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Introduction 

This e-publication is the culmination of our project How to sweeten our relations? 

A Polish-Ukrainian guide of a xenophobe, accomplished in Sosnowiec – the capital city of the 

Zaglebie Dabrowskie by young passionate of journalism and linguistics from the 6
th

 Janusz 

Korczak High School in Sosnowiec, Poland and Specialized School I-III Degrees 8 with in-

depth learning of English in Sambir, Ukraine. The project was financed by The Polish-

Ukrainian Council of Youth Exchange, as well as co-financed by Sosnowiec Town Council. 

Its main goal was initiating Polish-Ukrainian cooperation and thus, reacting against negative 

stereotypes and prejudices, xenophobia and hate speech. That was done through: 

- “breaking ice” and having common fun (karaoke singing and bowling); 

- the city game showing around Sosnowiec; 

- sightseeing trip to Cracow; 

- the series of workshops on: patriotism and national identity, customs and traditions, 

manners and character, culinary habits and lifestyle; 

- the open debate on: Polish-Ukrainian relations without prejudices and stereotypes. 

Reacting against xenophobia and hate speech. 

The e-publication, at which, our Dear Reader, you are looking on the screen of your 

phone, tablet or computer, is the result of exchanging our experience and common intensive 

work of the two groups coming from neighbouring countries. What we can do about it is to 

invite you to read it. Have fun. 

Authors 
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Ця е-публікація є кульмінацією нашого проекту «Як покращити наші відносини? 

Польсько-Український путівник ксенофоба», створеного в столиці Заглебє 

Домбровскєго молодими любителями журналістики та лінгвістики 6 ліцею ім. Януша 

Корчака з міста Сосновєц, Польща та спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №8 

з поглибленим вивченням англійської мови з міста Самбора, Україна. Проект 

фінансовано Польсько-Українською Радою Обміну Молоді, спів фінансовано Міською 

Радою м. Сосновєц. Головним завданням було не лише ініціювати польсько українську 

співпрацю, але і побороти негативні стереотипи і упередження, ксенофобію та мову 

ненависті. Це вдалося зробити завдяки: 

- «розбивання льоду» і спільна забава ( караоке і боулінг); 

- міська гра- квест; 

- екскурсія до Кракова; 

- ряд творчих майстерень про патріотизм і національну ідентичність, звичаї 

і традиції, манери та характер, стиль життя; 

- відкриті дебати «Польсько-Українські відносини без упереджень і стереотипів. 

Як протидіяти ксенофобії та мови ненависті». 

Наша е-публікація, на котру ти, дорогий читачу, дивишся з екрану свого 

телефону, планшету чи комп‟ютера є результатом обміну нашого досвіду і спільної 

насиченої роботи двох груп із сусідніх країн. Єдине, що ми можемо зробити, це 

запросити тебе прочитати її. Насолоджуйся! 
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Wprowadzenie 

Niniejsza e-publikacja stanowi zwieńczenie projektu Jak POL-UKRować nasze 

relacje? Polsko-ukraiński przewodnik ksenofoba, realizowanego w stolicy Zagłębia 

Dąbrowskiego przez młodych pasjonatów dziennikarstwa i lingwistyki z VI LO im. Janusza 

Korczaka w Sosnowcu oraz Szkoły Średniej nr VIII z rozszerzonym językiem angielskim 

z ukraińskiego Sambora, finansowanego przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży 

i współfinansowanego przez Urząd Miejski w Sosnowcu. Poprzez nawiązanie dwustronnej 

polsko-ukraińskiej współpracy miał on na celu przeciwdziałanie negatywnym postawom 

w postaci wzajemnych uprzedzeń, stereotypów, ksenofobii czy mowy nienawiści. Służyły 

temu: 

- „przełamywanie lodów” poprzez wspólną zabawę (karaoke, kręgle itp.); 

- plenerowa gra miejska; 

- wycieczka do Krakowa; 

- cykl warsztatów poświęconych kolejno: patriotyzmowi i tożsamości, zwyczajom 

i tradycjom, zachowaniom i charakterze, kulinariom oraz stylowi życia; 

- otwarta debata: Relacje polsko-ukraińskie bez wzajemnych uprzedzeń i stereotypów. 

Przeciwdziałanie ksenofobii i mowie nienawiści. 

E-publikacja, na którą – drogi Czytelniku – spoglądasz właśnie na ekranie swojego 

telefonu, tabletu lub komputera, to efekt wymiany doświadczeń i wspólnej intensywnej pracy 

dwóch grup z sąsiedzkich krajów. Nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko zaprosić Cię do 

lektury. 

Autorzy 
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Chapter I: Patriotism and national identity 

„Patriotism as love for homeland gives all nations the same rights, so it is a good way to 

ordered social life.” 

Pope John Paul II 

1. What is patriotism? 

Patriotism is respect and love for homeland, being ready to sacrifice for a country 

and a nation, setting the own country over personal business. Feeling of strong 

emotional and social bonds with a nation, its culture and traditions. 

 

2. How has the term ‟patriotism‟ changed over years? 

The term „patriotism‟ has changed over centuries. At first it was understood as love 

and respect for a ruler, as well as a place of origin. In the past this term was often 

associated with dying to protect homeland. Nowadays patriotism does not mean death. 

It means love for homeland. In our times a patriot can be recognized easily after 

his/her actions: hanging flags outdoors – on houses and balconies, as well as his/her 

dignified posture while singing an anthem. 

 

3. Polish and Ukrainian national symbols. 

 

Poland: 

 The anthem – Mazurek Dąbrowskiego 
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 The red and white flag 

 

 

 The emblem 
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Ukraine: 

 The anthem – Shche ne vmerla Ukrayiny ni Slava ni Volya 

 

 The blue and yellow flag 
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 The emblem 

 

 

 

4. Polish and Ukrainian national holidays: 

 

 

Poland: 

 The Independence Day – 11th November 
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 The Constitution Day – 3rd May 

 

 

 

 

Ukraine: 

 The Independence Day – 24th August 
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 The Constitution Day – 28th June 

 

 

 

5. Talking about patriotism in Poland and Ukraine. 

We talked about patriotism and national identities in the Sielecki Castle in Sosnowiec. 

There, we gave two presentations referring patriotism in Poland and Ukraine, listened to 

a lecture given by Ms Monika Kempara – a culture expert, made Polish national symbols 

(kotyliony) as well as Ukrainian bands (feniczki) which we put on our wrists. 
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Розділ І: Патріотизм та ідентичність 

„Патріотизм як любов до Батьківщини надає всім іншим народам такі самі права, 

тому це хороший шлях до соціально-упорядкованого життя”. 

Іван Павло II 

1. Що таке патріотизм? 

В загальному розумінні патріотизм–це любов та відданість Батьківщині. Кожна 

людина в світі поважає свій рідний край.  

Країна – це велика родина, де всі живуть спільними радощами та проблемами. Тому 

ми відчуваємо відповідальність за те, що коїться в державі і нам не байдуже як до нас 

ставляться в інших країнах. Патріотизм – це не лише почуття, це дії, спрямовані на те, 

щоб рідній країні та нашому народові було добре жити. Справжній патріот 

повинен поважати свою культуру та звичаї. Людина не може називати себе патріотом, 

якщо вона не знає історії свого народу, його звичаїв, обрядів та пісень. Все це – частина 

твого народу, яка живе в кожному з нас. А не поважаючи свою Батьківщину – ти не 

поважаєш себе. 
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2. Зміна поняття патріотизму протягом останніх років. 

Поняття патріотизму змінилося протягом століть. Спочатку це була любов та 

повага до правителя,до місця, звідки вони прийшли. В останні століття ця концепція 

часто була пов‟язана зі смертю задля захисту країни. Патріотизм сьогодні не рівний 

смерті, а є просто любов‟ю до Батьківщини. Сьогоднішній патріотизм можна зустріти 

в наступних видах поведінки: прапори, вивішені на будинках,балконах, гідне ставлення 

до співу гімну тощо. 

3. Символіка 

 Державний гімн України – один з головних символів держави, який був 

написаний Павлом Чубинським на музику Михайла Вербицького. Офіційно гімн 

ухвалено 15 січня 1992 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 січня 1992 року Верховна Рада офіційно затвердила, що синьо-жовтий стяг 

є Державним прапором України. Синій колір символізує небо, а жовтий – 

пшеничні колоски. 
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 Український національний символ – тризуб. 

