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Березень 2018
• Конференція 
«Мігранти-працівники 
в Польщі: сучасні виклики 
та потенційні коаліції інтересів».
Обов’язкова реєстрація.
20 березня, 9:00–14:00.

• Великодній ярмарок. 
25 березня, 12:00–17:00.

• Конференція «Україна: століття 
досвіду незалежності». 
Обов’язкова реєстрація, 
участь у конференції платна. 
14–15 квітня, 10:00–18:00.

ЦИКЛІЧНІ ПОДІЇ
• Консультаційний пункт для мігрантів. 
Понеділок, середа, субота: 10:00–15:00, 
вівторок, четвер: 10:00–20:00, 
п’ятниця: 10:00–18:30.  
Тел.: +48 22 258 40 18, 
+48 727 80 57 64.

• Консультаційний пункт для підпри-
ємців.
Український дім пропонує підприємцям 
допомогу в процедурі легалізації праці та 
перебування працівників-іноземців; інфор-

маційний пакет про відкриття бізнесу в Польщі.
Детальніша інформація:
biuro@ukrainskidom.pl, +48 22 408 00 46.

• Клуб українських жінок.
В Українському домі збирається Клуб українських 
жінок (KUK). У рамках клубу відбуваються майс тер-
класи, інформаційні зустрічі, тренінги тощо.
Запрошуємо стежити за найближчими подіями
клубу на Фейсбуці – www.facebook.com/KlubUkrainok.
Додаткова інформація – klubukrainok@gmail.com .

• Дитячий клуб «Рукавичка».
У програмі українською мовою: інтеграційні ігри, 
ознайомлення з казками, піснями, віршами, 
творча діяльність, пізнавальні заняття, 
майстер-класи та експерименти.
Група 2–6 років: субота, 11:00–14:00. 
Вартість 1 години занять – 10 злотих.
Запис за адресою: ukr.klubik@gmail.com, 
тел.: +48 727 88 70 31.
«Рукавичка» на Фейсбуці:  
www.facebook.com/rukawyczka.

• Мовна школа в Українському домі 
у Варшаві. 
Інтенсивні курси польської мови різних рівнів.
Тривалість – 3 місяці.
Кількість лекційних годин – 48 (1 година – 45 хв.). 
Ціна: 600 злотих.

Інтенсивні курси української мови 
різних рівнів.
Тривалість – від 1 до 3 місяців.
Кількість лекційних годин – 48 (1 година – 45 хв.). 
Ціна: 600 злотих.

Запис:
biuro@ukrainskidom.pl,
+48 22 258 40 18,
+48 727 80 57 64.

• Заняття з йоги. 
Участь безкоштовна. 
Понеділок о 18:30. 
Запис: joga.dom.ukr@gmail.com.

Запрошуємо!

Контакт:
вул. Zamenhofa 1, 
00-153 Варшава
Тел.: +48 22 258 40 18,
+48 727 80 57 64
biuro@ukrainskidom.pl
www.ukrainskidom.pl

Стежте за подробицями на сторінці 
Українського дому на Фейсбуці: 
www.facebook.com/UkrainskiDom.

Дорогі читачі! Запрошую ознайомитись із новим номером газети. 
Прийшла пора розрахунку податків як у Польщі, так і в Україні − про це читайте у темі номе-

ра. Березeнь минув під знаком бурхливих дискусій між Польщею з одного боку та Україною 
і Ізраїлем з іншого, стосовно змін до польського Закону «Про Інститут національної пам’яті».  
Олена Бабакова пише про суть цього конфлікту в рубриці «Варто знати – Польща». 

У лютому 2018 року Енн Епплбаум презентувала польський переклад своєї книжки про 
Голодомор під назвою «Червоний голод». Крім зустрічей із читачами в різних містах Польщі, 
авторка завітала до Українського дому у Варшаві. Читайте коротку розповідь про цю зустріч. 

Оскільки наближаються Великодні свята, ми запрошуємо прочитати про те, як українці на Підляшші святкують Великдень. 
Зі сторінок газети ви дізнаєтеся про новий український ресторан «Канапа», який відкрився у Варшаві, та про страви з популяр-
ного у нас продукту – квашеної капусти. Запрошую до читання!

Я також 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 70 місць по всій Польщі. Наш портал  
naszwybir.pl має близько 40 тис. унікальних користувачів та 400 тис. відвідин на місяць. За 2017 рік відбулося 3,5 млн 
відвідин сторінки та було 424 629 унікальних користувачів. Порівняно з 2016 роком кількість відвідин збільшилася на 
2 млн, а кількість користувачів – на 117 тис. 

Як можна допомогти?
Стати рекламодавцем чи меценатом! Пропонуємо вам можливість рекламувати ваші послуги як у газеті, так і на порталі 

www.naszwybir.pl. 
Скоро на порталі діятиме нова вдосконалена платформа оголошень. Уже зараз там можна знайти цікаві пропозиції праці 

та розмістити свою об'яву. Там можна буде розмістити платні оголошення. За детальною інформацією просимо звертатися до 
редакції: redakcja@naszwybir.pl.

Ви також можете підтримати видання газети, переказуючи благодійний внесок на банківський рахунок Фонду 
«Наш вибір»: 

Fundacja Nasz Wybór 
Numer konta: PL 39 1440 1387 0000 0000 1295 6509
Назва переказу: «Gazeta Nasz Wybir»
Запрошуємо до співпраці й підтримки нашої спільної справи!

В І Д  Р Е Д А К Ц І Ї

Мирослава керик
головний редактор



НАШ ВИБІР №694

О 
податкуванню в Польщі підля-
гають не тільки польські грома-

дяни, а й іноземці. Обсяг оподаткування 
залежить від того, чи отримують вони так 
звану «податкову резиденцію» в державі. 
Однак незалежно від статусу перебування, 
доходи за роботу, яку іноземці виконують 
на території Польщі, в будь-якому випадку 
будуть підлягати оподаткуванню в Польщі.

Здебільшого доходи, зокрема ті, які фі-
зична особа отримує на підставі трудово-
го договору, договору підряду чи договору 
про надання послуг, протягом року випла-
чуються роботодавцем або замовником, 
який працює як так званий платник і ви-
плачує внески на РІТ до податкової. Не-
залежно від вищесказаного, у більшості 
випадків після закінчення року кожна фі-
зична особа мусить самостійно розрахува-
ти свій податок РІТ за останній рік і подати 
податкову декларацію.

ТЕРМІН СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВИХ 
ДЕКЛАРАЦІЙ

Термін складання більшості податкових 
декларацій за 2017 рік закінчується 30 квіт-
ня 2018 року. Основним типом декларації, 
яку складають більшість платників подат-
ків, є РІТ-37 – цей формуляр використо-
вується, якщо протягом року дохід був 
отриманий від польського платника, тобто 
доходи з договору про роботу, договору 

підряду чи договору про надання послуг 
тощо.

Якщо платник податків отримував дохо-
ди з інших джерел, властивим може бути 
інший тип декларації. Наприклад, РІТ-36 – 
формуляр, який використовується, якщо 
крім вищезазначених доходів доходи над-
ходили не від польського платника (тобто, 
польського працедавця чи замовника). На-
приклад: доходи з економічної діяльності, 
найму нерухомості чи доходи з-за кордо-
ну. У випадку наявності інших доходів 
обов’язковим є використання окремого 
формуляра.

Якщо особа була працевлаштована за 
трудовим договором, договором підряду чи 
договором надання послуг, роботодавець/
замовник повинен до кінця лютого після 
закінчення даного року передати податків-
цям інформацію PIT-11 за попередній рік. 
Цей формуляр містить суму доходу, кош-
ти, що знижують суму доходу, податкові 
платежі та внески на соціальне й медичне 
страхування, які зменшують податкову ос-
нову й податок. Згідно з інформацією, що 
міститься в PIT-11, фізична особа повинна 
розраховувати свій дохід у річній деклара-
ції (найчастіше це PIT-37).

Податок PIT у Польщі, як правило, про-
гресивний, тобто чим більший маємо дохід, 
тим більшу ставку податку платимо. Став-
ки прогресивного податку становлять 18% 
для доходу до 85 520 злотих за рік і 32% – 
для більшої суми.

СУМА ДОХОДУ, ВІЛЬНОГО ВІД ПОДАТКУ

Існує сума доходу, вільного від по-
датку, яка до кінця 2017 року становить 
6 600 злотих за рік. Для тих, хто заробляє 
понад 6 600 злотих, ця сума пропорцій-
но зменшується (чим більшим був дохід 
даної особи, тим меншою є вільна від 
податку квота). У випадку осіб, які отри-
мують оподаткований дохід 127 000 зло-
тих і більше, усі їхні доходи будуть опо-
датковані (без вільної суми). У 2018 році 
сума, вільна від податку, виросте до 8 000 
злотих, але також може змінюватися в за-
лежності від суми доходу особи.

Прогресивний податок платиться, зо-
крема, від доходів з трудового договору, 
договору підряду чи договору про надан-
ня послуг. У випадку інших джерел дохо-
ду – може регулюватись іншими ставка-
ми.

Доходи можна, як правило, знизити на 
суму їх отримання, яка по-різному вста-
новлюється для різних типів доходу. Вне-
ски на соціальне та медичне страхування, 
які сплачуються протягом року, дозволя-
ють знизити як підставу оподаткування 
(внески на соціальне страхування), так 
і сам податок (частина внесків на медич-
не страхування). Якщо протягом року 
у вас був польський роботодавець або 
замовник, то і кошти доходу, і суми 
внесків будуть зафіксовані у PIT-11, який 
від нього отримаєте.

