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PRZEDSŁOWIE  

ПЕРЕДНЄ СЛОВО 
 

 

Вивчення іноземної мови означає не тільки володіння мовою, 

пізнання лексики та граматики. Освічена людина повинна знати також 

культуру, географію, музику, політику та історію країни, мову якої вивчає. 

Для зрозуміння менталітету мешканців даної країни потрібно володіти 

інформацією про важливі для них цінності, свята, людей, які змінювали 

історію народу, а також про їхній світогляд. 

Цей навчальний посібник становить логічне доповнення до 

підручника для студентів відділу української філологіі, які вивчають 

польську мову. 

Він містить розділи, які представляють географію, устрій та політичні 

партії Польщі, володарів, важливі події в історії польського народу, 

постаті, які змінювали долю народу (політиків, учених), діячів культури, 

мистецтва, кіно, музики та літератури, а також видатних спортсменів. У 

посібнику запрезентовано польські традиції, свята та особливості 

польської кухні – страви, які в святковий час споживають поляки. 

З метою полегшення читання студентами текстів усі дати і цифри 

записано в дужках словами. Для кращого засвоєння студентами нової 

лексики до посібника додано польсько-український словник з вжитою в 

ньому лексикою. 

Посібник складається з 12 розділів. Перший з них – „Географія‖ – 

містить інформацію про адміністративний поділ Польщі, її сусідів, 

геополітичне розташування, клімат, річки, гори, головні міста з короткою 

характеристикою. Зрозуміло, що на початковому рівні навчання студенти 

можуть мати проблеми зі знайденням та зрозумінням сутності явища. 

Завдяки даному типу характеристики студенти мають змогу зрозуміти, з 

ким або чим певне місто асоціюється полякам і пов‘язати його з постаттю 

чи подією, що дає повну картину міста або регіону. 

До частині „Географія‖ додано мапи, які являють собою логічне 

доповнення до головного тексту і сприяють кращому запам’ятовуванню 

інформації візуалами. 

Другий розділ – „Свята‖ – описує головні державні і католицькі свята, 

які святкуються в Польщі, тобто: Різдво, Пасху, День незалежності, День 

усіх святих, День конституції та Новий рік. Подаються у ньому дати свят 

та традиції, яких дотримуються поляки. 

Третій розділ – „Кухня‖ – представляє традіційні польські страви 

(вареники, бігос, жур, бульйон, мазурки, хрустики, томатний суп, капусняк 

тощо), рецепти та період їх споживання. 
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Наступний розділ – „Вчені‖ – розділений на 2 підрозділи і описує 

життя та професійний шлях найвидатніших польських дослідників – 

Миколая Коперника – автора геліоцентричної теорії побудови Сонячної 

системи та Марії Склодовської-Кюрі – подвійної лауреатки Нобелівської 

премії, відкривача двох радіоактивних елементів: полонію і радію. 

П‘ятий розділ „Релігійні вожді‖ також розділений на 2 підрозділи і 

зосереджений довкола постатей св. Івана Павла ІІ – першого неіталійця 

Папи Римського від 1523 р., а також Стефана Вишинського – державного і 

релігійного діяча, примаса Польщі. 

Шостий розділ, названий „Політика. Володарі та вожді народу‖, 

розділений на 16 підрозділів. На початку розділу описується устрій 

Польщі, його характерні риси, подаються компетенції органів влади, 

головні політичні партії та актуальні напрямки політики. У підрозділах 

подано біографії та основні досягнення в галузі внутрішньої та зовнішньої 

політики польських володарів. Почато від Х століття (Мешко I і 

християнізація польських земель, перший король Польщі Болеслав I 

Хоробрий), також запрезентовано постаті видатних королів, дії яких були 

спрямовані на закріплення позиції Польщі на міжнародній арені 

(Владислав I Локетек, Владислав Ягелло, Ян III Собеський), розвиток 

польської культури і науки (королева Ядвіга I), вождей польського народу 

в тяжкі часи боротьби за незалежність (Тадеуш Костюшко, Юзеф 

Понятовський, Юзеф Пілсудський). Закінчено розділ на зламі ХХ і ХХI 

століть описом великих польських політичних і державних діячів 

Владислава Бартошевського, Тадеуша Мазовецького, Єжи Бузека, а також 

президентів ІІІ Речі Посполитої (Лех Валенса, Александр Квасневський, 

Лех Качинський, Броніслав Коморовський). 