На синьому фоні зображено тризуб у формі золотого тризубця. У минулому цей герб 

належав князям Рюриковичам і Київській Русі (Русі України). Є багато теорій про 

створення тризуба, але нажаль ні одна з них не є загальновизнаною. Існує теорія що 

тризуб означає слово «воля », інші зазначають, що тризуб означає родину, тата, маму та 

дитину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Національні свята 

Найбільш популярними національними святами України є День Конституції та День 

Незалежності. 

 День Конституції відзначається 28 червня, саме в цей день 1996 року вона була 

прийнята. Люди святкують це свято, відвідуючи концерти, офіційні зустріч, 

які є в кожному місті чи селі. 
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 Друге ім'я українського дня народження – День Незалежності. Це той день, 

коли Україна стала вільною нацією. Щорічно всі українці святкують День 

Незалежності 24 серпня. Під час цих свят у кожному місті відбуваються 

концерти, ярмарки, розваги. На День Незалежності є великий парад у Києві та 

великих містах. 

  

 

 

5. Розмови про патріотизм (Україна та Польща). 

Про патріотизм та ідентичність українська та польська група говорили в замку 

Селецкім в Сосновцю. Учні представили презентації про символи кожного народу, їхні 

національні свята. Потім заспівали разом обидва гімни. Культурознавець Моніка 

Кемпара розповіла про зміни в понятті патріотизм протягом віків. Під час роботи 

з Монікою Палас-Полянською учасники створили чудові польські котильйони. 

Підсумком спільної праці польсько-української групи було виготовлення браслетів 

дружби. 
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Rozdział I: Patriotyzm i tożsamość 

„Patriotyzm jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo 

jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej.”  

Jan Paweł II 

1. Co to jest patriotyzm? 

Patriotyzm to szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej 

i narodu, stawianie dobra własnego kraju ponad interesy osobiste. Poczucie silnej więzi 

emocjonalnej i społecznej z narodem, jego kulturą i tradycją. 

2. Zmiana pojęcia patriotyzmu na przestrzeni lat. 

Pojęcie patriotyzmu zmieniało się na przestrzeni wieków. Początkowo była to miłość 

i szacunek do władcy, do miejscowości, z której pochodzono. W ubiegłych stuleciach pojęcie 

to często kojarzono ze śmiercią w obronie kraju. Patriotyzm obecnie nie równa się śmierci, 

tylko po prostu miłości do ojczyzny. W dzisiejszych czasach patriotę można poznać po 

zachowaniach typu: wywieszenie flagi na domach, balkonach, godnej postawie podczas 

śpiewania hymnu itp. 

3. Polskie symbole narodowe. 

 Hymn – Mazurek Dąbrowskiego 

Twórcą polskiego hymnu był Józef Wybicki – przyjaciel generała Dąbrowskiego, 

który napisał tekst we Włoszech. Początkowo była to pieśń Legionów Polskich, 

a w roku 1927 utwór stał się oficjalnym hymnem polskim i zyskał obecny tytuł. 
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 Flaga Polski 

Polska flaga składa się z dwóch pasów, które mają taką samą szerokość. Główny pas 

jest koloru białego – odwołuje się do Orła Białego, a dolny pas jest koloru czerwonego 

i ma związek z tłem tarczy. Biało-czerwona flaga od 1831 roku jest oficjalną flagą 

narodową. 

 

 

 Godło Polski 

Polskie godło składa się z białego orła ze złotą koroną, umieszczonego na tle 

o czerwonym kolorze. Głowa ptaka zwrócona jest w prawą stronę. Symbol orła 

związany jest z legendarną postacią – założyciela Gniezna – Lecha. Widok ptaka, 

który rozłożył skrzydła na tle czerwonego od zachodu słońca nieba zachwycił go na 

tyle, że postanowił wykorzystać ten motyw w swoim herbie. 
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4. Polskie święta narodowe 

 Święto Niepodległości – 11 listopada 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 

11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny 

światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego 

ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. 

W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni 

odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. 

 

 

 

 

 Święto Konstytucji 3 Maja 

Dzień ten upamiętnia uchwalenie pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie (drugiej na 

świecie) w 1791 roku. W dokumencie zawarto wiele progresywnych wówczas tez, m.in. 

zrównano mieszczan i szlachtę, zapewniono ochronę chłopom, swobodę wyznania, powołano 

dwuizbowy parlament i zniesiono liberum veto. 
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5. Rozmowy na temat patriotyzmu (Polska i Ukraina) 

O patriotyzmie i tożsamości grupy z Polski i Ukrainy rozmawiały w sosnowieckim Zamku 

Sieleckim. Uczniowie przedstawili prezentacje multimedialne o symbolach narodowych 

każdego z krajów. Następnie wspólnie odśpiewaliśmy dwa hymny.  

Podczas interesującego wykładu kulturoznawca Monika Kempara omówiła zmieniające się 

pojęcie patriotyzmu na przestrzeni wieków. 

Podczas warsztatów z plastykiem Moniką Palas-Polańską wykonaliśmy polskie kotyliony. 

Zwieńczeniem relacji polsko-ukraińskich było wykonanie opasek przyjaźni (feniczek), które 

założyliśmy na ręce. 
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Chapter II: Customs and traditions 

Ukraine and Poland are similar nations which have common roots. That is why we have a lot 

of traditions in celebrating Christmas and Easter, which in some ways are even the same. It 

happened historically that some traditions have been partly lost, others, unfortunately, have 

totally disappeared but there are ones that are preserved even are becoming more and more 
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popular. Our task is to share with the youth the most remarkable traditions our nations are 

proud of. 

Christmas is one of the main Christian holidays in 

Ukraine, which glorifies Jesus‟s birth in the 

Bethlehem. The whole world honor the Savior on 

this day. There is a 40-day Lent before Christmas, 

which is very strict on the Christmas Eve, 

January 6. Traditionally people don‟t have 

breakfast or lunch on this day. Women prepare 12 

lent dishes as a symbol of 12 Jesus‟s apostles. 

A family sits at the table with the appearing of the 

first star in the sky. The main dish on the table is 

Kutia. Also there are other dishes: varenyky (dumplings), holubtsi (cabbage rolls), baked fish, 

herring, mushrooms, pampushky (donuts), dried stew fruit and garlic. Christmas Eve gathers 

together all the family members, even the most distant ones. Before sitting to the table the 

host lights the candle and the family pray together. Didukh or wheat sheaf is a very important 

attribute of Christmas and it symbolizes wealth and welfare of the family. It is always in the 

corner of the room. 

 On Christmas Day, January 7, all people 

go to Holy Mess. They greet each other with the 

words “Chris is born” and the answer is “Glorify 

Him”. People often visit their friends and 

relatives on Christmas Day. Traditionally they 

come with carols. Ukrainians are a very singing 

nation. Old and young go from 

house to house glorifying Jesus. 

Carols are various and they are 

different in certain regions. Besides 

old ones a lot of modern are created 

nowadays. It means that they are 

becoming more and more popular. 
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Vertep or (Nativity Scene) is another Ukrainian Christmas attribute. It is a short performance 

about Jesus‟s birth. People wear in different costumes. There are such characters in the 

Nativity Scene: an Angel, three Kings from the East, shepherds, King Irod, zhyd. Vertep is 

led by traditional star, which symbolizes the first star in the sky which shared the way to 

a new-born Jesus. We are proud that we have such tradition of Vertep to be preserved till our 

days, despite of its constant persecution by the soviets. 

The continuation of Christmas in Ukraine is God‟s Baptism. It is celebrated on January 

19.Before this Day Ukraine have one more Holy Supper which is supported by the some 

traditions as on Christmas Day. On January 19 people believe all the waters to be curative. 

That‟s why people dive 3 times into the local rivers to have their souls and bodies be purified. 

The main fact is that on this day even small children immerse – dive into water. 

 

Easter in Ukraine is celebrated in 

spring after a 40 Day Lent. Ukrainians 

keep strictly to it especially on 

Wednesdays and Fridays. Lents is not only 

a restraining from the food, but first of all 

from a sin in order to meet the Easter with 

a bright and clear soul. 