тема номерa

РОЗРАХУНОК 
ПОДАТКУ РІТ 
У ПОЛЬЩІ

Податок на дохід для фізичних осіб (РІТ) є одним із 
найпоширеніших публічних зборів у Польщі. Кожен 
дохід фізичної особи оподатковується податком РІТ, 
якщо законодавчо не передбачено звільнення.
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ВІДРАХУВАННЯ ТА ПІЛЬГИ
Крім цього, розраховуючи свої дохо-

ди, отримані протягом податкового року, 
платник податків може скористатися від-
рахуваннями та пільгами, які дозволять 
знизити дохід чи податок. Найпопуляр-
нішими є пільги на дитину. Якщо плат-
ник виховує одну або двох дітей, податок 
можна знизити на 1 112, 04 злотих на кож-
ну дитину, на третю дитину сума пільги 
зросте до 2 000,04 злотих, а на четверту 
й наступних – до 2 700 злотих. Дитина 
мусить бути молодшою 18 років або якщо 
ще вчиться – менше 25 років та не може 
отримувати доходи вище вільної квоти. 
У разі виховання платником лише одні-
єї дитини пільга надається, якщо батьки 
отримали не більше 112 000 злотих за рік. 
Пільгами на дітей можна скористатися 
навіть тоді, коли діти постійно прожива-
ють поза межами Польщі.

До інших пільг належать, зокрема, 
пільги, пов’язані зі сплатою внесків на 
костел або на благодійні організації, ви-
тратами на використання мережі Інтер-
нет або з реабілітаційною метою. Такі 

(Urząd Skarbowy). Якщо питання врегу-
льовується із запізненням, треба також 
враховувати суму із відсотками, які скла-
дають 8% на рік.

Якщо замість недоплати має місце 
«надплата», податкова повинна поверну-
ти відповідну суму протягом трьох мі-
сяців на банківський рахунок платника 
(якщо платник податків повідомив свій 
рахунок) або за посередництвом Поль-
ської пошти на адресу, зазначену в річній 
декларації.

Маріуш ПІСКУР, 
старший консультант 

Анастасія НАУМЧИК-ТУРЕЦЬКА, 
менеджер

Майя ЗАБАВСЬКА,
старший менеджер

«Deloitte» – консалтинг податковий,  
відділ рішень для працедавців

відрахування лімітуються та вимагають 
відповідної документації.

Кожен може також зазначити в подат-
ковій декларації благодійну організацію, 
на користь якої він хотів би переказати 
1% свого податку. Такі відрахування не 
пов’язані із додатковими витратами: ча-
стина податку замість того, щоб потрапи-
ти в бюджет держави, буде перерахована 
на рахунок благодійної організації.

Необхідно скласти податкову деклара-
цію вчасно. У випадку запізнення може 
бути накладено штраф. Якщо навіть ви 
потрапили в таку ситуацію, покарання 
можна уникнути, якщо якомога швидше 
скласти заяву, додати до неї так званий 
«czynny żal», тобто лист, у якому можна 
послатися на незнання законів і добро-
вільно зізнатись у недотриманні термінів.

Якщо з податкової декларації виникає 
«недоплата» податків, треба врегулюва-
ти це питання не пізніше 30 квітня після 
закінчення року (до 30 квітня 2018 року, 
якщо йдеться про декларацію за 2017 
рік), заплативши визначену суму на ра-
хунок відповідного податкового відділу 

ОТРИМУЄШ ІНОЗЕМНІ ДОХОДИ – 
ПОДАЙ ДЕКЛАРАЦІЮ В УКРАЇНІ

к.ю.н. Алла МАЄВСЬКА

З першого січня 2018 року в Україні розпочалося декларування доходів фізичних осіб. 
Громадяни України, які одержують доходи, є платниками податку на доходи фізичних 
осіб і мають обов’язок скласти податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – 
декларація). Ознайомитися з декларацією можна на офіційному веб-порталі Державної 
фіскальної служби України (далі ДФС України) www.sfs.gov.ua у розділі «Електронні форми 
документів».

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ 
СТАН І ДОХОДИ ТА СПЛАТИ ПОДАТКУ.

• Термін подання декларації спливає 
1 травня 2018 року.

• Податок на доходи фізичних осіб спла-
чується фізичною особою самостійно до 
1 серпня 2018 року. 

СПОСОБИ ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ.

• Особисто платником податків або упов-
новаженою на це особою на підставі но-
таріально посвідченої довіреності.

• Надіслати поштою з повідомленням про 
вручення та з описом вкладення. (При 
цьому поштове відправлення слід здійс-
нити не пізніше, ніж за десять днів до 
закінчення граничного терміну подання 
декларації).

• В електронній формі з дотриманням умо-
ви щодо реєстрації електронного підпису 
підзвітних осіб у порядку, визначеному 
законодавством України. (При поданні 
в електронній формі – не пізніше закін-
чення останньої години дня, у якому ми-

нає такий граничний термін).
Тобто громадяни мають змогу заповню-

вати та направляти до ДФС України декла-
рацію про майновий стан і доходи через 
Інтернет. Для користування послугою плат-
никові треба мати електронний ключ циф-
рового підпису та відповідне програмне 
забезпечення. Для того щоб зробити елек-
тронний ключ, треба особисто звернутися 
до Акредитованого центру сертифікації 
ключів Інформаційно-довідкового департа-
менту Міндоходів у своєму місті.

На офіційному веб-порталі ДФС України 
міститься інформація стосовно заповнен-
ня декларації та її додатків. Створення де-
кларації складатиметься з трьох простих 
кроків. Перш за все платнику пропонуєть-
ся обрати відповідну категорію – «фізична 
особа-підприємець» або «громадянин», по-
тім варіант збереження заповненої деклара-
ції у паперовому чи електронному вигляді. 
І вже після цього перейти безпосередньо до 
заповнення документа. Після внесення всіх 
необхідних даних та скріплення їх циф-
ровим підписом декларація за бажанням 

платника або надсилається до податкової, 
або зберігається для друку в паперовому 
вигляді. 

Така новація позбавляє громадян не-
обхідності відвідувати податкову для зві-
тування. Оскільки подавати декларацію 
потрібно за місцем реєстрації, особливо 
зручним цей сервіс є для тих платників, 
у яких відрізняються адреси реєстрації та 
фактичного проживання.

ХТО САМЕ МАЄ ПОДАВАТИ ПОДАТКОВУ ДЕКЛАРА-
ЦІЮ?

У 2018 році обов’язково треба подати де-
кларацію тим громадянам, які отримували 
протягом 2017 року:
• доходи не від податкових агентів (тобто 

від нерезидента чи фізичної особи, яка 
не має статусу суб’єкта підприємницької 
діяльності або не є особою, яка здійснює 
незалежну професійну діяльність);

• іноземні доходи, доходи від здійснення 
операцій з інвестиційними активами 
(продаж цінних паперів, корпоративних 
прав та інше); 
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• доходи від надання майна в оренду фізич-
ним особам;

• доходи у вигляді виграшів у гральних 
закладах, спадщини чи подарунків, інші 
доходи, які не були оподатковані протя-
гом року за місцем виплати доходу, але не 
є звільненими від оподаткування.

ХТО ЗВІЛЬНЕНИЙ ВІД ПОДАННЯ 
ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО МАЙНОВИЙ СТАН 
І ДОХОДИ?

Обов’язок фізичної особи – платника по-
датку на доходи фізичної особи щодо cклa-
дання податкової декларації вважається 
виконаним і податкова декларація не пода-
ється, якщо такий платник податку отриму-
вав доходи:
• від податкових агентів, які не включають-

ся до загального місячного (річного) опо-
датковуваного доходу;

• виключно від податкових агентів неза-
лежно від виду та розміру нарахованого 
(виплаченого, наданого) доходу, крім ви-
падків, прямо передбачених ІV розділом 
ПКУ;

• від операцій продажу (обміну) майна, да-
рування, при нотаріальному посвідченні 
договорів, за якими був сплачений пода-
ток відповідно до ІV розділу ПКУ;

• у вигляді об’єктів спадщини, які оподат-
ковуються за нульовою ставкою податку 
та/або з яких сплачено податок відповід-
но до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.
Крім того, звільняються від подання де-

кларації про майновий стан і доходи особи, 
якщо станом на кінець звітного податково-
го року вони:
• є неповнолітніми або недієздатними осо-

бами і при цьому перебувають на повно-
му утриманні інших осіб (у тому числі 
батьків) або держави. У цьому випадку 
декларацію подають їх законні представ-
ники або опікуни;

• перебувають у розшуку;
• перебувають на строковій військовій 

службі.
Також не подають декларацію особи, які 

станом на останній день строку подання до-
кумента знаходяться під арештом або є за-
триманими чи засудженими до позбавлен-
ня волі, перебувають у полоні або ув’язнені 
на території інших держав.

Фізична особа, що подає декларацію, по-
винна самостійно визначити суму податко-
вого зобов'язання в поданій нею декларації 
і сплатити відповідну суму до 1 серпня по-
точного року.

ХТО Є ПЛАТНИКОМ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ 
ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ДАЛІ ПДФО) І ЯКІ 
ДОХОДИ Є ОБ’ЄКТОМ ОПОДАТКУВАННЯ?

По-перше, платником ПДФО є фізична 
особа – резидент, джерело доходів якої зна-
ходиться як в Україні, так і за кордоном. Фі-

зична особа є резидентом, якщо має місце 
проживання в Україні.

У разі якщо фізична особа проживає та-
кож в іноземній державі, вона вважається 
резидентом, якщо має місце постійного 
проживання в Україні.

 Якщо особа має місце постійного про-
живання також в іноземній державі, вона 
вважається резидентом, якщо має більш 
тісні особисті чи економічні зв’язки (центр 
життєвих інтересів) в Україні. 

У разі якщо державу, в якій фізична осо-
ба має центр життєвих інтересів, не можна 
визначити, або якщо фізична особа не має 
місця постійного проживання в жодній із 
держав, вона вважається резидентом, якщо 
перебуває в Україні не менше 183 днів (із 
днем приїзду та від’їзду включно) протягом 
періоду або періодів податкового року.

Відповідно до Податкового кодексу, до-
статньою (але не виключною) умовою 
визначення місця знаходження центру 
життєвих інтересів фізичної особи є місце 
постійного проживання членів її сім’ї або 
її реєстрації як суб’єкта підприємницької 
діяльності.