У сьомому розділі, присвяченому літературі, подається 

характеристика польсьскої писемності від Х ст. („Генрикова книга‖), 

описуються основні напрямки польської писемності латинською мовою 

(релігійна тематика), характеризуються літературні епохи до ХVІІІ ст. 

(середньовіччя, відродження, бароко, просвітництво) та їх представники. 

Розділ складається з 30 підрозділів, у кожному з яких описується один 

автор. Перший підрозділ присвячений найвидатнішому польському поету 

– провидцю Адаму Міцкевичові. Наступні підрозділи описують творчість 

інших польських романтиків – Юліуша Словацького та Ципріана Каміля 

Норвіда. Постать, яка поєднує ідеї романтизму з позитивізмом – Адам 

Асник. За ним слідкують розділи про інших представників позитивізму 

(Марія Конопницька та Генрик Сенкевич – лауреат Нобелівської премії з 

літератури 1905 року). Подальші підрозділи трактують про Молоду 

Польщу, тобто польський модернізм. Його представник – Владислав 

Реймонт – лауреат Нобелівської премії з літератури 1924 року. У наступній 

частині представлено постать Станіслава Виспянського, який поєднував 

ідеї епохи Молодої Польщі з народними та фольклорними елементами. 
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Наступна літературна епоха, т.зв. „Міжвоенне ХХ-річчя‖, пов‘язана з 

призвіщами поетеси і драматурга Марії Павликовської-Ясножевської і 

члена поетичної групи „Скамандр‖ Юліана Тувіма. Наступний підрозділ 

присвячений Стефану Вєхецькому, який писав романи та фелієтони 

варшавським говором, названим в його честь „вєхом‖. Наступні підрозділи 

описують творчість Вітольда Ґомбровича, Чеслава Мілоша – лауреата 

Нобелівської премії з літератури 1980 року, Тадеуша Ружевича, 

письменника-фантаста Станіслава Лема і чергової лауреатки Нобелівської 

премії – Віслави Шимборської. У наступному підрозділі представлений 

Ришард Капусцінський – репортер, один з найчастіше перекладаних на 

інші мови польських авторів, в інших – бунтівний письменник Марек 

Хласко, емоційна поетеса Галина Посвятовська, авторка текстів пісень 

Аґнєшка Осєцька, Едвард Стахура – поет, письменник та автор пісенної 

лірики та „проклятий поет‖ Рафал Воячек. У наступній частині 

розповідаєтсья про автора серії „Відьмак‖ – фантаста Анджея 

Сапковського, Єжи Пільха – автора натуралістичного роману „Під міцним 

янголом‖, Януша Леона Вишневського – письменника, а також кандидата 

компˈютерних наук та доктора хімії, відомого емоційним романом 

„Самотність в Мережі‖; Анджея Стасюка, Марчіна Свєтліцького і Ольгу 

Токарчук. Розділ закінчується частиною про молоду та перспективну 

авторку – спірну Дороту Масловську. 

Наступний розділ – „Художники живописці‖ поділений на 11 частин, 

кожна з яких присвячена одному живописцю. Описуються в ньому 

живописці, головна тематика яких – сцени історичного та батального 

жанрів: Юліуш Коссак, його син Войцєх Коссак та майстер патріотичних 

сюжетів Ян Матейко. У наступних підрозділах описуються пейзажист-

натураліст Юзеф Хелмонський, лумініст та провісник польського 

імпресіонізму Александр Ґєримський, представниця модернізму Ольга 

Бознанська та Станіслав Іґнаци Віткєвич, який поєднує принципи 

сюрреалізму та експресіонізму. Чергові підрозділи дають інформацію про 

Бруно Шульца, більш відмого як письменника – автора „Цинамонових 

крамниць‖, про примітивіста Никифора, Здзіслава Бексінського – автора 

жахливий картин та фотографій, а також сюрреаліста Яцека Єрку. 

Дев‘ятий розділ ознайомлює читача з польськими діячами кіно та театру 

– режисерами та акторами. Починається з підрозділу про Тадеуша Кантора – 

художника, режисера та сценографа. Далі характеризуються постаті Анджея 

Вайди – лауреата Оскара, відмого м.ін. екранізацією роману „Пан Тадеуш‖ 

Міцкевича, Романа Полянського – нагородженого декількома Оскарами, Єжи 

Сколімовського – представника „нової хвилі‖ в польському кінематографі та 

Кшиштофа Кєсльовського – представника „Кіно морального неспокою‖. 

