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Феєрія польської культури в Бердянську
13 – 17 вересня Польське товариство «Відродження» у рамках Днів
польської культури в Бердянську
провело низку культурно-освітніх
заходів. Варто нагадати, що вже
протягом багатьох років під патронатом місцевих поляків організовуються різноманітні виступи художніх колективів, солістів та
музикантів, а також наукові конференції, семінари тощо. Члени
польського товариства намагаються всебічно презентувати та популяризувати культуру своїх предків. Такого типу заходи стають особливою нагодою для зустрічі зі своїми земляками з Польщі. Цьогорічні Дні польської культури відбувалися під егідою Генерального консульства Польщі у Харкові, яке представляв консул Пйотр Матусяк.
Також на заходах були присутні гості з Варшави, Піли, Жешува, Кракова та Познані.
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У рамках святкових заходів
відбулося урочисте засідання
наукової ради Бердянського
університету менеджменту і
бізнесу, на якому було надано титул Почесного доктора
ректору Державної вищої професійної школи польського
міста Піла професору Адаму
Марцінковському. Саме цей
польський вищий навчальний
заклад наприкінці минулого
року видав другу монографію
про поляків Бердянська.
Спільно з кафедрою слов’янської мови Бердянського
університету менеджменту і
бізнесу уп’яте було організовано українсько-польський
науково-практичний семінар
«Культурні пограниччя: сучасні тенденції». На пленарному засіданні було представлено реферати, в яких

розглядалися загальнотеоретичні проблеми багатокультурності. Після цього
відбулися засідання секцій
«Слов’янознавство» та
«Лінгвістика й методика навчання іноземних мов». Усього було виголошено 24 реферати, обговорення яких тривало до пізнього вечора.
13 вересня відбулося
відкриття виставки «Польські
дослідники Сибіру», підготовку
якої здійснило консульство
Польщі у Харкові. В експозиції
представлені репродукції фотографій і документів, що розповідають про життя й наукові
розвідки поляків на землях
Сибіру, починаючи з вісімнадцятого століття. Чимало представників польської інтелігенції
за три століття було заслано на
каторгу саме сюди. Виставка
створена спільними зусиллями
архівістів Польської та Російської академій наук, а також Державним архівом Російської Фе-

дерації. На експозиційних стендах – біографії польських дослідників Сибіру: громадських
діячів, військовослужбовців,
політичних засланців, карти
Зауралля, репродукції фотографій, документів російською
та польською мовами.
Багато вражень і емоцій
справили виступи учнів Бердянської музичної школи та
членів Товариства «Відродження», які представили твори
польських класиків. На повітання глядачів консул Польщі
Пйотр Матусяк сказав наступне: «Відомо, що музика є тим
чинником, що об’єднує людей
у всьому світі. Упевнений, що
творчість польських і українських композиторів спричиниться до ще більш міцного поєднання двох братніх народів».
У рамках Днів польської
культури відбувся круглий
стіл «Україна та Польща в
європейському освітньому
просторі», участь у якому

взяли представники двох
бердянських університетів.
Матеріали українськопольської дискусії було опубліковано на сторінках
«Південної зорі».
Також відбулася зустріч з
адміністрацією Бердянського
медичного коледжу, яка розпочалася з покладання квітів
до пам’ятної дошки видатного бердянця, лікаря та художника польського походження
Людвіга Годлевського.
Дні польської культури в
Бердянську є доказом того,
що місцеві поляки є інтегральною складовою багатонаціонального міста й усієї України. Я особисто з нетерпінням
чекатиму наступного року,
щоб вкотре насолоджуватися
феєрією польської культури
на берегах Азовського моря.
Бажаю витривалості та творчої наснаги усім полякам
Бердянська на чолі з Лєхом
Сухомлиновим.

Книга «Польська
громада в ПівденноСхідній Україні»
доктора гуманітарних наук Гелени
Красовської з
Варшави побачила
світ у червні цього
року, а її презентація
відбулася 14 вересня у Бердянському
університеті менеджменту і бізнесу.
У монографії досліджується історія та сучасність поляків Запорізької та Донецької областей. Особлива увага
приділяється проблемам національної ідентичності та засадам функціонування польської мови у регіоні, зокрема в Бердянську.
З метою заохочення до прочитання книги наведемо
кілька цитат:
«Поляки прибували у Південно-Східну Україну як заробітчанські емігранти, але були і втікачі, пізніше їх засилали на роботу в шахтах. За католицьку віру і
польське походження, як «п’яту колону», їх було репресовано. Зазнаючи чимало принижень і знущань, поляки, згідно з засадами «національної політики» СРСР,
мали зникнути з карти національностей України».
«Сучасний стан польської мови серед поляків у
Південно-Східній Україні свідчить про складність проблематики, що виявляється передусім у соціальному
розшаруванні польської мови. Переважна більшість опитаних поляків Запорізької та Донецької областей послуговуються пограничною південно-східною і північносхідною говіркою польської мови».
«Польська мова моїх інформаторів опинилася в домінуючому середовищі російської й української мов, до
того ж дуже далеко від сучасних кордонів польської
держави. До 1990 року тутешні поляки були цілковито
відтяті від польських засобів масової інформації та від
польської високої культури».
«Ситуація польської меншини у Південно-Східній Україні є особливо складною. Місцевим полякам надзвичайно складно дати відповідь на питання «хто я, якої я
національності?». На досліджуваному терені поляки вельми розпорошені та малочисельні. Інтерв’ю і результати
анкетувань, що проводилися серед респондентів-поляків
у Південно-Східній Україні, ілюструють специфіку
польської ідентичності в окремих досліджуваних містах».
Текст написаний науковою, але зрозумілою мовою, з
ретельним поясненням наукової термінології та багатим наочним матеріалом. Місцеві поляки давно чекали
на таке солідне наукове опрацювання.

