочечку шарами, кожен пересипаючи сіл-
лю. Притиснути важким гнітом і залишити на 2–3 тижні. Після 
цього злити весь сік, який зібрався в бочці (з ним вийде і гіркий 
присмак папороті), досипати 100–150 г солі й добре переміша-
ти. Окремо в каструльці зварити розсіл (тузлук) з розрахунку 
100–120 г солі на кожен кілограм папороті. Можна розкласти 
папороть по баночках, залити гарячим тузлуком і закатати на 
зиму або залишити в бочечці, поклавши згори на переверну-
ту тарілку гніт, щоб виднівся тільки розсіл. Квасити не менше 
двох тижнів. Можна їсти просто так (але якщо дуже солоно, 

краще вимочити), можна відварювати та вживати як гарнір. 
А можна смажити, як гриби в сметані, – принаймні я так роблю.

Цвітна капуста (kalafior) по-вірменськи
П’ять головок цвітної капусти розібрати на суцвіття, качани 

порізати невеликими кубиками, все промити, вкласти в киплячу 
підсолену воду та варити не більше 3 хвилин, після чого злити.  
Почистити одну головку часнику й порізати пластинками. Один 
гострий червоний перець (я видаляю насіння) порізати кру-
жальцями. Чотири бурячка почистити й порізати соломкою або 
чверть кружальцями. Згадувану вище бочечку вимити та ошпа-
рити окропом. Капусту й бурячки вкласти шарами, пересипаючи 
часником, гострим перцем, зернами чорного та духмяного пер-
цю, лавровим листком (1 шт. на один шар). Зробити тузлук (1 ст. л. 
солі на 1 л води), залити капусту, щоб рідина повністю її вкрила, 
покласти згори тарілку та гніт. Залишити в кімнатній температурі 
на 5 днів. Вживати як закуску. 

Квашені стрілки часнику
Стрілки порізати на шматки довжиною 5 см, промити на дру-

шляку. Напхати літрові банки та в кожну покласти суцвіття кропу. 
Розчинити в 1,5 л води 100 г солі та 100 г цукру. Залити баночки 
доверху, поставити кожну на глибоку тарілку й прикрити легень-
ко кришкою. Залишити на п’ять днів при кімнатній температурі. 
Рідина буде трошки витікати, можна її доливати назад у банку. 
За цей час має зникнути запах (не знаю чому, але це вірна ознака, 
що готове). Далі злити розсіл, закип'ятити його та знову залити 
в банки, закрити щільно кришками й відставити в прохолодне 
місце. Через пару тижнів можна їсти. 

Українські 
смаки

Юрій ГЕРАСИМЧУК

Цього разу буде стаття не про польську кухню. У 2021 році 
святкуємо тридцяту річницю незалежності України. 
Тож поговоримо трошки про те, до чого ми звикли в Україні 
і що майже повністю відсутнє на польському ринку, хіба 
що в крафтовому виконанні за шалені гроші, а не як у нас – 
просто у бабусь на базарі. Йдеться про різні квашені страви, 
які в Польщі об'єднані загальним поняттям «kiszonki». 
Тим більше осінь – пора збирання врожаю, 
тому відповідної сировини є в достатку. 



роким горлом. Закип'ятити тузлук (1 ст. л. солі 
та 1 ч. л. цукру на 1 л води). Голубці мають бути 
повністю покриті рідиною, можна покласти зго-
ри тарілку і притиснути їх. Залишити в теплому 
місці до повного охолодження, потім поставити 
в холодильник. Через два дні можна куштувати. 

