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Почесний доктор Бердянського університету менеджменту
і бізнесу, ректор Державної вищої професійної школи в Пілі
проф. Адам Марцінковський
Професор Адам Марцінковський народився 24
грудня 1942 р. у Бидґощі (Польща). У 1964 р.
закінчив Технічну офіцерську школу Повітряних військ. У 1974 р., після отримання вищої
освіти, розпочав науково-дослідницьку
діяльність у Військовому історичному інституті
у Варшаві. У 1980 р. захистив кандидатську
дисертацію, а в 1985 – докторську. Досліджував сучасну історію, а з 1985 р. очолив кафедру Новітньої воєнної історії Військового історичного інституту у Варшаві. У 1986 отримав
учене звання професора гуманітарних наук.
У 1992 р. у рамках Військової архівної комісії започаткував
кількалітні дослідження архівних матеріалів у Російській Федерації, зокрема, документації управління НКВД у справах
військових полонених, особистих даних поляків – ув’язнених
у 1939 р., а також солдатів Армії Крайової, вивезених у СРСР
протягом 1944 – 1947 років.
Співпрацюючи з Польською академією наук, брав участь у
реалізації програми досліджень «Проблеми міжнародної безпеки та роззброєння».
Науковий доробок проф. А. Марцінковського був високо оцінений на численних міжнародних конференціях і семінарах.
Після закінчення військової служби повернувся до Бидґощі та
розпочав викладацьку діяльність у Вищій педагогічній школі на
посаді завідувача кафедри оборонної освіти. У 1998 р. ініціював
створення на базі кафедри й очолив Інститут освітніх досліджень.
Протягом 1999 – 2002 рр. був заступником декана з наукових питань факультету педагогіки та психології Академії ім.
Казімєжа Великого у Бидґощі, а у 2002 р. проф. А. Марцінковського обрано ректором цього вишу.
Очолюючи Академію, приділяв особливу увагу розвиткові
наукової думки, удосконаленню навчального процесу та розвиткові матеріально-дидактичної бази з метою реорганізації
вишу в університет.
21 квітня 2009 р. Сейм Польщі ухвалив рішення щодо створення Університету ім. Казімєжа Великого у Бидґощі, ректором якого призначено проф. Адама Марцінковського.
У цьому ж році проф. А. Марцінковського обрано ректором
Державної вищої професійної школи в Пілі. На сьогодні цей
виш є одним з найкращих вищих навчальних закладів Великої Польщі, який інтенсивно розвиває міжнародну співпрацю
як у рамках європейських освітніх програм, так і на рівні дво-

стороннього партнерства.
У 2010 р. у Пілі було підписано угоду про співпрацю між
Державною вищою професійною школою та Бердянським
університетом менеджменту і бізнесу.
Польський та український вузи-партнери систематично
організовують обміни професорсько-викладацькими кадрами та студентами, беруть участь у науково-дослідних заходах, результати яких відображено у низці спільних публікацій, зокрема, щороку видається збірник наукових праць
«Культурні пограниччя: сучасні тенденції».
Під патронатом ректорів Державної вищої професійної школи в Пілі проф. Адама Марцінковського та Бердянського університету менеджменту і бізнесу проф. Лідії Антошкіної викладачами вишів реалізується польсько-український проект,
предметом досліджень якого є багатокультурність Північного Приазов’я та Буковини.
Окремий важливий напрямок співпраці становить спільна
підготовка фахівців у галузі економіки. Упроваджуючи засади Болонського процесу, Державна вища професійна школа
в Пілі та Бердянський університет менеджменту і бізнесу реалізують освітню програму, завдяки якій студенти двох вишів
отримують освіту, що відповідає світовим стандартам, і дипломи європейського зразка.
За вагомий внесок у розвиток сучасної історичної науки
проф. Адам Марцінковський удостоєний багатьох найвищих
польських державних нагород і відзнак.

17 вересня
в історії мешканців
Бердянська і Польщі
Для бердянців – це свято рідного міста, день
визволення від фашистських загарбників, нагода
потішитись з успіхів і подумати про плани на майбутнє. Проте не можна забувати, що власне цього дня у 1939 році війська СРСР без оголошення
війни напали на Польщу, порушуючи її суверенність та ламаючи основи міжнародного права.
Підставою для агресії Червоної Армії став пакт
Ріббентропа-Молотова від 23 серпня 1939 року між
СРСР та гітлерівською Німеччиною.
Окупація Польщі Червоною Армією означала
фактичний вступ СРСР у Другу світову війну.
Польська держава фактично припинила існування. Радянські та фашистські війська в Польщі
розмежовувала лінія по ріках Нарев, Вісла, Сян,
як і було передбачено секретним додатковим протоколом. Для надання законності радянському режимові в Західній Україні 22 жовтня 1939 р. під
контролем нової влади було проведено вибори до
так званих Народних зборів, а вже 1-2 листопада
1939 р. п’ята сесія Верховної Ради СРСР прийняла рішення про включення Західної України та Західної Білорусі до складу СРСР і так зване «возз’єднання» захоплених польських територій з
УРСР та БРСР.