 During the Lent girls and women 

paint pysanky. It was a very popular tradition in ancient times. Every ornament has its 

meaning and certain origin. This tradition is becoming more and more popular nowadays, as 

new technics in painting pysanky appears. Recently, you can find pysanky made with beads. 

Easter workshops are organized in big cities every year and are attended by many young 

people. 

 The main Easter attribute is paska (Easter bread), which is baked before the holiday by 

women. According to traditions, every hostess 

has to be able to make paska. Old people 

believe, that you have to pray before you start 

baking. Because it is a very important and 

responsible event for every woman. There is 

also a saying that you can‟t sit down, while 

paska is baking. 
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 On Saturday a family prepares an Easter basket. They put paska, cheese, butter, eggs, 

pysanky, ham, sausages, salt, horseradish. The baskets are covered with embroidered towels 

and are taken to church to be blessed. On Sunday morning people go to church and greet each 

other: „Christ is Risen!‟ – „Indeed He Is!‟. After the Holly Mess a family has an Easter 

breakfast, which starts with a prayer. Then everyone first eats a blessed egg. On this day 

people visit each other. There is another 

old tradition on Easter to honour dead 

relatives. 

 The next day after Easter is called 

„Wet Monday‟. The tradition of pouring 

water on each other comes from ancient 

times, but it is still very popular 

nowadays. Especially, young people like 

it. That‟s why a lot of flash-mobs and festivals are held in big cities. 

 

 

Розділ ІI 

Україна і Польща – братні народи, які мають спільні слов'‟янські коріння. Тому не 

дивно, що традиції святкування наших двох найвеличніших свят Різдва та Великодня 

перегукуються. Історично склалося так, що деякі звичаї частково втратили свою 

актуальність, інші – повністю зникли, а деякі залишилися і з плином часу набувають 

все більшої популярності. 

Завдання мцього розділу є показати тобі, дорогийчитачу, те, чим гордяться наші 

народи. 

В Україні Різдво – одне з найголовніших християнських свят, що знаменує 

народження Ісуса Христа у Віфлеємі. У цей день весь світ прославляє появу Спасителя. 

Перед Різдвом триває 40-денний піст, якого 

найбільше дотримуються у переддень Різдва, 

6 січня. В цей день ні снідати, ні обідати не 

прийнято. Господині символічно готують 

12 пісних страв, оскільки було 12 апостолів. 

Сідати за різдвяний стіл потрібно з появою 

першої зірки. Головною стравою в цей день 
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є кутя. Також на столі є вареники, голубці, печена риба, оселедець, грибна підливка, 

пампушки, узвар та часник, котрий за повір‟ям відганяє від дому всіх злих духів.Стіл 

Святої Вечері збирає разом усю сім‟ю. Святий Вечір починається молитвою 

і запалюванням різдвяної свічки. На почесному місці в домі повинен стояти дідух – 

вівсяний сніп, який символізує урожай, добробут, багатство. Вважається, що 

присутність дідуха в домі приносить гарний настрій. 

Вранці 7 січня люди радісно 

вітаються фразою «Христос 

Народився!», а у відповідь чують –  

«Славімо його!» Різдво – це одне 

з небагатьох днів, коли вдома 

збирається вся родина. До цього свята 

ретельно готуються і великі, і малі. Всі 

люди йдуть зранку до церкви на 

Різдвяну літургію. У цей день прийнято відвідувати близьких родичів і друзів із гучною 

колядою. Українська нація дуже співоча, і це проявляється в традиції колядування. Цей 

звичай полюбляють і дорослі, і діти. Протягом трьох днів різдвяних свят звідусіль 

лунають колядки – у кожному регіоні вони мають свої неповторні особливості. 

Користуються популярністю як дуже давні колядки, так і в сучасній обробці. 

Цю традицію 

підтримують як старше 

покоління, так і молодь. Зараз 

надзвичайною популярністю 

користуються різдвяні вертепи, 

які є невід‟ємним атрибутом 

українського Різдва вже 

протягом кількох віків. Вертеп 

– це недовга костюмована інсценізація приходу на світ Месії. Головними дійовими 

особами є пастушки, три царі зі Сходу, цар Ірод, ангел, чорт, смерть, жид тощо. Вертеп 

веде звіздар, з традиційною різдвяною зіркою, що символізує зорю-провідника, котра 

веде до місця народження Спасителя. Цю традицію не вдалося викорінити навіть 

переслідуванням атеїстичною радянською владою. 

Незадовго після Різдва, 19 січня, українці святкують Хрещення Господнє. 

У переддень цього свята, як і 6 січня, люди дотримуються посту, а ввечері збираються 
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до другої Святої Вечері. В цей день освячують воду, котра за повір‟ям наділена 

цілющими властивостями. Вважається, що якщо 19 січня тричі зануритися у крижану 

ополонку, можна оздоровитися від усіх недуг, очистити душу і тіло. Щороку ця 

традиція збирає все більше охочих, в тому числі і дітей. 

 

Великдень в Україні святкують навесні, після найбільшого в році Великого 

Посту, що триває 40 днів. Українці строго дотримуються цього посту, особливо 

в середу та п‟ятницю. Піст – це не лише утримання від їжі, а в першу чергу від гріха, 

для того, аби з чистою душею зустріти світле свято Воскресіння. 

Під час Великого Посту жінки та 

дівчата пишуть писанки. У давні часи 

це була дуже поширена традиція. 

Кожен орнамент має своє значення та 

походить з певного регіону. Щороку 

цей звичай набуває все більшої 

популярності, адже на зміну 

традиційній восковій техніці, приходять 

нові сучасні альтернативи. Останнім часом часто можна зустріти писанки, оздоблені 

бісером. Щороку у містах України організовуються майстер-класи по писанню 

писанок. Тішить те, що такі події збирають багато охочих. 

Головним атрибутом Великодня є паска, яку випікає кожна українська 

господиня напередодні свята. За народним звичаєм кожна жінка повинна вміти її пекти. 

Існує традиція розпочати випічку з молитви. 

Також за давнім повір‟ям, поки печеться паска, 

господині не можна сідати, щоби тісно не сіло, 

а було пишним. 

У Великодню суботу сім‟я готує святковий 

кошик, у який ставить паску, сир, масло, яйця, 

писанки, шинку, ковбасу, сіль, хрін тощо. Кошики прикривають вишитими рушниками 

з великодніми орнаментами, а потім освячують їх у церкві. Неділя розпочинається 

з Великодньої Літургії, після якої сім‟я сідає до святкового сніданку. Трапеза 

розпочинається з молитви, а першою стравою є освячене яйце. Цей день не обходиться 

без відвідувань родичів, близьких друзів. Також у Великодній час українські 

сім‟ї обходять могили усіх померлих з родини. 
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Наступний день у народі називають «Обливаними понеділком». Традиція 

обливатися водою в цей день існує вже 

давно, проте не зникає, а навпаки 

набирає обертів. Найбільше цей 

звичай до вподоби молоді, саме тому у 

багатьох містах України навіть 

відбуваються флеш-моби та фестивалі, 

присвячені Обливаному понеділку. 

 

 

 

 

Chapter II 

Ukraine and Poland are similar nations who have common roots. That is why we have a lot of 

traditions in celebrating Christmas and Easter, which in some ways are even the same. It 

happened historically that some traditions have been partly lost, others, unfortunately, have 

totally disappeared but there are ones that are preserved even are becoming more and more 

popular. Our task is to share with you the most remarkable traditional moments our nations 

are proud of. 

 

Polish habits and traditions: 

In Polish culture the most important traditional holidays are Christmas and Easter. Both 

holidays unite Polish families and they are the most expected periods in the year. 

 

Easter 

Easter is a moveable feast holiday. Tradition says that it should be celebrated on the first 

Sunday after the first spring full moon. Before Easter there is Lent, which starts on Ash 

Wednesday. During Lent people don‟t organise uproarious festivals and every one spends this 

time doing spiritual preparations. The last Sunday is Palm Sunday, which name comes from 

the tradition of creating palms. 

The most important days of Easter are: Good Thursday, Good Friday, Easter Saturday and 

Easter Sunday, which start right after Saturday sunset. According to the tradition you mustn‟t 

start ceremonials before the dusk appears and you should finish it before the dawn. 
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Good Friday is a day of Easter when Jesus Christ was crucified. To commemorate this every 

Christian participates in Lent. 