Презентуються також постаті відомих акторок: Маї Коморовської, Беати 

Тишкєвіч, Полі Ракси та Кристини Янди. Завершує розділ молодий режисер 

Ян Комаса – автор гучної воєнної драми „Місто 44‖. 
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Десятий розділ присвячений польським композиторам – най-

видатнішому романтикові Фридерику Шопенові, Станіславу Монюшкові – 

творцю польської опери, диригенту та піаністу Вітольду Лютославському, 

а також Кшиштофу Пендерецькому – сучасному композитору, автору 

музики до таких американських фільмів, як „Той, що виганяє диявола‖ чи 

„Сяйво‖. 

Мета наступного розділу „Розважальна музика‖ полягає не тільки в 

ознайомленні читача з польськими співаками та групами. Для 

різноманітності та покращення розуміння студентами устної інформації до 

нього додано (крім інформації про виконавця) один текст пісні з 

пробілами. Таким чином, частина „Розважальна музика‖ перевіряє вміння 

сприйняття на слух інформації та записання її після переслухання пісні. 

Запрезентовані в неї співаки – представники різних жанрів музики, напр., 

джаз (Ева Бем), поп (Аня Домбровська, Моніка Бродка), рок (Будка 

Суфлера, Перфект, Хей, Культ), панк-рок (Піджама Порно), біг-біт 

(Червоне ґітари), ска (Акурат), блюз (Джем) та й фольк-рок (Еней). 

Останній розділ зосереджений довкола польських спортсменів, які 

представляють різні дисципліни. Анджей Ґолота – боксер, бронзовий 

призер Літніх Олімпійських ігор 1988 року, бронзовий медаліст 

чемпіонату Європи 1989 р. Марек Камінський – полярник. Роберт 

Коженьовський – 4-разовий олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби. 

Адам Малиш – чотириразовий чемпіон світу, стрибун на лижах з 

трампліна, Юстина Ковальчик – лижниця, олімпійська чемпіонка, Роберт 

Кубіца – автогонщик. Таким чином, читачі знайомяться не тільки з 

черговими популярними поляками, але також поширюють термінологію, 

яка стосується різних спортивних дисциплін. 

Кожен розділ посібника становить завершену частину. Великі за 

обсягом розділи діляться на підрозділи. Кожен розділ закінчується 

частиною „Чи пам‘ятаєш?‖, тобто питаннями, які стосуються загальної 

інформації, яку містять розділи. 

Підрозділи мають таку структуру: 

– текст на певну тему; 

– питання на зрозуміння основного змісту тексту або чіткі питання, 

які передбачають відповідь так/не так. 

Для різноманітності до розділів і підрозділів введено іншого типу 

вправи: 

– питання перед читанням тексту, які дозволяють перевірити загальне 

знання студентів або їхні думки на певну тему; 

– творчі завдання (напр., скласти речення з певними словами і 

вираженнями, скласти рецепт страви, висловити свою думку на тему 

музики, політики тощо, порівняти певні аспекти польської та української 

творчості, скласти рими або подати власні асоціації до слів); 
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– логічні завдання (знайти зайве слово, підібрати визначення до 

слова, скласти хронологічний порядок подій із життя постаті, підібрати 

правильне слово, упорядкувати речення, щоб отримати логічний текст, 

підібрати логічне завершення речення, підкреслити слова, які стосуються 

якоїсь теми тощо); 

– граматичні вправи (напр., подати форму певного відмінка, 

створити форму множини, вибрати правильне закінчення слів, підібрати 

або створити правильне словосполучення, знайти дієслова в певному 

фрагменті тексту, подати форму інфінітиву, минулого або майбутнього 

часів в певній особі, провідміняти іменники, створити форми вищого і 

найвищого ступенів порівняння прикметників); 

– словотвірні вправи (напр., знайти дієприслівники або дієприкментики 

і подати форми дієслів, від яких були створені; створити іменник від 

дієслова); 

– лексичні вправи (напр., пояснити слово, відшукати значення слова 

у тлумачному словнику); 

– фразеологічні вправи (напр., пояснити значення фразеологізмів, 

подати синоніми або антоніми); 

– кросворди. 

При необхідності, до вправ додається зразок виконання. 

Таким чином, посібник є повноцінним матеріалом для розвитку 

мовної компетенції серед студентів. Сприяє покращенні грамотності 

студентів, а також розвиває світогляд та знання, подаючи чітку та прозору 

інформацію із різних галузей. 