ЯКЩО НЕМОЖЛИВО ВИЗНАЧИТИ 
РЕЗИДЕНТСЬКИЙ СТАТУС ФІЗИЧНОЇ 
ОСОБИ, ВОНА ВВАЖАЄТЬСЯ РЕЗИДЕНТОМ, 
ЯКЩО Є ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ.

Якщо всупереч закону фізична особа – 
громадянин України має також громадян-
ство іншої країни, то з метою оподаткуван-
ня цим податком така особа вважається 
громадянином України, який не має права 
на передбачений Податковим кодексом або 
нормами міжнародних угод України залік 
податків, сплачених за кордоном.

 При цьому об'єктом оподаткування ре-
зидента є: 
• загальний місячний (річний) оподатко-

вуваний дохід; 
• доходи з джерела їх походження в Украї-

ні, які остаточно оподатковуються під час 
їх нарахування (виплати, надання); 

• іноземні доходи – доходи (прибуток), 
отримані з джерел за межами України.
По-друге, платником ПДФО є фізична 

особа – нерезидент, джерело доходів якої 
знаходиться в Україні. До нерезидентів 
відносяться фізичні особи (іноземні гро-
мадяни, громадяни України, особи без гро-
мадянства), які мають постійне місце про-
живання за межами України, в тому числі 
ті, що тимчасово перебувають на території 
України. У цьому випадку, об'єктом опо-
даткування нерезидента є:
• загальний місячний (річний) оподатко-

вуваний дохід із джерела його походжен-
ня в Україні; 

• доходи, джерело яких знаходиться 
в Україні і які остаточно оподатковують-
ся під час їх нарахування (виплати, на-
дання).

Не є платником ПДФО нерезидент, який 
отримує доходи з джерела їх походження 
в Україні і має встановлені чинним міжна-
родним договором України дипломатичні 
привілеї та імунітет щодо доходів, які він 
отримує безпосередньо від провадження 
дипломатичної чи прирівняної до неї таким 
міжнародним договором діяльності.

ЯК УНИКНУТИ ПОДВІЙНОГО 
ОПОДАТКУВАННЯ?

Варто пам’ятати про існування Конвенції 
між Урядом України і Урядом Республіки 
Польща про уникнення подвійного оподат-
кування доходів і майна та попередження 
податкових ухилень. 

Платник податку може зменшити суму 
нарахованого в декларації податку на до-
ходи фізичних осіб на суму податків, спла-
чених за кордоном, а саме у Польщі. Сума 
такого зменшення не може перевищувати 
суму податку, розраховану із суми загаль-
ного річного оподатковуваного доходу 
платника.

Отже, якщо в Польщі були сплачені по-
датки, ви маєте надати відповідні довідки 
у Податкову службу за місцем реєстрації 
в Україні, і це буде враховано при обчислен-
ні загальної податкової суми, щоб не було 
подвійного оподаткування. Такі довідки 
видаються державним органом країни, де 
отримується дохід, уповноваженим справ-
ляти такий податок. Довідка має бути пере-
кладена українською мовою, а переклад – 
завірений нотаріально.

У разі відсутності таких документів плат-
ник зобов’язаний подати до контролюю-
чого органу за своєю податковою адресою 
заяву про перенесення строку подання по-
даткової декларації до 31 грудня року, на-
ступного за звітним. 

У випадку неподання в установлений 
строк податкової декларації платник несе 
відповідальність, встановлену Податковим 
кодексом України та іншими законами.

З формою декларації про майновий стан 
і доходи (й додатків до неї) та прикладами 
її заповнення і поясненнями можна ознайо-
митися на офіційному сайті ДФС України 
www.sfs.gov.ua.

 
Звертаємо увагу, що з 1 січня 2018 року 

декларація про майновий стан і доходи по-
дається за новою формою, яка затвердже-
на наказом Міністерства фінансів України 
від 06.06.2017 №556 «Про внесення змін до 
наказу Міністерства фінансів України від 
02 жовтня 2015 року № 859».

Наприкінці варто також нагадати про 
необхідність подання у Польщі до 30 квітня 
2018 року декларації про отримані доходи 
за 2017 рік – PIT 37. Про це читайте де-
тальніше в попередній статті газети «Наш 
вибір».
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вісті з України

Лютий
2018

1 лютого Петро Порошенко роз-
критикував польський Закон «Про 
Інститут національної пам'яті (ІНП)», 
яким у Польщі забороняється «банде-
рівська ідеологія».
4 лютого Рейтинг «Democracy Index 
2017»: Україна зайняла 83 позицію 
серед 167 країн.
4 лютого Рейтинг економічної 
свободи: Україна на останньому 
місці в Європі.
6 лютого Верховна Рада висловила 
розчарування та глибоку стурбова-
ність у зв’язку із прийняттям Поль-
щею закону про ІНП.
7 лютого УІНП заявив, що не зможе 
гарантувати безпеку українських 
істориків у Польщі.
7 лютого Суд продовжив розгляд 
справи про держзраду екс-президен-
та Віктора Януковича.
10 лютого Помер видатний україн-
ський філософ Мирослав Попович. 
12 лютого Опозиціонера Міхеіла 
Саакашвілі затримали в Києві та 
депортували до Польщі.
14 лютого Мера Одеси Геннадія 
Труханова затримано за підозрою 
у привласненні майна.
16 лютого Уряд анонсував побудову 
швидкісного залізничного сполучен-
ня Київ – аеропорт «Бориспіль».
16 лютого Низка опозиційних партій 
виступили з вимогою повернути 
Міхеіла Саакашвілі в Україну.
18 лютого Фристайліст Олександр 
Абраменко виборов єдину золоту 
медаль для України на Зимових олім-
пійських іграх у Пхенчхані.
20 лютого ЄС закрив проект модерні-
зації прикордонних контрольно-про-
пускних пунктів з Україною.
21 лютого Прикордонники заборо-
нили Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Украї-
ну до 2021 року.
22 лютого Опитування: Юлія 
Тимошенко – лідер президентських 
перегонів в Україні.
22 лютого Київське «Динамо», двічі 
зігравши внічию з грецьким АЕКом, 
пробилося до 1/8 фіналу футбольної 
Ліги Європи. 
23 лютого Статистика: з 2015 року від 
українського громадянства відмови-
лися близько 24 тисяч осіб.
24 лютого Співак з Одеси MELOVIN 
став представником України на кон-
курсі «Євробачення – 2018». 
28 лютого «Нафтогаз» виграв справу 
в Стокгольмському арбітражному 
суді з «Газпромом».

С тати олімпійським чемпіоном – озна-
чає закарбувати своє ім’я в історії 

спорту. Для країни вибороти золото Олім-
піади – означає довести свою спортивну 
міць. Проте ситуація, в якій опинилася 
українська олімпійська збірна в корей-
ському Пхенчхані, виявилася зовсім інша. 
 Фристайліст із Миколаєва Олександр Абра-
менко, який виборов єдину золоту медаль 
для України на Зимових олімпійських іграх 
2018 року, на Батьківщині став справжнім 
героєм. А якщо зважати на умови, в яких 
нині тренуються українські фристайлісти, – 
то навіть супергероєм. Проте після завер-
шення ігор на уряд України посипалися 
звинувачення у руйнуванні спортивних 
традицій нашої країни, занедбанні інфра-
структури, невідповідному фінансуванні, 
нереагуванні на відтік спортивних талан-
тів за кордон тощо. Особливо розчарували 
біатлоністки, які у своїх невдачах звинува-
тили тренерів. Окрім золотої медалі Абра-
менка, на найвищу сходинку олімпійського 
п'єдесталу в Пхенчхані піднялася також 
українська фігуристка Альона Савченко, 
яка протягом останніх кільканадцяти ро-
ків захищає прапор Німеччини. Після двох 
поспіль бронзових олімпійських медалей 
українка зі своїм новим партнером – фран-
цузом Бруно Массо, виборола для Німеч-
чини золото у парному катанні. 

Сумне українське 
золото зимової 
Олімпіади

З кінця минулого року одесити та ціла 
Україна задавалися питанням: де по-

дівся одеський міській голова? Геннадій 
Труханов як пішов у відпустку 26 грудня, 
так і не повертався в Україну аж до 14 лю-
того. За цей час голова використав усі свої 
відпустки, відвідав Грецію та навіть побу-
вав у відрядженні на Світовому економіч-
ному форумі у Давосі. ЗМІ неодноразово 
натякали, що Труханов переховується від 
правоохоронців, оскільки фігурує в коруп-
ційних справах. У День Святого Валентина 
мера Одеси таки затримали в «Борисполі» 
агенти НАБУ. Труханову та його заступни-
кам вручили підозру у привласненні майна 
за схемою, яка завдала державі 185 млн грн 
збитків. Проте вже наступного дня суд від-
пустив Труханова на поруки. А під кінець 
місяця наклав на майно одеського місько-
го голови арешт.

Де мер Одеси? 
За ґратами? 
Вже ні!

У же котрий місяць поспіль особою, яка 
привертає до себе найбільше уваги 

в Україні, залишається екс-президент Гру-
зії, екс-губернатор Одещини та екс-гро-
мадянин двох країн – Міхеіл Саакашвілі. 
Бути «ньюзмейкером» йому натхненно до-
помагає також українська влада, яка сво-
їми незграбними діями дає, здавалося б, 
політичному банкруту Саакашвілі шанси 
на активну участь у політичному житті 
країни. Цього місяця, після двох кількати-
сячних маршів опозиційного «Руху нових 
сил» у Києві, політика раптом затримали, 
відвезли в аеропорт та відправили до Вар-
шави. Польща прийняла екс-президента 
Грузії за процедурою реадмісії. У Варша-
ві Міхеіл Саакашвілі пробув пару днів, 
дав прес-конферецію, де заявив, що не 
збирається йти з української політики та 
обов’язково повернеться в Україну. Після 
чого відбув до Голландії. Варто додати, що 
проти видворення колишнього грузин-
ського президента з України виступила 
низка опозиційних сил із «Батьківщиною» 
на чолі.