On Easter Saturday, Polish people go to church with their families to sacrifice holy food, 

which contains: 

 Easter eggs symbolizing new life. They could be decorated in different ways; 

 Lamb with „Hallelujah” banner – most often made of sugar or cake; 

 Sausage and ham; 

 Salt and pepper; 

 Bread; 

 Horseradish. 

 

 

Easter Sunday is connected with joy because of Jesus Christ‟s resurrection. On this day 

families eat traditional Easter breakfast and go to church. 

On an Easter table apart from the blessed food there are also Easter cakes such as babka or 

mazurek. Everything is decorated by spring plants – willow catkin, jonquils, peppergrass. 

Easter Monday is celebrated as Wet Monday, when according to the old Polish tradition, 

people pour each other with water. It is the most popular among children and teenagers. 

According to the tradition water is supposed to symbolize purity. 

Easter Sunday and Monday are non-working days in Poland. Polish people spend them with 

their families at home. 
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Christmas: 

The Christmas Days are the most popular among Polish people, even for non believers. 

 On the 24th of December we celebrate Christmas Eve. This is a day on which we 

traditionally don‟t eat any foods until the first star appears in the sky. Then the whole family 

sits at a Christmas table. Polish people pray and next, they share a special Christmas wafer. 

Afterwards they wish the best wishes to one another. 

After these rituals families start eating Christmas meals. We have got 12 dishes on the 

Christmas table. For example: 

 Beetroot soup; 

 Mushroom soup; 

 Carp; 

 Noodles with poppyseeds; 

 Dumplings stuffed with cabbage and mushrooms; 

 Cabbage with peas; 

 Stewed fruit; 

 

 

There always should be a free plate for an unexpected guest. 
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Another tradition is placing some hay under a Christmas Eve tablecloth. It symbolizes 

poverty in which Jesus was born. 

After Christmas dinner everybody gives gifts to each other which are most often placed under 

the Christmas tree. Depending on the tradition – they are brought by the Star, Baby Jesus or 

the Angel. This cheerful ceremony is an inseparable element of Christmas. 

The Christmas tree is presently decorated with colourful glass balls and different kind of 

chains but in the past Christmas tree used to be decorated with Christmas wafer, nuts or 

gingerbreads. In the old days the Christmas tree was replaced by „podłaźniczka” – special 

Christmas decoration, which was hung on the ceiling. 

 

On 25th December, the Christmas Day Christian families go to church in the morning to 

celebrate and enjoy the birth of Baby Jesus. After the holy mass they eat Christmas dinner 

together with the whole family. 

Christmas is a very important event. It is the time when people forgive each other and are 

happy to be close to all their relatives and friends. 

 

 

 

Rozdział II: Zwyczaje i tradycje 

Ukraina i Polska są podobnymi państwami, które mają wspólne korzenie. To dlatego mamy 

wiele tradycji świętowania Bożego Narodzenia i Wielkanocy, które w niektórych 

przypadkach są nawet takie same. Niektóre tradycje zostały częściowo utracone, inne, 

niestety całkowicie zniknęły ale są i takie, które zostały zachowane i stają się nawet coraz 

bardziej popularne. Naszym zadaniem jest podzielenie się z Wami najbardziej niezwykłymi, 

tradycyjnymi chwilami, z których nasze narody są dumne. 
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Zwyczaje i tradycje polskie: 

W polskiej kulturze dwa najważniejsze święta to Boże Narodzenie oraz Wielkanoc. Oba te 

święta jednoczą polskie rodziny i są najbardziej oczekiwanymi okresami w roku. 

 

Wielkanoc: 

Święta Wielkiejnocy są świętem ruchomym. Według tradycyjnej zasady – mają być 

obchodzone pierwszej niedzieli po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Wielkanoc 

poprzedzana jest przez Wielki Post, który z kolei zaczyna się w Środę Popielcową. W czasie 

Wielkiego Postu nie urządza się hucznych zabaw i wszyscy przeznaczają ten czas na 

przygotowanie się do Świąt Wielkiejnocy w sposób duchowy. Ostatnia niedziela przed 

Wielkanocą nazywana jest Niedzielą Palmową, która swoją nazwę łączy ze zwyczajem 

święcenia własnoręcznie zrobionych palm. 

Najważniejsze dni Świąt Wielkanocne to: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota 

i Niedziela Wielkanocna, która rozpoczyna się już po zachodzie słońca w sobotę. Według 

tradycji: „nie wolno rozpoczynać obrzędów, zanim nie zapadnie noc, a należy je kończyć 

przed świtem”. 

Wielki Piątek jest dla chrześcijan dniem, w którym ukrzyżowano Jezusa. Na pamiątkę tego 

ludzie wierzący poszczą. 

W Wielką Sobotę Polacy z rodzinami udają się rano do kościoła ze swoimi rodzinami, by 

poświęcić tzw. „święconkę”, w której powinny znajdować się: 

 Jajka (pisanki) – symbolizują nowe życie. Mogą być dekorowane na różne sposoby; 

 Baranek z chorągiewką „Alleluja” – najczęściej wykonywany z ciasta lub cukru; 

 Kiełbasa i wędliny; 

 Sól i pieprz; 

 Chleb; 

 Chrzan. 
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Wielka Niedziela wiąże się z radowaniem z powodu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

W ten dzień rodzina je uroczyste, wielkanocne śniadanie i udaje się do kościoła. 

Na Wielkanocnym stole oprócz poświęconego jedzenia znajdują się również Wielkanocne 

ciasta, takie jak: babka i mazurek. Wszystko dekorują wiosenne rośliny – bazie, żonkile 

i rzeżucha. 

Wielki Poniedziałek jest obchodzony jako Lany Poniedziałek, kiedy – zgodnie ze staropolską 

tradycją – ludzie polewają się nawzajem wodą. Zwyczaj cieszy się największą popularnością 

wśród dzieci i młodzieży. Według rdzennych założeń ma to symbolizować oczyszczenie. 

 

Niedziela i Poniedziałek są w Polsce dniami wolnymi od pracy, tradycyjnie spędza się je 

w domu, w rodzinnym gronie. 

 

Boże Narodzenie: 

Święta Bożego Narodzenia są najbardziej popularne u Polaków, nawet tych niewierzących. 

24 grudnia obchodzimy Wigilię. Jest to dzień, w którym nie spożywamy żadnych posiłków do 

momentu pojawienia się pierwszej gwiazdy na niebie. Wtedy cała rodzina zasiada przy 

wigilijnym stole. Polacy i chrześcijanie modlą się, a następnie dzielą opłatkiem. 

W międzyczasie składając sobie życzenia. 

Po tych rytuałach rodzina spożywa świąteczne potrawy, których – według tradycji – powinno 

być 12: 
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 Barszcz czerwony (z uszkami); 

 Zupa grzybowa; 

 Karp; 

 Kluski z makiem; 

 Pierogi z kapustą i grzybami; 

 Kapusta z grochem; 

 Kompot z suszonych owoców; 

 

Przy stole zawsze powinno znajdować się jedno puste nakrycie dla niezapowiedzianego 

gościa. 

Kolejnym zwyczajem jest umieszczanie siana pod obrusem wigilijnym. Symbolizuje to 

ubóstwo, w jakim narodził się Jezus. 

Po wigilijnej kolacji wszyscy podarowują sobie prezenty, które najczęściej znajdują się pod 

udekorowaną choinką. W zależności od tradycji – przynosi je Gwiazdka, dzieciątko Jezus lub 

Aniołek. Jest ona nieodłącznym elementem Świąt Bożego Narodzenia. Współcześnie jest ona 

dekorowana bombkami oraz różnego typu łańcuchami, lecz w starej tradycji – pojawiały się 

na niej dekoracje z opłatka, orzechów, czy pierników. W dawnych czasach zamiast choinki, 

pod sufitem wisiała „podłaźniczka”. 
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Następnym dniem jest Boże Narodzenie, wtedy chrześcijanie udają się rano do kościoła, by 

cieszyć się narodzinami Jezusa. Po mszy świętej spożywają świąteczny obiad z całą rodziną. 

