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Ювілей польського «Відродження»
Польське культурно-освітнє товариство «Відродження» у Бердянську було створено
4 листопада 1993 року. Засновники польської громади з самого початку прагнули
зміцнити та розвивати національну свідомість та ідентичність місцевих поляків, органічно
вписуючи її в багатонаціональний ландшафт Приазов’я.

На сьогодні товариство «Відродження» є однією з найста-
ріших польських організацій, що діють на південно-східних те-
ренах України, й налічує понад 250 членів. При організації діє
4 офіційно легалізованих структурних підрозділи: Об’єднання
польської молоді, Союз польських учених, Об’єднання
польських лікарів і Центр польської культури. З 2001 року в
Бердянську функціонує «Польський дім» – приміщення-офіс,
придбане Сенатом Польщі для потреб поляків міста.

Товариство співпрацює з багатьма організаціями в Польщі,
які підтримують польську діаспору, завдяки чому «Відрод-
ження» має можливість організовувати заняття з вивчення
польської мови, надавати безкоштовну медичну допомогу,
здійснювати опіку над дітьми польського походження з місце-
вої школи-інтернату, а також проводити культурні заходи.

Польське товариство «Відродження» плідно
співпрацює з вищими навчальними закладами
м. Бердянська, на базі яких створено два
польських центри. У 2001 році почав функціонува-
ти Польський науково-просвітницький центр при
Інституті філології Бердянського державного пе-
дагогічного університету, а в 2005 було створено Центр
польської мови та культури на базі Бердянського універси-
тету менеджменту і бізнесу. Ведеться створення польської
бібліотеки, фонди якої вже налічують понад 4 тис. книг.

Саме поляки Бердянська зареєстрували і тим самим
відродили в середині 90- х років минулого сторіччя римо-ка-
толицьку парафію, а також стояли біля витоків створення бла-
годійної організації «Карітас-Спес-Бердянськ». Польське то-

вариство «Відродження» ініціювало проведення низки куль-
турно-освітніх заходів: дні польської культури, науково-пізна-
вальні та художні виставки, концерти польської класичної
музики, польсько-українські молодіжні форуми, наукові кон-
ференції та семінари. У 2011 – 2012 роках завдяки товари-
ству «Відродження» у місті встановлено пам’ятну дошку і
новий надгробний пам’ятник видатному бердянцю, лікарю і
художнику, поляку за походженням Людвігу Годлевському.

Про це  ми запитали у самих студентів.

Мар’ян Лико, Вроцлавський університет, фінансист:
«Навчаюся у Польщі, бо там  вищий рівень, ніж у нас. Безпе-

речно, кращі гуртожитки та громадський транспорт, хоч не ска-
жу так про поїзди. Навчаюся на п’ятому курсі і поки ще не вирі-
шив: повернуся в Україну чи залишуся у Польщі. Роботу тут за
профілем, як і у нас, знайти нелегко, залежить від величини кор-
порації. Навчаюся безкоштовно, решта усе залежить від самої
людини: як і де живеш, як харчуєшся. Я за гуртожиток в місяць
плачу 750-1000 грн. Також 250 грн. в тиждень на  харчування
повністю вистачає, навіть якщо сам не готуєш. Тобто можна ви-
жити за 1750-2250 грн. в місяць».

Наталя П’ятковська, Державний Східноєвропейський
Інститут у Перемишлі, історик:

«Навчалася в Перемишлі на історичному факультеті, який цього
року закінчила. Цього року поступаю в Краків на магістратуру.
Обрала польський ВНЗ, бо я полька, навіть у Львові вчилася у
польській школі. Мені здається, що моє прізвище саме за мене
говорить!? Вчитися у Польщі прекрасно –  там усе вирішують
знання, а не гроші. Про працевлаштування наразі не можу  нічого
сказати, ще не планувала. Для мене немає різниці, європейсь-
кий це диплом чи ні, хто хоче, доб’ється, чого хоче».