Епопея 
Міхеіла Саакашвілі 
в України (не)завершилася

С токгольмський арбітраж 28 люто-
го зобов'язав російський «Газпром» 

сплатити на користь українського «Нафто-
газу» 4,63 млрд доларів за недопостачання 
погоджених обсягів газу для транзиту. Та-
ким чином, за підсумками двох арбітраж-
них проваджень російський монополіст 
залишився винний українському концерну 
2,56 млрд доларів. Арбітражний суд також 
відхилив вимоги «Газпрому» щодо штра-
фів за начебто незаконно відібрані «На-
фтогазом» обсяги транзитного газу, перед-
бачені контрактом з 2009 року. Однак суд 
відмовився переглядати транзитні тарифи 
(чого домагалася українська сторона) та не 
задовольнив вимогу Києва привести тран-
зитний контракт у відповідність до євро-
пейського й українського законодавства. 
Незважаючи на це, політики та експерти 
згодні, що у газовій війні Україна перемог-
ла Росію. 

Історична перемога 
«Нафтогазу» над 
«Газпромом»

Підготував Анатолій Зимнін на підставі порта-
лів «Українська правда», «Укрінформ», газети 
«Дзеркало тижня» та Радіо «Свобода».
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Для правлячої у Польщі партії «Право 
і справедливість» боротьба за історичну 
правду та добре ім’я країни за кордоном 
має непересічне значення. Як пояснюють 
політики та експерти, близькі до ПіС, кра-
їна має надробити те, про що мовчали ко-
муністичні діячі. Тому після приходу ПіС 
до влади в 2015 році культ післявоєнного 
антикомуністичного підпілля – проклятих 
солдатів – був винесений на один рівень із 
варшавськими повстанцями, змін зазна-
ла концепція Музею Другої світової війни 
у Гданську – з глобалістичної на більш ет-
ноцентричну, Сейм ухвалив резолюцію про 
визнання вбивств поляків на Волині гено-
цидом. Хоч рішення польської влади часом 
зустрічалися з критичними оцінками в за-
кордонній пресі, зміна історичної політики 
загалом залишалася внутрішньою поль-
ською справою. До недавнього часу – поки 
польський парламент не вніс поправки до 
Закону «Про ІНП». Зафіксований у законі 
польський погляд на історію ХХ ст. не тіль-
ки розсварив Варшаву з Києвом та Єруса-
лимом, а й викликав хвилю критики з боку 
західних лідерів думок.

26 січня польський Сейм голосами партії 
«Право і справедливість» та руху «Кукіз’15» 
ухвалив новелізацію Закону «Про ІНП».  
До існуючих приписів, які дозволяють 
прокурорам Інституту порушувати спра-
ви проти осіб, що заперечують злочини 
радянського та німецького тоталітаризму 
проти польського народу, були додані дві 
поправки. Перша поправка, підготовле-
на урядом, забороняє приписувати поль-
ській державі та нації відповідальність або 

зустрічей з поляками, допоки ті не заспоко-
ять усі сумніви Єрусалиму.

Перші українські реакції були доволі 
стриманими: міністр Клімкін та президент 
Порошенко висловили жаль із приводу 
політизації історії польськими політиками 
та надію на повернення до діалогу в дусі 
добросусідства. Польські політики не до-
слухалися до жодної закордонної критики: 
закон був схвалений Сенатом і 6 лютого 
підписаний президентом. Анджей Дуда, 
щоправда, скерував акт до Конституційно-
го трибуналу, чим сигналізував міжнарод-
ній громадськості про можливість зміни 
права. Проте напругу вдалося зняти нена-
довго.

Новий виток скандалу розпочався із ви-
ступом прем’єра Матеуша Моравецького 
на Мюнхенській конференції з безпеки. 
У відповідь на запитання ізраїльського 
журналіста, чи його бабцю покарають за 
слова про участь поляків у Голокості, Мо-
равецький назвав євреїв «виконавцями» 
Голокосту поряд із німцями та іншими на-
родами. Обуренню ізраїльтян не було меж – 
в Єрусалимі пам’ятають про юденрати, ко-
трі вимушено співпрацювали з німецькою 
адміністрацією, проте одна справа, коли 
про такі речі пише професійний історик, 
вживаючи відповідних термінів, а інша – 
коли говорить прем’єр європейської дер-
жави.

Наразі у відносинах з Ізраїлем напружен-
ня дещо спало: відбулися переговори між 
ізраїльськими урядовцями та представни-
ками польської групи у справах діалогу з Із-
раїлем на чолі з віце-міністром закордон-

співвідповідальність за Голокост, зокрема 
вживати термін «польські табори смерті». 
Другу поправку опрацювали депутати «Ку-
кіз’15» з допомогою істориків, що прихиль-
но ставляться до дій Кремля в Криму та на 
Донбасі. Вона передбачає можливість по-
карання тих, хто заперечує «злочини укра-
їнських націоналістів» 1925–1950 років. Як 
стало відомо пізніше, польське МЗС видало 
негативну оцінку новелізації, проте депута-
ти вирішили не прислухатися до думки ди-
пломатів.

Саме по собі ухвалення закону, який за-
хищає імідж країни або конкретну оцінку 
історичних подій, не є новою практикою. 
Покарання за заперечення Голокосту іс-
нує в Ізраїлі та низці західноєвропейських 
країн. Якщо термін «польські табори смер-
ті» є некоректним, бо табори будували та 
обслуговували німці, а польський уряд 
у Лондоні не контролював територію кра-
їни, отже нема мови про відповідальність 
держави за злочини на цьому терені, то пи-
тання відповідальності польського народу 
створює великий простір до інтерпретації.

Тому на нове польське право швидко 
й гостро відреагували ізраїльські політики. 
Лідер партії Єш Атід Яір Лапід ствердив, 
що закон вдарить по жертвам Голокосту, 
котрі захочуть озвучити свої спогади про 
недобрих польських сусідів, прем’єр Бенья-
мін Нетаньяху назвав закон безпідставним, 
а діяльність польських парламентаріїв – ви-
кривленням пам’яті про Голокост. Позицію 
Ізраїлю підтримали США, за інформацією 
видання «Dziennik Gazeta Prawna», адміні-
страція Трампа вирішила утриматися від 

варто знати – Польща

№698 НАШ ВИБІР

Оновлений Закон «Про ІНП Польщі», що вступив у силу 1 березня, спричинив найбільшу для поляків 
іміджеву кризу на міжнародній арені від 1989 року. Ізраїль оскаржує Варшаву у спробах спотворити правду 
про Голокост, Україна вболіває над подальшою політизацією історії. Хоча польська влада декларує, що 
закон не буде використовуватися до рішення Конституційного трибуналу, до прокурорів уже надходять 
перші скарги на порушників.

 Олена БАБАКОВА

Закон розбрату:
як новий Закон «Про інститут національної пам'яті (ІНП)» розсварив Варшаву з Києвом та Єрусалимом
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них справ Бартошем Ціхоцьким. Позиція 
поляків незмінна: закон є слушним, може-
мо його пояснювати, проте до рішення Три-
буналу немає мови про жодні зміни.

Натомість на лінії Варшава–Київ темпе-
ратура суперечки тільки підвищується. Пе-
реговори віце-прем’єрів Пйотра Ґлінського 
та Павла Розенка завершилися провалом: 
по перших оптимістичних деклараціях сто-
рони звинуватили одна одну в нерозумінні, 
поляки – у тривалому блокуванні ексгумацій 
на Волині, українці – у порушенні прав сво-
їх мігрантів у Польщі. У Варшаві не сприй-
няли опубліковану 5 березня статтю міні-
стра Клімкіна, котрий порівняв діяльність 
Бандери та УПА з Пілсудським і Армією 
Крайовою, назвав дії Варшави «політичною 
маніпуляцією» і застеріг, що поляки укра-
їнцям «своїх легенд ніколи не нав’яжуть».  
До того ж публікація статті в Польщі збіг-
лася з інформацією про марш пам’яті 
Романа Шухевича у Львові, під час якого 
учасники несли банер про «Львів без поль-
ських панів». Віце-міністр Ціхоцький у роз-
мові з Польським радіо представив справу 
так, що Польща допомогла Україні з газом, 
коли його вимкнув «Газпром», а українці 
у відповідь провели антипольську демон-
страцію. Загалом складається враження, 
що в діалозі з Ізраїлем поляки готові йти на 
поступки, а в контактах з Києвом очікують 
поступок від українців, а лише потім гово-
ритимуть про свої помилки.

Оновлений Закон «Про ІНП» уже набув 
чинності. Тепер організації можуть скла-
дати до прокурорського відділу ІНП по-
відомлення про вчинення злочину, який 
порушує норми закону. Прокурор оцінить, 
чи підозра є обґрунтованою, якщо існують 
сумніви – може додатково запитати про 
думку експертів. Після розмови з оскар-
жуваною особою, якщо правопорушення 
є чітким, прокурор формулює акт звинува-
чення та передає справу до суду. У випад-
ку, якщо особа буде визнана винною, на 
неї очікує покарання у вигляді штрафу або 
позбавлення волі на строк навіть 3 роки.

Наприкінці лютого деякі польські полі-
тики, зокрема Станіслав Карчевський, спі-
кер Сенату, висловлювали припущення, що 
закон до часу оголошення рішення Консти-
туційного трибуналу буде «заморожено». 
Тобто якщо прокурори отримають заяви 
про порушення закону, вони не починати-
муть слідство. Тим часом перші скарги вже 
надійшли.

Закон «Про ІНП» мав сприяти тому, аби 
світ більше знав про подвиги польсько-
го народу, та покращити імідж країни за 
кордоном. Поки що результат є зворотнім. 
Хоч польська економіка зростає в доброму 
темпі, а стандарт життя поляків покращу-
ється, на міжнародній арені закріплюється 
образ країни, що обмежує свободу слова та 
не може знайти спільної мови з сусідами. 
Заручники історії на власне бажання.