 

Święta Bożego Narodzenia są ważnym wydarzeniem, które sprawia, że ludzie wybaczają 

sobie i cieszą się swoją obecnością. 

 

 

 

Chapter III: Manners and character 

A typical element of Polish and Ukrainian culture is Christmas dinner spent with the family. 

It‟s the best opportunity to watch our national behavior – both positive and negative as well. 

People who represent different generations meet at one table. The role of housekeepers is 

taken by seniors, which shows big respect towards them. Guests have to take their shoes off 

before coming into the house, which can be surprising for other nations. 

Both Poles and Ukrainians are hospitable and generous people. They always meet guests or 

people from other countries with bread and salt. They like to cook very tasty dishes and our 

tables are always full of delicious meals, when we meet guests. Ukrainian and Polish people 

never let the guests leave their homes without food. They follow the proverb “There may be 

no money to live on but there will always be enough money to dazzle your guests,” which 

means that they‟re overwhelmingly hospitable not only for their family members. The best 

symbol of openness is leaving an extra empty plate for an unexpected guest during Christmas 

Eve supper. 
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In Poland and Ukraine we eat a lot, often and till one‟s fill. Meetings at the table are 

connected with flaming conversations, which sometimes transform into arguments. The most 

common reason for dinner quarrels are exaggerated curiosity and different political opinions. 

The fact that we talk a lot is not helpful in this case. We can understand each other over the 

top. The best way to do this is complaining about the same things. It‟s hard to hide that we‟re 

perfectionists and the day without complaining would be the wasted one.  

In both countries the contrast between generations is more and more noticeable. Not only in 

the way we look like but, which is much more important, in behavior and the way of 

perceiving the world.  

In Poland older people are attached to conservative values, which is seen, for example, by 

being very religious. In Ukraine both young and old often go to church, but it is more popular 

in the western than in the central or eastern Ukraine. On the contrary, teenagers openly benefit 

from the freedom of liberal society; for instance: they present a different attitude towards the 

role of men and women as well as towards living with each other before the wedding, etc. 

However, for both of the generations tradition is important. 

The characteristic feature of Polish people is being able to connect something which is 

theoretically impossible to connect; an extreme hard-work with the flash in the pan. 

When it comes to gestures there‟s clearly seen the way of proper greeting, which looks 

different depending on age and sex. Men greet with each other with a firm and determined 

hand shake. Friends greet each other by a popular “teddy-bear hug”. Girls kiss each other on 

their cheeks. Differences between greetings are easily seen especially in female and men 

relationships. Older generation show respect towards females by kissing their hands whereas 

younger generation prefer fist bumbs or if they know each other better – they hug each other. 

The interesting thing about Ukrainian and Polish people is the fact that married women wear – 

unlike other nations – a wedding ring on the ring finger of their right hand. In Poland it comes 

from Polish January Uprising in 1863. 

Ukrainian people are very creative and they have inherited from their ancestors such skills as: 

embroidering towels, ties, shirts, dresses, icons, pictures with a cross. Our nation still makes 

cups, plates and vases from clay. Ukrainians are very emotional and humorous people. Our 

people like anecdotes and humor. We always look at the bright side of the situation. 

Ukrainians are very clever and educated. 80 % of school leavers enter the Universities in 

Ukraine and abroad. Parents pay much money for their kids to become educated. 
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Both Ukrainian and Polish people are hard working. Nowadays they are needed all over the 

world as skillful and reliable employees. The fact that they work in different parts of the 

world only proves that. 

Thus, one of the negative skills of Ukrainians is their ambitious to rule. They all want to be 

leaders without doing anything. They are not organized enough to finish everything that has 

been started before. Since their history Ukrainians have tried to live aside, thinking mostly 

about themselves and didn‟t care about other people around and this tradition remains in most 

families. 

 Times have changed a lot of things about two nations but still, people keep traditions, 

share them, teach their children to follow them. Young people interfere into modern life 

without fears, break stereotypes easily, try to change their surroundings to their tastes. 

A typical element of Polish and Ukrainian culture is Christmas dinner spent with the family. 

It‟s the best opportunity to watch our national behavior – both positive and negative as well. 

People who represent different generations meet at one table. The role of housekeepers is 

taken by seniors, which shows big respect towards them. Guests have to take their shoes off 

before coming into the house, which can be surprising for other nations. 
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Розділ III: Манера та поведінка 

 Типовим елементом польської та української культури є Різдвяна вечеря в колі 

сім‟ї. Це найкраща можливість спостерігати за національною поведінкою, як 

позитивною так і негативною. За столом збираються люди, які представляють різні 

покоління. Роль господаря виконується старшими, що підтверджує велику повагу до 

них. Гості повинні знімати взуття в будинку, це дуже дивує інші нації.  

Українці та поляки є гостинні та щедрі. Вони завжди зустрічають людей з інших країн 

з хлібом та сіллю. Вони люблять готувати дуже смачні страви і наші столи є завжди 

переповнені смаколиками, коли вони зустрічаєм гостей. Українці ніколи не залишають 

їх голодними. Існує прислів‟я, що « Може не бути грошей для прожиття, але завжди 

будуть гроші, щоби потішити своїх гостей», що означає, що вони надзвичайно 

гостиприїмні не лише для членів родини. Найкращим символом відкритості є залишена 

лишня тарілка для неочікуваного гостя під час Різдва на переддень Різдва.  

Також українські люди є креативними і успадкували такі вміння своїх предків як: 

вишивка рушників, спідниць, суконь, галстуків, ікон та картин хрестиком. Наші люди 

досі робить горнятка, тарілки і вази з глини. 
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Українці є дуже емоційними та гумористичними людьми. Наша нація любить жарти 

й гумор. Ми завжди бачимо хорошу сторону в любій ситуації. 

В основному українці та поляки є християнами, тому вони дуже релігійні. І старі 

і молоді люди ходять до Церкви в неділю. Це все ще міцна традиція серед українців. 

Сім‟ї моляться разом по вечорах. Українці є розумними та освіченими з часів коли 

Ярослав Мудрий побудував власну бібліотеку. 80% випускників шкіл поступають 

в університети в Україні та закордоном. Батьки платять багато грошей, щоб їхні діти 

стали освіченими. 

Поляки та українці є працьовиті. На даний момент вмілих і надійних працівників 

потребують в різних куточках світу. 

Одною з негативних рис українців є їхня амбіційність до керування. Ми всі хочемо 

бути лідерами, не роблячи нічого. Ми не достатньо організовані, щоб закінчити те, що 

було заплановано. 

Часи змінили багато речей в житті двох націй, але все таки люди в обох країнах 

дотримуються традицій, діляться ними, вчать своїх дітей дотримуватися їх. Молодь 

увірвалася в сучасне життя без страху, легко борються зі стереотипами, намагаються 

змінити своє життя згідно своїх уподобань. 

 

 

 

Rozdział III: Zachowanie i charakter 

Charakterystycznym elementem kultury polskiej i ukraińskiej jest świąteczny obiad 

spędzany w gronie rodzinnym. Staje się on doskonałym polem do obserwacji naszych 

narodowych zachowań, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Przy jednym stole 

spotykają się osoby reprezentujące różne pokolenia. Rolę gospodarzy zazwyczaj sprawują 

seniorzy, co świadczy o dużym szacunku w stosunku do nich. Goście, wchodząc do domu, 

zdejmują buty, co dla osób z zagranicy może być zdziwieniem. Polacy w myśl powiedzenia 

„postaw się, a zastaw się”, są nad wyraz gościnni nie tylko dla członków własnej rodziny. 

Dobitny symbol otwartości stanowi dodatkowa pusta zastawa stołowa dla niespodziewanego 

przybysza w trakcie kolacji wigilijnej. W Polsce je się dużo, często i do syta. Spotkaniu przy 

jednym stole towarzyszą zażarte rozmowy, które – zdarza się – przybierają wręcz formę 

kłótni. Zarzewiem konfliktów stają się najczęściej: przesadna ciekawość oraz odmienne 

poglądy polityczne. Sprawy nie łagodzi fakt, że w naszej naturze leży duża gadatliwość. 



` 

38 
 

Mimo wszystko, potrafimy się wzajemnie porozumieć. Dokonuje się to często na polu 

wspólnych tematów do narzekania. Nie da się ukryć, iż jesteśmy chodzącymi 

perfekcjonistami i dzień bez narzekania stanowiłby dla nas dzień stracony. 

