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Медаль «За заслуги перед польською
культурою» для Лєха Сухомлинова
Лєх Сухомлинов, голова Польського культурно-освітнього товариства «Відродження», був нагороджений медаллю міністра культури і національної спадщини Польщі «За заслуги перед
польською культурою». 2 березня нагороду йому вручив Генеральний Консул Республіки Польща
у Харкові Ян Ґранат.
Слід нагадати, що з моменту створення товариства його очолює доцент
Лєх Сухомлинов. Присвячуючи себе цій громадській
ініціативі, він розумів, що
відповідальність – це
цінність, над якою треба постійно й тяжко працювати.
Він самовіддано працює
задля здійснення й утілення в життя статутних цілей і
зобов’язань товариства і отримує бажані результати.
Голова товариства задоволений з того, що реалізував
чимало потрібних полякам
проектів, колись, здавалося б, недосяжних.
Польське товариство
“Відродження” розпочало
свою діяльність з відродження римсько-католицької
парафії, яка існувала в Бердянську з 1862 року до середини тридцятих років ХХ
століття. У 1998 році при парафії виник кабінет лікарської допомоги, що діє й до
сьогодні. Його провадить
Полонійне
об’єднання
лікарів, діяльність якого є
доказом того, що навіть в
умовах економічної кризи
можна організувати свою
діяльність і допомагати людям. При товаристві діє також Польська спілка науковців, що об’єднує молодих викладачів і досвідчених науковців, котрі проводять дослідження, пов’язані
з Польщею, її історією, культурою, літературою тощо.
Крім вищезгаданих струк-

тур, при товаристві діє
Спілка польської молоді й
центр польської культури
«Biesiada». Поляки Бердянська мають невеликий,
проте власний Польський
дім, який було куплено й
відремонтовано коштом
Сенату Польщі за посередництвом
товариства
«Wspolnota Polska».
Цікавим є досвід опіки
товариства над дітьми-сиротами, вихованцями школи-інтернату в Бердянську.
Малеча вивчає польську
мову й бере активну участь
у численних культурних заходах.
Голові товариства «Відродження» місцеві поляки
вдячні, зокрема, за відродження й збереження
польської національної окремішності, організацію навчання польської мови, проведення святкових зустрічей і відзначення річниць,
допомогу бідним і самотнім
людям, налагодження постійних контактів з Вітчизною духу, влаштування поїздок старших осіб, дітей та
молоді до Польщі, а особливо за сприяння в отриманні Карти поляка.
Громадська діяльність
Лєха Сухомлинова характеризується високою самовідданістю, винятковим завзяттям,
натхненням,
стійкістю й наполегливістю.
Завдяки великому патріотизмові він долає навіть
найбільші труднощі; як голо-

ва товариства він
є ініціатором, душею й справжнім
рушієм усіх вищезгаданих починань, він постійно
піклується про те,
щоб люди польського походження свідомо, без
будь-якого остраху
признавалися до
своїх польських
коренів.
Лєх Сухомлинов уже багато
років займається
наукою. Він є автором понад 80
наукових робіт, у
тому числі й 5 монографій,
що
пропагують польську культуру й передусім – польську літературу. У
колі його зацікавлень знаходиться
творчість польських письменників пограниччя.
Наукові розвідки
кандидата філологічних
наук, доцента Сухомлинова присвячено проблемам
польсько-українського пограниччя й культурному діалогові братніх народів. У
своїх дослідженнях Л.Сухомлинов передовсім використовує сучасні методологічні праці, в котрих
польські,
українські,
російські, швейцарські чи
французькі автори вироби-

«Європейський Союз перед проблемою мультикультуралізму» –
саме під такою назвою проходив науково-практичний семінар наприкінці лютого у Римі та Лісабоні. У його обрадах взяли участь учені
з Польського товариства «Відродження». Варто зазначити, що друга половина ХХ ст. характеризується значним напливом іммігрантів
у країни Західної Європи. Попервах з боку урядів країн Західної
Європи цей процес стимулювався з огляду на демографічну кризу
та відсутність достатньої кількості робочих рук для відновлення післявоєнного соціально-економічного життя. Дотримуючись ідеї «відкритих дверей», тодішня європейська правляча еліта розвинула і впровадила в життя ідеї економічного лібералізму, мультикультуралізму,
які виражались у дотриманні принципів політкоректності у всіх питаннях, що стосувалися відносин між корінним населенням Європи
та іммігрантами. Тому предметом обговорення учасників семінару
стало актуальне етнокультурне становище Європи.

9 – 10 березня у польському місті Познань відбулася
ІХ науково-практична конференція пульмонологів,
участь у якій вкотре взяла голова Полонійного
об’єднання лікарів Бердянська Ольга Бондарєва.
Організатором наукової зустрічі-практикуму, яка відбувалася під патронатом кафедри та клініки пульмонології, алергології та онкології Познанського медичного університету, було товариство розвитку пульмонології у Познані. Конференція згромадила фахівців, зацікавлених новітніми стандартами діагностики й лікування хвороб дихальних шляхів. Метою конференції
було обговорення стандартів виявлення захворювань,
поєднання теорії та практики, а також інтерактивне
розгортання дискусії та обмін досвідом.

ли свій оригінальний спосіб
вивчення проблематики
пограниччя культур. Науковий доробок Л.Сухомлинова було схвалено провідними полоністами України та
Польщі.
Правління
Польського культурноосвітнього товариства
“Відродження”
в Бердянську.

На початку березня члени Польського культурно-освітнього товариства «Відродження» та викладачі Бердянського університету менеджменту і бізнесу організували і взяли участь у науково-дослідній експедиції в
місцевості Адамполь (турецькою Полонезької), розташованій в околицях Стамбула. Це феноменальне поселення, де й досі живуть поляки, можна назвати
польським островом у турецькому морі. Виникло воно
у 1842 році в азіатській частині Босфорської протоки.
Адамполь став притулком для поляків, що залишили
поневолену батьківщину, та прикриттям для антиросійської дипломатичної діяльності некоронованого
польського короля Адама Чарториського та його соратників на Балканах та Близькому Сході.
Експедиція відбулася втретє. Цього разу до наукових розвідок, метою яких було дослідити мовні особливості місцевих поляків, а саме, значення мови як
засобу збереження національної ідентичності, було
залучено фахівців з Інституту славістики Польської
академії наук. Матеріали попередніх досліджень було
опубліковано в українських та зарубіжних виданнях,
а також у монографії доцента Лєха Сухомлинова
«Культурні пограниччя: новий погляд на стару проблему».