«Сталін весь час боявся, 
що повториться польсько- 
український союз проти Москви, 
тому влаштував Голодомор»
Останню книгу однієї з найвідоміших американських журналісток Енн 
Епплбом «Червоний голод: Війна Сталіна з Україною» (англ. «Red Famine. 
Stalin's War on Ukraine») представлено 2 березня в Українському домі у Вар-
шаві. Книга, присвячена Голодомору, вийшла минулого року англійською 
мовою – зараз вона дебютує по-польськи, а невдовзі з’явиться український 
переклад. Ця праця без сумніву поширить у світі знання про найстрашні-
ший сталінський злочин проти України. Попри те, що Енн Епльбом у Варша-
ві напередодні представляла цю книжку, вона вирішила зробити окрему 
презентацію і в українському осередку.

Ігор ІСАЄВ

– Коли я написала до Вас листа, вже 
через годину отримала відповідь, що Ви 
погоджуєтеся провести зустріч в Укра-
їнському домі, – дякувала Енн Епплбом 
голова Фонду «Наш вибір» Миросла-
ва Керик. – Для нас, українців, це дуже 
важлива тема. Ми захоплені, що Ви 
мали відвагу написати про Голодомор. 
Це нелегка тема. Коли за неї берешся, 
хочеться плакати на першому ж речен-
ні. При першому ж свідченні.

Щоб підтвердити свої слова, Ми-
рослава Керик нагадала історію свого 
викладача з Львівського університету, 
який, за її словами, «має ім’я, має прізви-

ще, має дату і місце народження. Проте 
жодне з цих даних не є правдою. Правда 
така, що він – сирота з Голодомору». Як 
жити все життя, коли ти не знаєш, хто 
ти? – риторично запитала організатор-
ка зустрічі. 

Історик Томаш Стриєк із Польської 
академії наук, котрий вів зустріч, на-
звав цю подію «незвичайною». Адже 
Український дім у Варшаві гостив одну 
з найвідоміших журналісток світу, ла-
уреатку Пулітцерівської премії (2004), 
публіцистку найстарішої газети США 
«Washington Post». 

– Назву цієї книги вигадала не я, а істо-
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рик Сергій Плохій, голова Українсько-
го інституту в Гарварді, – зазначила 
Енн Епплбом. – Коли я думала над наз-
вою, була переконана, що слово «го-
лод» обов’язково має прозвучати. Але 
який голод? Чи він був викликаний 
негодою, чи, може, хаосом? Безпереч-
но, це був радянський, сталінський 
голод. Усі знають, що «червоний» – 
значить «радянський». 

Як підкреслювала під час зустрічі 
авторка, вона не має сумнівів, що го-
лод 1932–1933 років був організова-
ний комуністами, а також підтримує 
визнання на міжнародному рівні Го-
лодомору в Україні геноцидом. При 
цьому Енн Епплбом підкреслила: це 
був не єдиний голод, викликаний 
комуністичним режимом, – були теж 
подібні «експерименти» в комуністич-
ному Китаї. «Проте голод 30-х років 
в Україні дуже відрізняється, бо він 
був саме в тих місцях, де голоду зазви-
чай немає. На чорноземі він малоймо-
вірний», – наголосила Енн Епплбом.

Американська журналістка, котра 
раніше написала не менш резонан-
сні книжки про ГУЛАГ і сталінізацію 
Центральної Європи, звернула увагу 
на факт, котрий став вирішальним 
у тому, що вона взялася саме за укра-
їнську тему серед усіх, пов’язаних із 
СРСР.

– Я звернула увагу, що Сталін на 
початку 30-х років мав якийсь нав’яз-
ливий стан, що стосувався теми се-
лянства, – зазначила авторка. – Він 
весь час дивився в минуле, говорив – 
Пілсудський все ще чекає. Сталін весь 
час боявся, що повториться поль-
сько-український союз проти Москви. 
Він весь час пам’ятав українську рево-
люцію! Мотивація Сталіна була така – 
знищити весь національний рух укра-
їнців, селянський дух назавжди. 

Саме тому Енн Епплбом починає 
книгу про Голодомор від 1917 року, 
від української революції, про котру, 
на її переконання, мало знають на 
Заході, плутаючи її з російською рево-
люцією. 

– Я пишу про національний рух 
в Україні, про Грушевського, про ко-
роткий період, коли була надія на 
незалежну державу, – підкреслює 
авторка. – А після цього показую, що 
цей рух завжди був проблемою для 
Сталіна. 

Приводом проведення Голодомору 
в 1932 році стали селянські виступи 
проти колективізації – Енн Епплбом 
переконана, що вони змусили Сталіна 
знову боятися масштабної української 
революції. Україну треба було знищи-
ти (коли журналістка це говорить, не 
приховує натяку на сьогодення), тому 

Голодомор влаштували масштабно.
– У цьому була задіяна не лише пар-

тія – зрештою, до українських кому-
ністів теж не було довіри, – наголошує 
Енн Епплбом. – Спеціальні люди хо-
дили від хати до хати і, віднайшовши 
збіжжя, видавали інших. Таким чином, 
держава криміналізувала сам факт 
того, що хтось їсть. Якщо ти їси – ти 
скоюєш злочин. 

Після презентації аудиторія жваво 
ставила питання авторці книжки – не 
обійшлося, зокрема, без прохання 
прокоментувати останній резонанс-
ний польський закон про Інститут 
національної пам’яті, покликаний бе-
регти «добре ім’я Польщі» в історич-
ному зрізі, який викликав немале на-
пруження між Варшавою та Києвом, 
Тель-Авівом, Брюсселем і Вашингто-
ном.

– Будь-яка спроба довести, що твій 
народ – народ героїв, не має сенсу, – 
наголосила Енн Епплбом. – Ані в Поль-
щі, ані в Україні. У будь-якого народу 
є добрі та злі люди. А більшість взагалі 
не хочуть втручатися в політику. Гово-
рити про «народ героїв» – означає іти 
в нікуди. Якщо українці писатимуть 
слідом за поляками подібні закони, 
це буде погано. Я маю надію, що тако-
го не станеться, – підсумувала гостя 
Українського дому у Варшаві. 

На фото модератор зустрічі, проф., др. хаб. Томаш Стриєк та авторка книжки Енн Епплбом. Фото з архіву редакції
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«Моя мрія розвиватися 
збувається в Польщі»
Українці відомі своїми музичними талантами. Тому ті, хто приїжджає до 
Польщі, нерідко пов’язують своє професійне життя з музикою – співають, 
створюють ансамблі. Серед таких осіб – Віта Коцюбайло родом із Вара-
ша в Рівненській області, яка при православній парафії св. Івана Хрести-
теля в Гайнівці (Підляське воєводство) веде хор «Восклікновєніє».

Як довго працюєш у Гайнівці?
Досить довго. Порахувала – виявляється, 

19 років. У червні 1999 року я приїхала на 
Міжнародний фестиваль церковної музи-
ки просто послухати. Мені було 19 років, 
це був мій перший виїзд за кордон. Поль-
ща тоді здавалася чимось далеким і кос-
мічним. Але на цих теренах люди живуть 
так само, як у нас, говорять українською 
говіркою. Це мене дуже вразило. І тоді от-
римала пропозицію від о. Леоніда Шешко 
спробувати свої сили й попрацювати в його 
хорі. Я закінчила Почаївську семінарію – ре-
гентське відділення, а він не мав диригента.  
О. Леонід був дуже здивований, чому 
я одразу погодилася, говорив: «Може, хоч 
на місяць для початку приїдь». Побачивши 
масштаб фестивалю, мені захотілося хоч раз 
взяти участь у ньому зі своїм хором. А якщо 
випала можливість залишитися і працюва-
ти в цьому ж місті – це було сповнення мрії.

Які були початки твоєї праці? Чи довго до-
велося чекати на перший виступ на міжна-
родному фестивалі?

Виступила наступного року. Працювала 
багато. Майже кожного дня в мене були ін-
дивідуальні репетиції, співала з голосами, 
співали всі разом, і в 2000 році приходський 
хор виступив на фестивалі. Дістали навіть 
грамоту від війта ґміни Гайнівка, пані Ольги 
Ригорович. На фоні інших хорів, які приїж-
джали з-за кордону та співали в тій самій 
категорії «хори парафіяльні», ми виступили 
непогано й отримали відзнаку. Для мене це 
був дуже великий приз.

Згодом мені захотілося чогось нового. 
І тут з’явилася ідея зібрати молодь і дітей. 
Так народився другий колектив – «Воклік-
новєніє», який із часом перетворився на 
дуже великий хор. 2007–2010 – це були наші 
найкращі роки. Ми їздили на різні фестива-
лі, конкурси. Були в Болгарії, Сербії, Білору-
сі, де займали перші місця. Були в нас й інші 
місця на польських фестивалях. У 2011 році 
за працю для добра церкви в Польщі отри-
мала орден св. Марії Магдалини III ступеня.

Праця з хорами в малому містечку, напев-
не, непроста?

Дійсно, тут немає музичних шкіл, немає 
навику вчити дітей музики. Тому я працюю 

з нуля. Вчимо ноти, гармонію, текст і зрозу-
міння старослов’янської мови. Це вимагає 
дуже багато часу. Результати нашої праці 
можна почути в нашому співі.

Чого, крім співу, вчиш хористів?
Багато хто боїться публічно виступати. 

Я вчу знайти у співі розвиток, не бояти-
ся, бути іншим. Працюю над подоланням 
комплексів у дорослих, розвитком у дітей 
їхньої креативності. Для старших осіб хор – 
це музикотерапія. Прийшли, поговорили, 
поспівали, а коли людина співає – вона ща-
сливіша.

Ти піднесла хор на високий рівень. Сама 
також розвиваєшся?

У Польщі я закінчила Християнську бо-
гословську академію у Варшаві та після-
дипломні студії диригента хору й індиві-
дуальної емісії голосу в Музичній академії 
в Бидгощі. У Бидгощі пишу докторську 
працю на тему сучасної церковної музи-
ки. Ще її не захистила, але перша частина 
за мною. Відбувся концерт, під час якого 
виконували православну літургію різних 
сучасних композиторів, які ще живуть 
і компонують. Маю надію, що найближчи-
ми місяцями все фіналізується. Моя мрія 
розвиватися в Польщі збувається.