Coraz bardziej zauważalny staje się w naszym kraju kontrast międzypokoleniowy. 

Sprowadza się on nie tylko do wyglądu, ale – co znacznie istotniejsze – do różnicy 

w zachowaniach oraz w podejściu do kwestii światopoglądowych. Starszyźnie wyraźnie bliżej 

do wartości konserwatywnych, co objawia się np. dużą pobożnością; z kolei młodzież 

otwarcie korzysta ze swobód charakterystycznych dla społeczeństwa liberalnego. Przejawia 

się to u nich m.in. odmiennym podejściem do roli mężczyzny i kobiety, do wspólnego 

mieszkania przed ślubem itp. Mimo wszystko i nowe pokolenia wykazują duże przywiązanie 

do tradycji. Wszyscy Polacy odznaczają się tym, iż potrafią pogodzić ze sobą to, co 

teoretycznie niemożliwe do pogodzenia: ogromną pracowitość ze słomianym zapałem. 

W kwestii gestów wyraźnie zauważalna jest rola właściwego przywitania, które 

inaczej wygląda w zależności od wieku i płci. Mężczyźni witają się ze sobą poprzez 

stanowcze i pewne podanie sobie dłoni. W przypadku przyjaciół popularny jest tzw. „miś”. 

Dziewczyny z kolei całują się w policzek. Różnice w przywitaniu dają się zaobserwować 

zwłaszcza w relacjach damsko-męskich, gdzie starsze pokolenie okazuje szacunek do płci 

przeciwnej poprzez ucałowanie dłoni; młodsze natomiast „klei żółwia”, bądź w sytuacji 

większej zażyłości przytula się. Ciekawostkę stanowi fakt, iż zamężne kobiety noszą – 

w przeciwieństwie do innych państw – obrączkę na serdecznym palcu prawnej dłoni, co sięga 

swoimi korzeniami czasów powstania styczniowego. 
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Chapter IV: Three generations’ lifestyles 

1. Spending holidays 

Our parents‟ and grandparents‟ generations used to travel on holidays organised by 

workplaces. Each big factory had its own tourist base where the workers with whole 

families would spend that summertime. It was cheap and popular. And what‟s the 

more important – affordable for everybody. Children also used to relax at camps 

financed by their parents‟ employers. Such camps usually took place in forest by the 

lake or sea or in the mountains. Nowadays there is a tendency of travelling abroad and 

relaxing mostly in exotic countries. The most popular destinations are Spain, Greece, 

Croatia, Bulgaria and Italy. Not only Polish tourists buy a package holidays from 

travel agencies but also travel there independently. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Celebrating birthday – the 18th birthday 

Our grandparents and parents organized parties at home, they prepared homemade 

food and drinks by themselves. Such events in Poland were called „prywatki”. 

Originated from the word private. Only close friends and family were invited. These 

days teenagers throw parties in clubs. These events are much bigger than previously. 

The number of participants reaches even two hundred. Everything is financed by 

parents. 
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3. Meeting loves 

Our grandparents and parents often met their loves at parties like „prywatki” or 

dancing evenings. Like everybody they could meet everywhere. In our times we get to 

know each other online using various socialnetworking sites. I think that the 

traditional way of finding partners is still present. We prefer talking face to face, 

because it is the best method to get to know each other better. 

 

4. Conclusion 

The most similar lifestyles are of our parents‟ and grandparents‟. 

Ours are becoming more and more modern. 

Our generations may be different in many aspects, but the basic values are still the 

same. Our lifestyles may differ but we still love in the same way. 
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Розділ IV: Стилі життя трьох поколінь 

 Ми хотіли б розповісти про стилі життя трьох поколінь – наш, наших батьків, 

наших бабусь і дідусів. У двох останніх життя було більш схожим. Наше ж життя 

щоразу стає все більш і більш сучасним. 

1. Перш за все, ми хочемо розповісти про проведення канікул. 

 Покоління наших батьків, бабусь та дідусів звикли під час канікул та відпусток 

подорожувати в місця, передбачені путівками, які вони отримували на роботі. Кожна 

велика фабрика мала свою власну туристичну базу, де працівники та їхні сім'ї 

відпочивали влітку. Це було дешево і дуже популярно. І що найважливіше – це міг 

дозволити собі кожен. Діти також звикли відпочивати під час таборів, оплачуваних 

роботодавцями їхніх батьків. Такі табори зазвичай відбувалися в лісі біля озера, моря 

чи в горах. Зараз є тенденція подорожувати закордон і відпочивати в основному 

в екзотичних країнах. Найбільш популярними є такі туристичні місця, як: Іспанія, 

Греція, Крит, Болгарія і Італія. Також підлітки зараз віддають перевагу не просто 

пасивному відпочинку за кордоном, а міжнародним таборам, де вони водночас можуть 
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чогось навчатися, розвивати себе та заводити нові знайомства. Люди подорожують не 

лише з допомогою туристичних агентств, але й самостійно. 

2. По-друге, варто розповісти про святкування Днів народження, а в основному про 

18-ліття.  

 В Польщі та Україні бабусі та дідусі організовували вечірки вдома, для яких 

вони готували домашню їжу та напої. В гості запрошували лише родичів та близьких 

друзів. В Польщі такі події називалися «приватки», що походить під слова 

«приватний».  

 Тепер підлітки святкують вечірки в клубах. Ці події є набагато грандіознішими, 

адже число гостей може досягати навіть 200 людей. Все дійство оплачують батьки 

іменинника.  

3. І, нарешті, хочемо розповісти про шляхи трьох поколінь зустріти своє кохання. 

 Наші бабусі, дідусі і батьки часто зустрічали своїх супутників по життю на 

вечірках, як «приватки», або на дискотеках. Звичайно, вони могли зустрітися де-небудь. 

Зараз ми знайомимося один з одним онлайн, використовуючи різноманітні соціальні 

мережі. Традиційний шлях пошуку партнера зберігся до сьогодні. Ми віддаємо 

перевагу спілкуванню один-на-один, тому що це найкращий спосіб познайомитися 

краще. 

 

Підсумок: 

Наші покоління можуть різнитися в різних аспектах, але їхні основні цінності є досі 

такі ж. Наші стилі життя можуть відрізнятися, але любимо ми досі в той же самий 

спосіб.  

 

 

 

Rozdział IV: Styl życia trzech pokoleń 

1. Sposób spędzania wakacji 

Pokolenia naszych rodziców i dziadków jeździło na wakacje organizowane przez 

miejsca pracy. Każda duża firma miała swój własny ośrodek turystyczny, gdzie 

pracownicy z całymi rodzinami spędzali ten wakacyjny czas. Były to tanie i popularne 

wypoczynki. Co najważniejsze – na każdą kieszeń Polaka. Dzieci relaksowały się na 

obozach finansowanych przez pracodawców rodziców. Takie obozy zwykle miały 
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miejsce w lesie nad jeziorem, nad morzem lub w górach. W XXI wieku coraz częściej 

Polacy podróżują za granicę – najbardziej popularne kierunki to Hiszpania, Grecja, 

Chorwacja, Bułgaria i Włochy, ale głównie relaksują się w egzotycznych krajach. 

Polscy turyści wykupują pakiety wakacyjne z biur podróży oraz podróżują na własną 

rękę.  

 

 

2. Celebracja wejścia w dorosłość – 18-te urodziny 

Nasi rodzice i dziadkowie organizowali imprezy w domach, samodzielnie 

przygotowywali posiłki i napoje. Takie wydarzenia były nazywane „prywatkami” od 

słowa prywatne. Tylko bliscy przyjaciele i rodzina byli zaproszeni. Aktualnie 

młodzież urządza imprezy w klubach. Te wydarzenia są znacznie większe niż 

poprzednio. Liczba zaproszonych gości przekracza nawet 200 osób. Wszystko 

finansowane jest przez rodziców. 
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3. Poznawanie „drugiej połówki” 

Nasi dziadkowie i rodzice często poznawali swoje połówki na imprezach takich jak 

prywatki i potańcówki. Jak każdy – mogli poznać swoją miłość wszędzie. W XXI 

wieku poznajemy się online, używając różnych portali społecznościowych, ale 

tradycyjne sposoby znalezienia partnera są wciąż obecne. Cenimy rozmowy twarzą 

w twarz, gdyż jest to najlepsza metoda poznania drugiego człowieka. 