«Швидкі» квашені помідори
Потрібні тверденькі помідори «сливки», чи, як 

їх називають у Польщі, – pomidory polne. Тонким 
гострим ножем вирізаю плодоніжку і вкладаю 
туди маленький зубок часнику або половинку/
четвертинку великого. У пластикове відерце на 
дно всипаю житню муку (1 ч. л. на 3 кг помідорів, 
додаю суцвіття або насіння кропу, листя вишні 
й смородини, порізаний кружальцями (в мене 
сушений) корінь хріну або листя хріну, кілька 
лаврових листочків, один цілий почищений від 
насіння гострий перець. Кілька зерен духмя-
ного й чорного перцю. Помідори закладаю на 
5 см нижче краю відерця. Солі треба на 1 л об'єму 
тари – 1 ст. л. Розчинити її у невеликій кількості 
води, влити в відерце та долити перекип'яченою 
й охолодженою водою доверху (я заливаю мага-
зинною водою без кип'ятіння). Прикрити пере-
вернутою тарілкою, а потім нещільно кришкою. 
Тиждень – і готові. Влітку – навіть за чотири дні. 
А охолоджений розсіл від них раненько, після 
гарного застілля входить, як щастя. З вирізанням 
плодоніжки можна не бавитись, а просто пере-
сипали порізаними зубками часнику, але тоді на 
заквашування помідорам треба значно більше 
часу. 

Квашений часник 
Ця страва – хіт сезону, який я не дуже люблю, 

але мій брат їсть відрами. 
Щоб квасити його цілими головками, як про-

дають в Україні на базарі, потрібен молодий 
часник. У Польщі знайти його важко, а купити 
недорого – ще важче, тому ми квасимо часник 
у вигляді очищених зубків. Пропорції прості: на 
півлітрову банку знадобиться десь три головки 
часнику, а на 1 л води розвести 1 ч. л. солі. Спе-
ції  – за смаком. Брат любить італійську версію 
з базиліком, орегано, петрушкою й тим'яном, 
або «пряного посолу», як тюлька чи оселедці: 
з корицею, гвоздикою, духмяним, чорним і го-
стрим червоним перцем, коріандром, сушеним 
імбиром, кардамоном і зернами гірчиці, або 
ж стандартний «огірковий набір»: із листям чи 
коренем хріну, суцвіттями або насінням кропу, 
листями вишні й смородини. Для гарного ко-
льору можна докинути шматочок бурячка або 
всипати куркуми (бо без нічого він буде беже-
во-коричневий). До речі, з каррі теж виходить 
добре. Залити банки розсолом і прикрити криш-
кою. Поставити їх у тарілки або на деко, щоб сті-
кала зайва рідина. Що другий день треба на хви-
линку знімати кришку, щоб вийшов зайвий газ. 
Десь за 3–4 тижні можна пробувати, але краще 
потримати трошки довше. Потім щільно закри-
ти кришками та сховати в холодильник. Я роблю 
в півлітрових баночках, тому просто за один під-
хід зробити часник із різними смаками.

Смачного!

Квашені кавуни 
У дитинстві вони були в кожному овочевому 

магазині, але в Польщі таких маленьких на за-
кваску за притомні гроші ви не знайдете, тому 
робимо різані.

На кавун вагою 5 кг я беру головку часнику, 
пару суцвіть кропу, десяток листків вишні та 
пару листків хріну (або зерна гірчиці). Кавун 
чищу від шкірки, ріжу на шматки, трохи більші 
за коробочку від сірників. У пластикове відерце 
(3–5 л) з кришкою вкладаю листки вишні, хрін, 
часник і кріп, а потім заповнюю кавуном. Варю 
тузлук: на 1 л води – 1 ст. л. солі та 1 ст. л. цукру, 
трошки охолоджую його й заливаю в банки 
(щоб рідина повністю вкрила скибки кавуна). 
Залишаю в теплі на два дні, а потім ховаю в хо-
лодильник. Коли добре охолоне (кілька годин) – 
можна їсти.

Квашені овочеві голубці
Пропорція десь на 15 листків капусти. Якщо 

листки дуже великі, можна їх розрізати навпіл. 
Капусту залити підсоленим окропом і варити 
5 хв. Викласти листки шумівкою на друшляк, дати 
стекти та охолонути. Дві середні моркви натер-
ти на бурячковій терці, витиснути в моркву п’ять 
зубців часнику, додати 1 ч. л. солі та добре вимі-
шати. Скрутити невеличкі голубці, скласти в тер-
мічний пластиковий контейнер або банку з ши-
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