Кілька років тому ти вийшла за межі цер-
ковної музики й очолила український на-
родний ансамбль «Джерело» з Білостока.

Так, але не думаю, що це вийшло поза 
мої можливості. Я ж українка, знаю і лю-
блю українські пісні, які черпала з народ-
ного джерела. У мене в сім’ї всі співають. 
Пам’ятаю часи, коли ми їздили до бабусі та 
рвали льон. І як бабуся заспівувала, то всі 
підхоп лювали – й пісня летіла на ціле поле.

Люблю українську старовинну та су-
часну музику, вона має таку співучість. 
Думаю, що це також вияв туги за своєю 
домівкою.

Дуже цікаво мені працювалося з «Дже-
релом». Там були дівчата, які співали 
академічним і народним співом. Ми про-
бували це поєднати, зрозуміти одна одну, 
що дало мені великий досвід і відкрило 
можливості кращого ознайомлення з бі-
лим співом.

Це помітно. Твій хор співає українські 
пісні, хористки їдуть на навчання в Укра-
їну. Підносиш український дух в Гайнів-
ці.

Думаю, люди просто люблять і відчува-
ють українську музику серцем, зокрема 
ті, хто походить із сіл, де говорять укра-
їнською говіркою. Стараємося виступати 
також з українськими піснями. Запрошує-
мо викладачів з України, які приїжджають 
у Гайнівку і роблять нам майстер-класи не 
тільки з церковного співу, але також і з на-
родного. Минулого року була в нас Анна 
Коропніченко, колишня співачка колекти-
ву «Древо». Цього року плануємо поїхати 
на тиждень у Київ, щоб іще попрацювати.

Які плани на майбутнє?
Зараз починаю працювати під іншим 

«товарним знаком». Відкрила власну діяль-
ність – буду вчити індивідуальному співу 
та праці з голосом, люблю співати з дітьми. 
У мене ростуть два сини. В майбутньому 
планую створити хорову студію та на її 
базі – хлопчачий хор. Думаю про розвиток 
в більших масштабах.

Ще в мене є мрія про створення літньої 
хорової практики для православної молоді 
з різних міст, щоб вони могли зустрічатися, 
вчитися мови і співати; хочеться запрошу-
вати до нас відомих хормейстерів для праці 
з молоддю. Маю надію, що моя діяльність 
буде розвиватися в цьому напрямку.

Розмовляла Людмила ЛАБОВИЧ

«Восклікновєніє» під час «Вечора українських 
колядок» у Білостоці, 2018 р. Фото Віти Коцюбайло
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українці в Польщі

Великдень 
на Підляшші
Північне Підляшшя – розташована у Підляському 
воєводстві між річками Нарва і Буг українська 
етнічна територія, яку не охопила акція «Вісла», 
оскільки місцеве православне населення, що 
споконвіку звало себе «руським», зарахували до 
білоруської нацменшини. Донині жителі цього 
краю, з-посеред яких лише частина вважає себе 
українцями, розмовляють говірками української 
мови й продовжують українські традиції. Це стосу-
ється також звичаїв, пов’язаних із Великоднем.

Великодні звичаї збереглися на Підляш-
ші доволі добре. Вони живі як у селах, так 
і в містах, в основному дякуючи тому, що 
місцеве населення дуже прив’язане до 
православ’я, яке є часто основним показ-
ником їхньої національної самосвідомості 
та відокремленості від поляків. А право-
слав’я в уявленні підляшан – це не лише 
релігійні догмати, але й ціла низка риту-
алів, часто язичницьких за походженням, 
яких століттями дотримувалися їхні пред-
ки.

Цикл Великодніх свят починається 
з Вербної неділі, головним атрибутом якої 
на Підляшші залишається верба. У регіоні 
зовсім непопулярні католицькі готові ве-
ликодні «пальми», і навіть ті, хто вважає 
себе поляками, ідуть до церкви зі справж-
німи вербочками, часто прикрашеними 
стрічками, живими рослинами чи квітами 

з паперу. Останніми роками гарно прикра-
шених верб можна побачити щораз біль-
ше завдяки вчителям української мови, 
які виготовляють їх із дітьми на заняттях 
в садках і школах.

У деяких сім’ях ще зберігається звичай 
бити всіх членів сім’ї освяченою вербою, 
промовляючи такі слова:

Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень Великдень.
Будь здорова як верба,
Будь весьола як весна.

Найважливішими для підляшан є три 
останні дні Страсного тижня. У Великий 
четвер люди намагаються донести запа-
лену в церкві свічку аж до самого дому. 
Колись обходили з нею всі господарські 
будівлі.

У п’ятницю, подеку-
ди в суботу, печуть па-
ску – круглий здоб ний 
хліб із літерами ХВ 
зверху. Ще й нині ба-
гато господинь нехтує 
купленими в магази-
нах «мазурками», тому 
й побачити справжню 
підляську паску не так 
важко.

Паскою на Підляш-
ші звуть не лише хліб, 
але й цілий кошичок зі 
стравами, який освя-
чували. У селах досі 
його святять у субо-
ту просто на вулиці, 
у містах – по церквах. 

Старші люди згадують, що колись святи-
ли всю їжу, яку споживали на Великдень, 
зараз готують невеликі кошички з паскою, 
крашеними яйцями, ковбасою, маслом, 
хріном тощо. Цими продуктами люди 
розговляються першого дня свят, коли 
вертаються з церкви зі словами «Христос 
Воскрес!» (на жаль, щораз частіше їх за-
ступає церковне «Христос Воскресє!»).

Чи не найважливішим атрибутом Ве-
ликодня залишається крашене яйце – пи-
санка та крашанка. Різнокольорові яйця 
зі зробленими воском орнаментами – це 
традиція в основному сіл Сім’ятицького 
повіту, де живе велика група народних 
майстринь, які займаються писанкар-
ством професійно.

Традиційним місцевим звичаєм є воло-
чебне – яйця, якими хресні батьки обдаро-
вували дітей. Цей звичай зберігся й досі, 
хоча зараз замість крашанок чи писанок 
діти отримують «кіндер», а ще й до того 
гроші.

Після Великодня починаються тради-
ційні поминальні богослужіння. І досі на 
багатьох цвинтарях можна побачити кра-
шені яйця, що їх живі залишають помер-
лим.

Багато народних великодніх звичаїв 
збереглося та й навіть прищепилося в міс-
тах в основному тому, що вони пов’язані 
з релігійними обрядами. Завдяки цьому 
ще й нині, їдучи підляськими селами 
й містечками, можна побачити, як люди 
у Вербну неділю ідуть до церкви з вербами, 
у Чистий четвер несуть із храму запалені 
свічки, у Велику суботу святять паски та 
на Проводи несуть яєчко на могили своїх 
близьких.

Людмила ЛАБОВИЧ

Писанки на могилах у селі Чижі, Гайнівський повіт. Фото авторки статті

На фото – підляські писанки. Фото авторки статті
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легалізація

НОВІ ВИДИ ДОЗВОЛІВ НА ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ

Для реалізації Директиви (2014/66/UE), що стосується За-
кону «Про іноземців», були введені два нові види дозволів на 
тимчасове перебування:

1) з метою виконання робіт у зв'язку з переведенням усе-
редині підприємства,

2) з метою використання довготривалої мобільності, та-
кож у зв'язку з переведенням усередині підприємства. 

Крім цього, були додані положення, котрі є основою для пе-
ребування та виконання робіт у Польщі в межах так званої ко-
роткотермінової мобільності іноземців, які мають документи, 
що дають право на перебування, видане іншими державами – 
членами Європейського союзу з приміткою «ІСТ».

Мета перебування іноземця, який має один із таких дозволів 
та використовує короткотермінову мобільність, буде полягати 
у виконанні роботи в якості співробітника керівного персо-
налу, спеціаліста чи співробітника, що проходить стажування 
в так званому приймаючому підрозділі з центральним офісом 
на території Польщі. Ця особа буде тимчасово направлена 
в цей підрозділ основним працедавцем, який має централь-
ний офіс за межами держав – членів ЄС, Європейської асоці-
ації вільної торгівлі, держав – сторін Угоди про Європейський 
економічний простір чи Швейцарської конфедерації.

Приймаючий підрозділ повинен залишатись у визначених 

капітало-організаційних зв'язках із даною одиницею, зокре-
ма, бути філіалом або представником головного роботодавця 
чи належати до тієї ж групи підприємств, що і головний ро-
ботодавець. Поняття «група підприємств» окремо визначена 
в законі.

Однією з характерних особливостей нових видів дозволів 
на тимчасове перебування буде наступна вимога: тільки при-
ймаючий підрозділ, у якому працюватиме іноземець, може 
клопотати про надання такого дозволу. Також дана одиниця 
буде єдиною стороною в процедурі видачі такого дозволу. 
Передбачений окремий зразок формуляра заяв, адаптований 
до специфіки нового виду дозволу. У випадку дозволу на тим-
часове перебування з метою виконання робіт у зв'язку з пе-
реведенням усередині підприємства іноземець повинен буде 
знаходитися за межами території держав – членів ЄС. Після 
надання дозволу він зможе отримати візу з метою виконання 
предмету дозволу, а після прибуття до Польщі отримає вид на 
проживання з приміткою «ІСТ».

Отримання в Польщі дозволу на тимчасове перебування 
з метою виконання робіт у зв'язку з переведенням усередині 
підприємства надасть іноземцеві право виконувати роботу 
в межах мобільності (як співробітнику керівного персоналу, 
спеціалісту чи співробітнику, що проходить стажування) в ін-
ших приймаючих підрозділах інших держав – членів ЄС. Така 
можливість зберігатиметься протягом терміну дії дозволу.