 

 

 

 

4. Podsumowanie 

Polacy i Ukraińcy (trzy pokolenia) mogą się różnić w wielu aspektach, ale 

podstawowe wartości są wciąż niezmienne. 

Nasze pokolenie staje się coraz bardziej nowoczesne. 

Najbardziej zbliżone są style życia naszych rodziców i dziadków 

Nasze style życia mogą być różne, ale wciąż kochamy tak samo. 
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Chapter V: Ukrainian cuisine 

Ukrainian cuisine is varied and rich. Its development 

was influenced by many factors: geography and climatic 

conditions, plant cultivation and animal domestication, 

technological changes, cultural influences, and 

economic relations with other countries. 

Since ancient times bread has held 

a special position in the cuisine of the Ukrainian 

people. In Ukraine there are some types of bread. 

They are rye bread and white-wheat bread. 

Besides ordinary bread Ukrainians bake various 

ritual breads from special doughs. Ukrainian bread 

is very famous. As a sign of hospitality, guests are 

greeted with Cooked cereal (wheat, barley, 

buckwheat, millet, oat) is an ancient Ukrainian food. The most commonly eaten cereals are 

Mamalyga or Kulish in the Hutsul and Trans-Carpathian region. 

The favourite dishes made of flour are dumplings (halushky) and filled dumplings 

(varenyky) with various types of 

filling: cheese, potato. The potato is the 

most widely used vegetable in 

Ukrainian cooking. It is a necessary 

ingredient in all soups, particularly 

borsch. Boiled or baked potatoes are 

served with meat, fish, cabbage, 

mushrooms and buckwheat. 

Borsch is served with dinner in Ukraine. It is made of beets, cabbage, carrots and 

meat. Bread Kvasis a popular folk beverage in Ukraine. 
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Розділ V: Українська кухня 

Українська кухня надзвичайно багата 

й різноманітна. На її розвиток вплинуло багато 

чинників: географічні та кліматичні умови, 

домашнє господарство, міжнародні культурні та 

економічні зв‟язки. 

З давніх часів хліб мав важливе значення 

в кухні українського народу. В Україні 

є декілька видів хлібу: житній та пшеничний. 

Крім звичного хлібу, українці печуть також 

ритуальну випічку з різних видів тіста. 

Український хліб є надзвичайно відомим. 

В знак гостинності, гостей вітають 

з приготовленою кашею (ячмінь, овес, гречка, 

пшениця, просо), яка є однією з найдавніших 

українських страв. Найбільш вживаними 

є мамалига або куліш наГуцульщині та Закарпатті. Улюблені страви готуються 

з борошна: вареники, галушки – з різними видами начинок. Картопля є найбільш 

популярним овочем 

в українській кухні. Це 

необхідний інгредієнт у всіх 

супах, зокрема у борщі. Варену 

або печену картоплю подають 

з м‟ясом, рибою, капустою, 

грибами та гречкою. 

Борщ завжди був 

невід‟ємною частиною обіду в Україні. Його готують з буряка, капусти, моркви та 

м‟яса. Поширеним напоєм в Україні є хлібний квас. 
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Налисники: 

Інгредієнти:     Виконання: 

0б5 л молока     1. Збити масло 

250 гр муки     2. Вимішати муку,сіль, жовтки і  

4 жовтки     порошок до печива 

50 гр масла     3. Потрохи додати молоко, на  

1 ч. л. порошку до печива   кінець масло 

Сіль      4. Збити білки з цукром, додати 

30 гр цукру     до тіста 

4 білки     5. Смажити налисники 

      Мус з білого шоколаду 

Інгредієнти:                                                  Виконання: 

83 мл сметани 36%    1. Сметану збити з молоком 

83 мл молока     2.Жовтки збити з цукром і  

27 гр жовтків     додати до них тепле молоко з  

17 гр цукру     сметаною. 

400гр білого шоколаду   3. Листки желатину намочити.  

660 мл збитої сметани 36 %  Розпустити шоколад і додати  

1 лист желатини    до нього відтиснений желатин 

      4. Додати масу шоколадну до  

      молока і остудити. 

      5. Додати до маси збиту сметану і 

      Викласти до формочок. Охолодити в  

      морозилці. 
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Chapter V: Poles in the kitchen – Polish cuisine 

The most characteristic and common dishes for the Polish cuisine are dumplings (pierogi), red 

borsch (barszcz czerwony) and white borsch (żurek). They are in each menu of a traditional 

restaurant and are a must in every Polish home. Each housewife has her own tested recipe for 

dumplings stuff and secret ingredients influencing unique taste and flavour of homemade 

„bigos‟‟ (cabbage stew with meat and sausages). 

 

 

Nowadays, Poles, following foreign journeys, are tasting and implementing dishes from other 

countries. In Polish shops there is no problem with buying products to prepare exotic dishes. 

Polish people like experimenting in the kitchen. The typical Polish dish – „pierogi” are stuffed 

with meat, cabbage mixed with mushrooms or cottage cheese mixed with potatoes. „Pierogi‟‟ 

are also filled with feta cheese, spinach, liver and many other unusual ingredients. 

 

 

The typical Polish dinner consists of chicken soup (rosół) and tomato soup as well as the 

second dish which most often contains pork chops, potatoes and salad. With the traditional 

Polish dinner you will also get „kompot” (drink made of boiled fruits). 
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While visiting Poland it‟s worth tasting cheesecake, apple pie and poppyseed cake. These are 

very popular Polish treats made according to various recipes. Why don‟t you look for your 

favourite one? 

 

At our culinary workshops we did not only sweeten but also sugarcoated! We prepared 

pancakes pies with chocolate and fruit mousses. How delicious it was! You must try our 

recipes. 

 

White chocolate mousse 

Ingredients: 

83 ml cream (36% fat) 

83 ml milk 

27 g egg yolks 

17 g sugar 

400 g white chocolate 

660 ml whipped cream (36% fat) 

1 leaf of gelatine 

 

How to do it: 

1. Boil cream with milk 

2. Whip yolks with sugar and add warm milk with cream 

3. Soak gelatine in water 

4. Melt chocolate and add gelatine 

5. Mix everything and add the mixture to the milk 

6. Cool the mixture 

7. Add whipped cream 

8. Put the mixture into casts 

9. Cool in a fridge 

 

Pancakes 

Ingredients: 

0,5 l milk 

250 g flour 

4 egg yolks 
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50 g butter 

1 tsp baking powder 

30 g sugar 

4 egg whites 

 

How to do it: 

1.Melt butter 

2.Mix baking powder, egg yolks and milk.  

3.Slowly add milk and butter 

4.Whip whites with sugar and give the mixture to the pastry 

5.Fry pancakes on melted butter 

6.Put some mousse on each pancake 

 

 

 

Enjoy your meal! 
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Rozdział V: Polacy w kuchni – kuchnia polska 

Najbardziej charakterystyczne polskie dania to pierogi, bigos, barszcz czerwony i żurek. 

Znajdziecie je w menu tradycyjnej restauracji i skosztujecie w polskim domu. Każda 

gospodyni ma swój własny, sprawdzony przepis na farsz do pierogów i sekretne składniki 

wpływające na wyjątkowy smak i niepowtarzalny aromat domowego bigosu. 

 

 

Obecnie Polacy, dzięki zagranicznym podróżom, chętnie próbują dań innych narodów, 

a w polskich sklepach bez problemu znajdziecie składniki do egzotycznych potraw. Polacy 

chętnie eksperymentują w kuchni. Typowe polskie danie – pierogi – z reguły występują 

z farszem mięsnym, kapusta z grzybami lub ruskie (farsz z białego sera z ziemniakami). 

Obecnie pierogi nadziewa się też serem feta ze szpinakiem, wątróbką z kaszą i innymi 

ciekawymi składnikami. 

 

 

Typowy polski obiad składa się z rosołu lub zupy pomidorowej oraz drugiego dania, na który 

najczęściej podaje się kotlet schabowy, ziemniaki i surówkę. Do obiadu dostaniecie także 

kompot owocowy. 
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Goszcząc w Polsce warto spróbować sernika, szarlotki i makowca. To bardzo popularne 

polskie ciasta i istnieje wiele wariantów ich wykonania – szukajcie swojego ulubionego 

przepisu. 