Українські студенти про переваги польських вишів
3 – 9 листопада делегація Бердянського університету менеджменту і бізнесу
перебувала у Варшаві з метою підписання угод про співробітництво з низкою
столичних вишів.
Відомо, що з кожним роком усе більше українських студентів обирають навчан-
ня за кордоном. Так, Радник Посольства Республіки Польща в Україні з питань
науково-освітньої співпраці Анна Кузьма повідомила, що впродовж трьох років
кількість українських студентів, які навчаються у Польщі, зросла на 1,5 тис.
Чому українські студенти обирають польські виші? Чим обумовлений такий
вибір? Можливо, українську молодь вабить у польській освіті європейський
диплом, відсутність корупції та проблем із працевлаштуванням? А може, у
Польщі студенти отримують кращі знання?

Ліля ЧМІЛЬ Олена Вдович, Державний Східноєвропейський Інсти-
тут у Перемишлі, історик:

«Я сама зі Львова, проте навчалася три роки у Перемишлі
на історичному факультеті, спеціальність туризм. Усе своє
шкільне життя мріяла навчатися саме в Польщі. Коли в ос-
танні шкільні роки я почала задумуватися і запитувати про
виші, то дізнавалася тільки, скільки потрібно дати хабара, аби
вступити на бюджет. Я обрала Польщу, бо мої батьки не пра-
цюють на кишені викладачів, а тільки фінансують моє май-
бутнє. Перевагою вступу у виш у Перемишлі було також те,
що університет недалеко від дому та ще й за кордоном. Спо-
чатку було важко, але потім якось освоїлася. Щодо занять,
так це по-різному: хтось викладав цікаво, до когось навіть не
хотілося приходити. Тут навіть можна стипендію отримувати,
якщо ти з малозабезпеченої сім’ї чи маєш польське поход-
ження, чи за досягнення в науці. Зараз я навчаюся у Вроц-
лаві, на магістратурі. Життя тут інакше виглядає. По-перше,
тут на іноземців не так звертають увагу, бо в Перемишлі за-
лежало від того, щоб їх було якнайбільше, оскільки рейтинг
ВНЗ таким чином піднімався. По-друге, тут за роботу по-
трібно боротися, бо інакше  інших візьмуть. Але українців у
Польщі цінують, адже ми знаємо російську, а тут російська
мова знадобиться в пошуках роботи, оскільки інвесторів з
Росії щороку збільшується. Поляки не хочуть вчити російсь-
ку мову,  бо вона їм важко дається. Однак не через особисті

переконання, адже молодь тепер не дуже звертає увагу на
події минулого, а дехто навіть і нічого не знає».

Мар’яна Петрушка, Університет ім. Йоана Павла ІІ в Кра-
кові, історик:

«Зараз я навчаюся на другому курсі магістратури. Мала
можливість вчитися безкоштовно та отримувати стипендію,
оскільки маю Карту поляка. Для мене особисто головна пе-
ревага в тому, що я навчаюсь безплатно, отримую стипендію,
маю можливість відбувати безкоштовні практики, також мож-
на подорожувати, адже  авіаквитки та квитки на спеціальні
автобуси дуже дешеві. У відсутності корупції я уже перекона-
лася, навчаючись в Польщі. Дуже приємно мене це вразило.
Європейський диплом для мене не критерій, тому що не відки-
даю свого повернення на Україну після навчання. Я поєдную
навчання із роботою, яка не є постійною: іноді вона полягає у
розкладанні товарів на полиці, іноді проводимо інвентаризації
в магазинах.  Плачу за кімнату двохмісну 1000 грн., також
приблизно 500 грн. за харчування. Стипендію отримувала
1250 гривень на місяць минулого року, тепер сподіваюся на
2250 грн., оскільки мала високу середню оцінку. Проживання
тут дороге, але якщо отримувати хорошу стипендію, то її по-
вністю вистачить і для оплати помешкання, і для повноцінного
харчування,  і навіть на додаткові витрати. Умови навчання –
поняття для кожного різне, в моєму виші мене умови влашто-
вують».