Що нового впроваджується 
у Законі «про іноземців»
12 лютого 2018 року набули чинності зміни до Закону «Про іноземців». На сайті Управління у справах іноземців 
повідомляється, що зміни спрямовані передусім на реалізацію Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 
про умови в’їзду та перебування громадян третіх країн, що не є членами ЄС, у зв'язку із переведенням усередині 
підприємства. Крім того, зазначається: закон покликаний поліпшити правову базу, що дозволяє керувати мігра-
цією в Польщі.
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легалізація

ФОРМИ МОБІЛЬНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ

Передбачено дві форми мобільності іноземців: короткотер-
мінова – до 90 днів у будь-який 180-денний період для кожної 
держави – члена ЄС, і довготривала – протягом терміну понад 
90 днів у даній державі – члені ЄС. Форми мобільності будуть 
діяти в державах – членах ЄС, які підпорядковуються Директи-
ві 2014/66/UE (не стосується Великобританії, Ірландії та Данії). 
Спосіб використання мобільності в окремих державах – членах 
ЄС буде залежати від рішень, що реалізують дану Директиву, 
прийнятих у цих країнах.

Аналогічним чином, за наявності документа з приміткою 
«ІСТ», що дає право на перебування, виданого іншою держа-
вою – членом ЄС, іноземець може користуватися мобільністю 
на території Польщі протягом періоду, що не перевищує термін 
дії дозволу. Умовою використання короткотермінової мобіль-
ності (до 90 днів у будь-який 180-денний період) на території 
Польщі буде завчасне інформування голови Управління у спра-
вах іноземців про намір використовувати дану форму мобіль-
ності. Інформація надаватиметься приймаючим підрозділом 
з так званої першої держави – члена ЄС, який видав документ 
із приміткою «ІСТ». Управління у справах іноземців буде вико-
нувати функцію місцевого контактного пункту. Використання 
довготривалої мобільності в Польщі потребує нового виду до-
зволу на тимчасове перебування з метою використання довго-
тривалої мобільності.

ЗМІНИ ВИМОГ ЩОДО НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА ПЕРЕБУВАННЯ

Зміни до закону стосуються також низки положень Закону 
«Про іноземців», які покликані вдосконалити процедури, част-
ково змінити вимоги щодо надання окремих дозволів на пере-
бування або уточнити положення, формулювання яких до цьо-
го могли викликати сумніви на практиці. Наприклад:

Скасовуються формальні вимоги додатку до заяви – так зва-
ної інформації від старости про неможливість задовольнити 
кадрові потреби роботодавця на основі реєстрів безробітних 
та осіб, які шукають роботу, або про негативний результат най-
му, організованого для роботодавця. Даний документ може 
бути наданий у ході процедури. Вище викладені зміни стосу-
ються заявок на надання дозволу на тимчасове перебування 
й роботу, а також на надання дозволу на тимчасове перебу-
вання з метою виконання роботи за професіями, що вимагають 
високої кваліфікації. 

З метою вдосконалення процедур вводяться положення, що 
обмежують каталог окремих процедур, які проводяться на базі 
положень Закону «Про іноземців». 

• Скасовується вимога підписання умови про роботу на 
етапі процедури надання дозволу на тимчасове пере-
бування й роботу. Інформація про дані роботодавця та 
умови щодо працевлаштування буде вимагатися воєвод-
ствами в додатку заяви про надання дозволу. 

• Скасовується вимога про наявність джерела стабільного 
та регулярного доходу, достатнього для покриття видат-
ків на утримання себе і членів родини, при клопотанні на 
дозвіл на тимчасове перебування для випускника поль-
ського вишу, що шукає роботу. Може вимагатися, напри-
клад, наявність фінансових засобів на утримання. 

• До вимог надання дозволу на перебування довготермі-
нового резидента ЄС додається обов’язкова наявність 
підтвердження знання польської мови на рівні не нижче 
В1. Така вимога не буде стосуватися неповнолітніх, яким 

до дати складання заявки на дозвіл на перебування дов-
готермінового резидента ЄС не виповнилося 16 років. 

Закон вводить низку змін у процедурах, що стосуються 
обов’язку іноземця до повернення, а також у положеннях щодо:

• визначення суми коштів, пов’язаних із видачею та реалі-
зацією рішення про обов’язок іноземця до повернення, 

• затримання, розміщення в центрах для іноземців, що 
охороняються, та утримання іноземців під вартою, 

• соціальної, медичної та психологічної допомоги для 
осіб, звільнених із центрів, що охороняються, або цен-
трів утримання іноземців під вартою, або для осіб, які не 
поміщені в центри під охорону та центри утримання іно-
земців під вартою за станом здоров’я. 

ПРОФЕСІЇ, БАЖАНІ ДЛЯ ПОЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Більше того, зміни до закону дають особливу підставу для 
надання дозволів на тимчасове перебування та роботу інозем-
цю, метою перебування якого є виконання роботи у професі-
ях, бажаних для польської економіки. Ці професії можуть бути 
зазначені в постанові міністра, відповідального за питання 
економіки. У випадку даного дозволу не буде використовува-
тися вимога надати підтвердження, що суб’єкт, який доручає 
виконання роботи, не є в стані задовольнити кадрові потреби 
на місцевому ринку праці. Аналогічно дозволу на тимчасове 
перебування з метою виконання роботи за професію, що вима-
гає високої кваліфікації, іноземець, який має цей спеціальний 
дозвіл на тимчасове перебування та роботу, буде захищений 
від його відміни у випадку безробіття. Буде створена також осо-
блива підстава для надання дозволу на постійне перебування 
для іноземців, що мають такі дозволи після 4 років постійного 
перебування на території Польщі. 

Положення, що стосуються цього особливого виду дозволу 
на тимчасове перебування та роботу, вступають у дію 1 січня 
2019 року й будуть застосовуватися під час визначення профе-
сій, бажаних для польської економіки, у формі розпорядження 
до закону.

Новий закон також закладає правову основу для факуль-
тативного визначення лімітів, що надаються на конкретний 
календарний рік:

• дозволів на тимчасове перебування та роботу, 
• дозволів на тимчасове перебування з метою виконання 

роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації, 
• дозволів на тимчасове перебування з метою виконання 

роботи у зв'язку з переведенням усередині підприєм-
ства, 

• дозволів на тимчасове перебування з метою ведення 
економічної діяльності для іноземця, що виконує роботу 
як член правління в компанії, акціями чи долями якої він 
володіє, або у якості прокуриста чи повного члена в ко-
мандитно-акціонерному товаристві. 

Ці положення будуть доповнюватись аналогічними їм на 
підставі дозволів на роботу, дозволів на сезонну роботу та 
заяв-доручень на виконання роботи іноземцем у Законі «Про 
сприяння працевлаштуванню та інституції ринку праці». Це 
дозволить визначати в розпорядженнях кількість лімітів із 
можливим урахуванням поділу на воєводства, професії, умови, 
на підставі яких буде виконуватися праця, та види виконуваної 
діяльності суб’єктом, що доручає виконання роботи. 

Вищезазначені зміни набудуть чинності 1 січня 2019 року.

Підготувала Оксана КУЗЬМЕНКО





16 НАШ ВИБІР №69

е тиха спокійна місцина, в затишному кварталі неподалік 
центру. Заклад розмістився в історичній пам’ятці довоєн-
них часів. Триповерхова садиба з гостинністю зустрічає від-

відувачів. На першому поверсі вам запропонують залишити речі 
в гардеробі та вибрати собі залу для приємного відпочинку. Ди-
ректор ресторану Галина Щербатюк наглядає за всім: від сервіру-
вання столів до ілюмінації. Це – не стандартний ресторан укра-
їнської кухні, персонал не у вишиванках та без вусів. Скоріше, 
це місце, де традиційні українські страви поєднуються з новими 
течіями у світі кулінарного мистецтва. Та все ж тут ви побачите 
картини наших сучасних художників і авторські тарілки незвич-
ної форми родом із України. Директор закладу безперервно дає 
настанови підопічним. За працею кухарів можна спостерігати че-
рез спеціальне віконце при вході. 

Чому ресторан має назву «Канапа» й позиціонує себе як 
український, адже він не є традиційним?

Кухонні традиції зараз настільки переплетені. Наприклад, досі 
всі сперечаються: чия ж котлета по-київськи? Хтось упевнений, 
що ця страва українська, а французи кажуть: «Ви що жартуєте? Це 
ж котлета де-воляй!» Але я вважаю, що це позитивні запозичен-
ня: ми всі вчимося, розвиваємося, беремо найкраще і додаємо до 
своєї кухні. Філософія ресторану – використовувати локальний 
продукт, який росте в тебе під ногами й на твоїй землі! Ми ство-
рюємо з нього унікальні страви.

Тобто ви ламаєте стереотипи про кухню?
 Коли ми тільки запустилися, до мене прийшли тестинг-групи 

спробувати страви й дати смакову оцінку. Вони спитали: «Чому 
pstrąg (вид річкової форелі), а не лосось?» Я відповідаю: «Тому що 
ви звикли їсти завжди цю рибу». А я беру звичайну промислову 
форель й готую шикарну страву? Де ви ще таке скуштуєте? Про-
сто не потрібно забувати про місцевість, де ми знаходимося. Не 
хочу нікого образити, але чому я маю готувати суші, якщо в мене 
немає свіжої риби – вона не плаває тут. Я можу спробувати, але 
якісно зробити навряд чи зможу. Бо це не моя кухня… Або будуть 
суші з коропа.

Це пов’язано з новими забаганками чи течіями в кулінарії? 
Зараз усі дуже розбалувані їжею, мають можливість пробува-

ти різну кухню. Люди хочуть гастрономічних цікавинок, пізнати 
щось нетрадиційне. І ми це робимо з простого продукту, бо так 
цікавіше, але створюємо дещо особливе. Наприклад, чорні варе-
ники з зайчатиною та горіхами або судаком! Ви таке більше ніде 
не скуштуєте.

Чи всі продукти в Польщі легко знайти?
Судак ми знайшли без жодних проблем, а ось заєць був під пи-

танням. У нас є м'ясо кабана – в’ялимо на салат. Але ми ще й досі 
шукаємо цесарку, і я дуже засмучена тим, що тут складно знайти 
фуа-гра! На жаль, ту, яку ми використовуємо в Україні, тут не за-
куповують.