Na warsztatach kulinarnych tym razem nie lukrowaliśmy, ale słodziliśmy na całego! 

Przygotowaliśmy torty naleśnikowe przekładane musami czekoladowymi i owocowymi. Było 

pysznie! Wypróbujcie nasze przepisy! 

 

Mus z białej czekolady 

Składniki: 

83 ml śmietany 36% 

83ml mleka 

27 g żółtek 

17g cukru 

400 g białej czekolady 

660 ml ubitej śmietany 36% 

1 listek żelatyny 

 

Wykonanie: 

1. Śmietanę zagotować z mlekiem 

2. Żółtko ubić z cukrem i dodać do nich ciepłe mleko ze śmietaną 

3. Listki żelatyny namoczyć. Rozpuścić czekoladę i następnie dodać do niej odciśnięte 

z wody listki żelatyny.  

4. Dodać masę czekoladową do mleka i ostudzić.  

5. Dodać do masy ubitą śmietanę i wyłożyć do foremek.  

6. Schłodzić w lodówce. 

 

 

Naleśniki 

Składniki: 

0.5 l mleka 

250g mąki 

4 żółtka 

50 g masła 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 
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sól 

30 g cukru 

4 białka 

 

Wykonanie: 

1. Zbrązowić masło 

2. Wymieszać sól, mąkę, żółtka i proszek do pieczenia 

3. Powoli dodać mleko a na koniec masło 

4. Ubić białka i cukier, a następnie dodać do ciasta 

5. Usmażyć naleśniki 

Smacznego! 
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Summary 

The project HOW TO SWEETEN OUR RELATIONS? A POLISH-UKRAINIAN GUIDE 

OF A XENOPHOBE started on 15th October 2017. In the afternoon the Ukrainian students 

from Specialized School I-III Degrees 8 with in-depth learning of English came to our 

Korczak High School in Sosnowiec. The project was co-financed by Polish-Ukrainian 

Council of Youth Exchange and the City Council of Sosnowiec. During the integrating 

workshops we had a friendly atmosphere which enabled us to get to know each other better. 

Together we danced the Ukrainian traditional dance kolomylka and Polish polonaise. Next 

day we began to work. We took part in the debate: „POLISH-UKRAINIAN RELATIONS 

WITHOUT PREJUDICES AND STEREOTYPES. HATE SPEECH AND XENOPHOBIA” 

in which we discussed difficult topics such as: xenophobia, hate speech and Polish-Ukrainian 

relationships. Some Ukrainian and Polish students from Silesian University participated in the 

debate. During the following days we completed the project tasks and took part in different 

workshops. We made Polish special national ribbons and Ukrainian friendship bracelets. We 

practised our culinary skills by preparing desserts. We integrated playing bowling and singing 

in a karaoke evening. Having our workshops we learned about our cultural similarities and 

differences. We expanded our historical knowledge visiting The Silesian Museum, 

sightseeing Cracow, Katowice and taking part in the city game. We made a discussion with 

three generations on our workshops on Thursday. We spoke with a Ukrainian couple and the 

citizens from Sosnowiec about their young age. We completed our project by writing e-

publication in three languages. 

After such an exciting week we dare say that in spite of some differences, we still have a lot 

in common. We may claim definitely we are not xenophobes. 
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Підсумок 

Проект «ЯК ПОКРАЩИТИ НАШІ ВІДНОСИНИ? ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ 

ПУТІВНИК КСЕНОФОБА» розпочався 15 жовтня 2017 року. Після обіду учні 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №8 з поглибленим вивченням англійської мови 

приїхали до VI ліцею ім. Я.Корчака в місті Сосновєц. Проект був спів-фінансовано 

Польсько-Українською Радою Обміну Молоді та Радою Міста Сосновєц. Дружня 

атмосфера під час інтеграційних майстерень сприяла пізнанню один одного. Разом ми 

всі танцювали український народний танець коломийку і польський полонез. 

Наступного дня ми розпочали роботу. Учасники проекту взяли участь у дебатах 

«ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ БЕЗ УПЕРЕДЖЕНЬ І СТЕРЕОТИПІВ. 

МОВА НЕНАВИСТІ ТА КСЕНОФОБІЯ», де обговорювали ці важкі для обох 

суспільств теми. Деякі українські та польські студенти із Сілезького університету взяли 

участь у дебатах. Протягом наступних днів ми завершили завдання проекту, 

практикуючи у найрізноманітніших майстер класах. Ми виготовили польські 

національні котильйони, українські браслети дружби, практикувалися у кулінарних 

здібностях, готуючи десерти. Інтегруючись, вечорами ми грали у боулінг, співали 

у караоке. Під час наших майстер класів ми дізнавалися про спільні культурні риси, 

відмінності, розширили наші історичні знання, відвідуючи Сілезький музей, оглядаючи 

Краків, Катовіце і беручи участь у міській грі. Під час нашої майстер класу у четвер 

у нас було обговорення стилю життя між трьома поколіннями. Учасники проекту 

розмовляли з українською парою і жителями Сосновца про їхні молоді роки. Ми 

завершили написання нашої е-публікації трьома мовами. 

Після такого прекрасного тижня ми можемо сказати, що, незважаючи на відмінності, 

у нас все таки багато спільного. 

Ми чітко заявляємо, що ми не є ксенофобами. 
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Podsumowanie 

Projekt „JAK POL-UKROWAĆ NASZE RELACJE? POLSKO-UKRAIŃSKI 

PRZEWODNIK KSENOFOBA” rozpoczął się dnia 15 października 2017 roku (niedziela). 

W godzinach popołudniowych do VI LO im. J. Korczaka w Sosnowcu przybyła ukraińska 

młodzież ze Szkoły Średniej nr 8 z rozszerzonym językiem angielskim z ukraińskiego miasta 

Sambor. 

Projekt był finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży oraz 

współfinansowany przez Urząd Miasta w Sosnowcu. Podczas zajęć i zabaw integracyjnych 

panowała pozytywna atmosfera, która umożliwiła nam lepsze poznanie się. Wspólnie 

tańczyliśmy ukraińską kołomyjkę i polskiego poloneza. Następnego dnia przystąpiliśmy do 

działania. Wzięliśmy udział w debacie pod tytułem „RELACJE POLSKO-UKRAIŃSKIE 

BEZ WZAJEMNYCH UPRZEDZEŃ I STEREOTYPÓW. PRZECIWDZIAŁANIE 

KSENOFOBII I MOWIE NIENAWIŚCI”, w której poruszyliśmy trudne tematy, takie jak: 

ksenofobia, mowa nienawiści na tle relacji polsko-ukraińskich. Razem z nami w debacie 

wzięli udział studenci Uniwersytetu Śląskiego z Polski i Ukrainy oraz ich wykładowcy. Przez 

kolejne dni realizowaliśmy założenia projektu, uczestnicząc w licznych warsztatach. 

Tworzyliśmy polskie kotyliony i ukraińskie opaski przyjaźni, doskonaliliśmy nasze 

umiejętności kulinarne poprzez przygotowanie deserów. Integrowaliśmy się, grając razem 

w kręgle i uczestnicząc w wieczorze karaoke. Na zajęciach warsztatowych poznaliśmy nasze 

różnice oraz podobieństwa kulturowe. Poszerzyliśmy naszą wiedzę historyczną, zwiedzając 

Muzeum Śląskie oraz krajoznawczą, odwiedzając dwa duże miasta: Kraków i Katowice, oraz 

uczestnicząc w grze miejskiej. Podczas czwartkowych warsztatów przeprowadzaliśmy 

dyskusję z trzema pokoleniami. Rozmawialiśmy z ukraińskim małżeństwem oraz 

z przybyłymi sosnowiczanami na temat swojej młodości. Zwieńczenie naszej tygodniowej 

pracy stanowi niniejsza przygotowana przez nas e-publikacja napisana w języku angielskim, 

ukraińskim i polskim. 

Po minionym tygodniu możemy śmiało stwierdzić, że pomimo kilku różnic wciąż mamy ze 

sobą wiele wspólnego, a – co najważniejsze – daleko nam do miana ksenofobów. 
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