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ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРОЕКТІ 
 

Від імені польського товариства «Інтеграція «Європа-Схід» маємо честь запросити Вас до 
міжнародного проекту «PL+UA=EU. Польсько-українські зустрічі  на шляху до об’єднаної 
Європи». Проект є співфінансованим в рамках конкурсу Міністерства Закордонних Справ РП 
«Співробітництво в галузі публічної дипломатії 2015» 
 

Проект реалізує товариство «Інтеграція «Європа-Схід» з м. Кельце у співпраці з українськими 
партнерами: 

- Вінницький регіональний центр інформації "Креатив" 
- Вінницька культурно-просвітницька спілка поляків 
- Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 
- Асоціація бібліотек Вінниччини 
- Хмельницький національний університет 
- Українсько-польський центр європейської інтеграції у м. Хмельницький 
- Спільнота польських вчителів в Україні (Хмельницьке відділення) 
- Хмельницька обласна універсальна наукова ім. М. Островського 
- Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича 

 

Товариство «Інтеграція «Європа-Схід» - це польська неурядова організація, яка від 2010 року 
реалізує міжнародні проекти. Метою організації є впровадження діяльності з поглиблення 
розвитку дружніх стосунків  та співпраці між Європейським Союзом і країнами Східної Європи 
та країнами, зацікавленими в реалізації спільних проектів. 
Метою проекту є промоція польської мови та знать про сучасну Польщу. В рамках проекту у 
вересні 2015 р. запланована Виїзна школа польської мови для дітей та молоді «Зустрінь Польщу 
в….». Виїзні лекції з польської мови та культури включатимуть 50 зустрічей у Вінницькій, 
Хмельницькій та Житомирській областях на тему історії  Польщі, сучасної музики, а також 
презентація можливостей навчання у Польщі. 
 

Запрошуємо Вас до участі в таких зустрічах. Кожна установа, організація, яка зголоситься 
організувати такі зустрічі, отримає промоційні матеріали з вивчення польської мови – 
підручники, освітні ігри, освітні дошки, прапори Польщі та цікаві сувеніри для учасників 
зустрічей.  Бажаючих приєднатися до проекту просимо до 15  серпня 2015р.  заповни анкету, 
що у додатку, та надіслати електронну версію анкети та сканований варіант анкети з підписом і 
печаткою на ел. адресу:  координатору в Україні: oksana.bondar.v@gmail.com  та польському 
організатору: kontakt@siew.org.pl 
 
Більше інформації щодо участі в зустрічах можна дізнатися в координатора проекту на Україні: 
Оксани Бондар, тел.: +380638664664, e-mail: oksana.bondar.v@gmail.com  

 
Запрошуємо до співпраці, 
 

 
 

Кшиштоф Каліта, 
Голова товариства 
тел. +48796548507 
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Інформація про проект 

 
Головною метою проекту є промоція вивчення польської мови на Україні через впровадження 
інноваційних методів викладання польської мови як іноземної. 
 
Проект реалізується в 3-х областях: Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській. В цих областях, 
згідно даних Генерального Консульства РП у Вінниці, проживає найбільше в Україні людей 
польського походження, кількість яких, за деякими оцінками, може сягати 450 тис. осіб. 
 
 
Приємно відмітити, що з 2011 року Товариство «Інтеграція «Європа-Схід»  за підтримки 
Міністерством закордонних справ  РП вирішує громадські завдання, метою яких є розвиток 
польсько - українського співробітництва. 
 
 

Заходи в рамках проекту: 
 

- Організація закордонних практик і лідерських навчань в Кельце; 
- Організація курсів польської мови; 
- Організація виїзної школи польської мови; 
- Підсумкова конференція «Мовні компетенції для професійного і соціального успіху в Європі» 
на базі Хмельницького національного університету. 
 
 
Товариство планує вперше долучити понад 50 шкіл і організацій в малих містечках для 
організації  виїзних лекцій з польської мови та культури під назвою  «Зустрінь Польщу в….».  
Ці виїзні зустрічі планується провести протягом трьох тижнів вересня 2015р. у Вінницькій, 
Хмельницькій та Житомирській областях. 
 
 

Наші партнери в Україні: 
 

- Вінницький регіональний центр інформації "Креатив" 
- Вінницька культурно-просвітницька спілка поляків 
- Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 
- Асоціація бібліотек Вінниччини 
- Хмельницький національний університет 
- Українсько-польський центр європейської інтеграції у м. Хмельницький 
- Спільнота польських вчителів в Україні (Хмельницьке відділення) 
- Хмельницька обласна універсальна наукова ім. М. Островського 
- Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича 
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Почесний патронат проекту: 
 

-  Генеральний консул РП у Вінниці 
- Генеральний консул України в Кракові 
-  Свєнтокшиський губернатор  
- Свєнтокшиський Маршалек  
- Келецький староста 
- мер міста Кельце 

 
 

Інформація про проект в Інтернеті: siew.org.pl, edua.eu та vinkiel.info  
Партнерський портал в Україні: slowopolskie.org 
 

 
Медіа патронат: 

Газета «Słowo Polskie» та портал slowopolskie.org 
ТБ 33 канал в Хмельницькому 