У вас є особливі страви: свічка, що тане й перетворюється на 
соус, який їдять з пампушками, або щербет з обліпихи, який 
готується на азоті. Що ще незвичного представлено?

Ми маємо неповторний паштет без консервантів – більше 
трьох днів він не стоїть у холодильнику. Готується з печінки качки 
й курки, але я шукаю зараз цесарку, тому що в оригінальному на-
шому рецепті страва готується з її печінки. Зверху мус із моркви 
з краплиною рому й корицею, тому він солодкуватий.

Хліб ви випікаєте самі?
Так! Від наших домашніх пампушок усі в захваті – це українські 

бріоші. Вони дуже схожі на цю випічку, бо містять багато масла 
і яєць. Тісто добре підходить. Як кажуть у нас в Україні: «Щоб тісто 
було добре, треба прочитати "Отче наш"». Робимо це обов’язково 
кожного дня, коли печемо булочки!

Що ще є екстраординарне й користується популярністю?
Не повірите… Телячий мозок! Є певне коло гостей, які їдять 

його постійно. 

Хто у вас працює на кухні?
Чоловіки в основному в нас готують м’ясо й борщ, і кухарів 

більше чоловіків, але жінки також є. Вони займаються дуже де-
лікатними стравами, наприклад ліпленням вареників. Усе, що 
вимагає делікатності, готують дівчата, особливо це стосується 
закусок.

Як у вас готується борщ?
Український борщ готується за чернігівським рецептом, він 

дуже густий. В ньому є копчена груша та слива для навару й коп-
ченого присмаку. Борщ варимо дві години. 

Ви говорили про оригінальні паштет і пампушки. Чи збирає-
теся розширювати асортимент власного виробництва?

Тут на місці ми робимо домашні наливки, настояні на поль-
ській горілці або джині. Серед них – малина на джині й вишня 
на бурбоні, чорна смородина, яблуко–горіх. Звичайно, чоловіки 
запитують, чи є в нас українська горілка, – вона теж користуєть-
ся популярністю. Ми нещодавно ввели «Сет-сало», тому що гості 
асоціюють Україну з салом. І ще буде «Сет-соління»: огірок, по-
мідорчик, слива, можливо, часник. Крім того, маємо власні чаї, 
створені за нашим рецептом, – ми їх час від часу адаптуємо під 
погодні умови та сезон.

На літо вже маєте плани?
У весняному й літньому сезоні ми обов'язково представимо 

нові страви. Це буде окрошка – у Києві ми подаємо її у льодяній 
тарілці; я думаю, що тут зробимо теж саме. Вона подається ро-
зібрана. Окремо виноситься квас або кефір, яким заливаються 
інгредієнти в тарілці. Ми також освіжимо рибне меню, головні 
страви. Обов’язково будуть сезонні вареники з ягодами. Тож че-
кайте на весняне меню!

Українська «Канапа» 
в польській столиці

Валерія КІРІЧЄВА

Борщ у капустині, чорні вареники – це ще не найдивніше, 
що ви побачите в меню нового закладу «Канапа» від укра-
їнського ресторатора Дмитра Борисова. Два роки пошуків 
приміщення для його дітища у Варшаві – і ось тепер можна 
завітати на вулицю Narbuta 10.
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Капуста FIT
Юрій ГЕРАСИМЧУК

Білий суп із капустяним розсолом (центральна Польща)

Найкраще підходить бульйон, який залишився після недільного 
обіду, або овочевий бульйон (wywar z włoszczyzny). Тож до 2 літрів 
гарячого бульйону додати 300–500 мл розсолу з капусти (бо вона 
буває більш і менш кислою), кілька зерен духмяного горошку, лав-
ровий лист, 1 ст. л. майорану та поварити 10–15 хвилин. 2 ст. л. муки 
розмішати в 0,5 склянки води і влити в суп при помішуванні. Зняти 
з вогню, поперчити, а замість солі додати приправу «Маггі» та забі-
лити 200 мл 30%-ної сметани (вона не згортається в гарячому супі). 
Подавати з «сірими» картопляними кльоцками (типово Лодзький 
варіант) або вареною картоплею (я до картоплі ставлю ще олійку 
з витиснутим зубчиком часнику й сіллю).

Запіканка з тріски та квашеної капусти
Дві морквини та одне яблуко почистити, натерти на бурячко-

ву тертку, а 10–15 см білої частини порею порізати півкільцями.  
З 750 г квашеної капусти витиснути сік і посікти, змішати з мор-
квою, яблуком і пореєм, додати 0,5 ч. л. кмину, 50 мл олії, дрібку 
солі та 1 ч. л. цукру. Викласти масу в змащену олією жаростійку 
форму. Чотири філе тріски (може бути інша морська риба або річ-
кові хижаки: щука, судак, жерех) посолити, поперчити, обваляти 
в муці, обсмажити до золотистої скоринки та викласти на капусту. 
До 250 г сметани вбити два яйця, приправити сіллю й перцем, ви-
мішати та полити запіканку. Запікати близько 30 хв. у духовці, ро-
зігрітій до 180°С. За 10 хвилин до кінця посипати запіканку тертим 
сиром.

Оладки з картоплі та квашеної капусти
Дрібно посікти 250 г сильно витиснутої квашеної капусти. Одну 

велику цибулину порізати на дрібні кубики. Змішати капусту з ци-
булею, додати потерті на тертку три середні картоплини (приблиз-
но 250 г, я тру на бурячкову, але треба на таку, як для пюре), 2 ст. л. 
пшеничної муки, 1 ст. л. житньої муки з висівками (mąka żytnia razowa), 
2 яйця, 1 добрячу ложку густої сметани, посолити, додати 1 ч. л. 
меленого кмину та 1 ч. л. приправи карі. Все вимішати в однорідну 
масу. Не сильно нагріте деко або сковороду з грубим дном злегка 
змастити олією. Після чого ложкою викладати масу, формуючи не-
величкі оладки. Запікати з обох боків до золотистого кольору.

Фаршировані солодкі перці з Карпат 
100 г родзинок залити окропом та залишити на 15 хв., після 

чого злити й підсушити. З двох яблук вирізати серединку, одну 
цибулину почистити і все дрібно порізати. 500 г квашеної ка-

пусти віджати й дрібно посікти. На сковороді розігріти 1 ст. л. 
вершкового масла або олії та обсмажити цибулю десь 7 хв.  
Додати яблука, родзинки й капусту, перемішати та смажити на 
невеликому вогні 15 хв. 100 г очищених кедрових горішків (пінії 
або просто очищеного насіння соняшника) обсмажити окремо 
на сухій сковороді до золотистого кольору. Додати до капусти 
горішки, 1 ст. л. кунжутного насіння та доправити сіллю й чор-
ним перцем. Різнокольорові солодкі перці розрізати вздовж 
навпіл, видалити серединки з насінням (залишаючи хвости-
ки). Обережно наповнити половинки капустяною начинкою.  
Розігріти духовку до 200°С. Три цибулини почистити та нарізати 
тонкими кільцями. Деко змастити маслом або олією, викласти 
кільця цибулі, а на них покласти фаршировані перці та влити 
150 мл бульйону. Запікати 30 хв. Півпучка петрушки та півпуч-
ка цибулі-різанця (szczypiorek) дрібно посікти й перемішати 
з 200 г сметани, підсолити та поперчити. Перці подавати до сто-
лу зі сметанним соусом. 

Шарлотка з квашеною капустою
Нарізати очищені 1 цибулину та 1 червоний солодкий перець 

дрібними кубиками. Півпучка петрушки та 250 г квашеної ка-
пусти дрібно посікти. Обсмажити цибулю в 2 ст. л. олії до про-
зорості, додати солодкий перець та смажити при помішуванні 
4–5 хв. Додати квашену капусту та 1 ст. л. цукру. Все тушити на 
невеликому вогні 15–20 хв. до м'якості капусти. Зняти з вогню, 
додати петрушку, а також сіль і чорний перець за смаком. Усе 
перемішати й охолодити. Окремо вбити в миску 3 яйця, додати 
1 ст. л. цукру та збивати до його розчинення. При перемішуван-
ні повільно додати 100 г розтопленого, але ледь теплого масла 
або маргарину. Збивати ще 2–3 хв. Змішати 250–300 г просіяної 
пшеничної муки з 1 ст. л. розпушувача. Порціями по 1–2 ст. л. 
вмішувати муку в яєчну суміш до консистенції густої сметани. 
Вмішати начинку в тісто. Змастити форму (діаметр 20–22см) 
олією чи маргарином, викласти туди тісто, розрівняти та по-
сипати згори насінням кунжуту. Запікати при 180°С 30–35 хв.  
Готовність перевірити зубочисткою. Готову шарлотку трошки 
охолодити й подавати до столу.

Fit-коктейль (смузі) з соком із квашеної капусти
Почищену від насіння грушу (можна консервовану, але кра-

ще свіжу), один банан, 1/2 склянки соку з квашеної капусти,  
1 ч. л. меду, 1 ч. л. насіння льону та 3/4 склянки води збити блен-
дером на однорідну масу. Влити у високі склянки, покласти тру-
бочки й додати кубик льоду.

Початок весни, зокрема, коли він співпадав із великим постом, був досить важким періодом для наших пращурів. 
Свіжих овочів і фруктів уже майже не залишалося, а появи першої весняної їстівної зелені треба було ще поче-
кати. А організм вимагав вітамінів та поживних речовин, щоб не бути кволим і мати сили для праці, якої ніколи 
не бракувало. Таким надзвичайно цінним продуктом, який допомагав боротися з весняним авітамінозом, була 
і є квашена капуста. А досвід поколінь у поєднанні із сучасними продуктами й кухонними технологіями дозволяє 
створити обід, як люблять його називати в модних журналах, «у стилі FIT». Навіть спеціальні капустяні дієти вига-
дали, але ми ж не про це. Сьогодні готуємо просто, смачно й майже FIT. 
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