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Дванадцятирічна
Єлизавета Яворська
своїм голосом зачару-
вала золоту Прагу, де
здобула перше місце
на конкурсі вокалістів.
Маленька Ліза бере
активну участь у житті
польської громади
Бердянська. В її ре-
пертуарі чимало
польських естрадних і
народних пісень. Со-
лістка постійно дивує
своїм талантом місце-
вих поляків та й усіх
бердянців, а віднедав-
на й зарубіжних поціно-
вувачів співу. Вокальні
здібності дівчини висо-
ко оцінював колишній
генеральний консул
Польщі у Харкові Ґже-
ґож Серочиньський, а
під час Днів польської
культури у червні цього
року теперішній очільник
дипломатичного пред-
ставництва також був за-
хоплений дивовижним та-
лантом Лізи.

Членів Правління
Польського товариства
«Відродження» тішить
факт спадковості тра-
дицій, що існує між вокал-
істами Польського това-
риства. У 2002 та 2003
роках голос Олени Зінчук
був відзначений на Міжна-
родному фестивалі куль-

З метою виявлення думки
громадян Польщі щодо поточ-
ної ситуації в ЄС було опита-
но понад 1000 осіб. Резуль-
тати виявились значно кра-
щими за попередні опитуван-
ня, останнє з яких проводи-
лось восени 2009 року. Про
схвальне ставлення поляків
до ЄС свідчать наступні ста-
тистичні дані: 62% анкетова-
них уважають, що вступ
Польщі до ЄС дав позитивні
результати, аж 77% відзна-
чають фінансові переваги
членства у структурах ЄС.
Таким чином, на сьогодні
Польща одна з не багатьох
країн, громадяни яких пози-
тивно висловлюються щодо
функціонування єдиного
європейського організму.

Крім того у поляків рівень
довіри до європейських
органів влади виявився
значно вищим, ніж до дер-
жавних, польського парла-
менту чи уряду. Повну дові-

Поляки задоволені членством
в Європейському Союзі
У країнах Євросоюзу поляків називають євроентузіастами. Це тому, що
серед усіх членів ЄС саме вони найбільш задоволені з членства своєї
країни у європейських та євроатлантичних структурах. Подібні результа-
ти засвідчило й найновіше опитування громадської думки поляків,
проведене й оприлюднене Європейською Комісією.

ру європейським діячам
висловлює 52% опитуваних.

Серед плюсів членства у
ЄС поляки вказують на
можливість легальної робо-
ти за кордоном, свободу у
пересуванні до країн Захід-
ної Європи, а також суб-
сидії, що їх виділяє Польщі
Євросоюз.

Варто нагадати, що від 1
липня упродовж шести
місяців Польща головує у
Раді Європейського Союзу.
В одному зі своїх виступів
поляк Єжи Бузек, голова
Європейського парламенту,
зауважив від цього дня очі
всього Європейського Со-
юзу спрямовані до Польщі,
адже до керма спільноти
стає найбільша країна з гру-
пи так званих нових членів
ЄС. Бузек також наголосив
на певному парадоксі
польського головування,
зазначаючи, що факт голо-
вування Польщі в період

європейської нестабільності
може мати позитивні на-
слідки і для поляків, і для всіх
європейців. Голова Євро-
парламенту нагадав, що
Польща – це єдина країна
ЄС, якій вдалося уникнути
економічної кризи. Сьогодні
Польща є синонімом ентуз-
іазму й оптимізму, тож вона
повинна поділитися цією по-
зитивною енергією з усією
Європою.

Голова Європарламенту
також звернув увагу на те,
що впродовж шести місяців
саме поляки очолюватимуть
найважливіші євросоюзні
установи, польський уряд
керуватиме Радою ЄС, а він,
поляк, очолює Європейсь-
кий парламент.

Хочемо нагадати, що саме
у цих двох установах ухва-
люється 90 відсотків євросо-
юзного законодавства.

Уже понад 17 років триває
співпраця між польською гро-
мадою Бердянська та Же-
шувським університетом.
Уперше в 1991 році невеличка
грука молоді, що складалася
з чотирьох осіб, взяла участь
у Літній школі польської мови,
організованій цим вишем (тоді
він називався Вищою педаго-
гічною школою). Це був поча-
ток багаторічних й плідних
контактів: Жешувський універ-
ситет підготував декілька
магістрів і кандидатів наук з
Бердянська, разом з наукови-
ми працівниками з Подкарпат-

Ліза Яворська – лауреат
Міжнародного фестивалю
„Crystal Star” у Празі

тури польсько-східного
пограниччя у місті Мрон-
гово. ЇЇ наступниця Ірина
Шара, які вже два рови
вивчає журналістику в
Польщі, у 2008 році здо-
була перше місце на Фе-
стивалі польської пісні у
Злотові. Після її від’їзду
засвітилась зірочка Лізи
Яворської.

Бажаємо подальших
успіхів!

Правління
Товариства

«Відродження»

Жешувський університет готовий до співпраці зі Сходом
тя місцеві науковці реалізува-
ли кілька науково-дослідниць-
ких проектів, що стосувалисья
Полонії у східній Україні, опуб-
ліковано 2 монографії та 4
збірника наукових праць,
організовано низку конфе-
ренцій і наукових семінарів.
Варто згадати, що три профе-
сори Жешувського універси-
тету, в тому числі й нинішній
його ректор професор, док-
тор габілітований Станіслав
Ульяш, мають почесні зван-
ня  Doctoris Honoris Causa
(почесний доктор) в Бер-
дянському університеті ме-

неджменту і бізнесу.
У липні цього року відбув-

ся офіційний візит в Же-
шувському університеті де-
легації вищезгаданого вишу
в Бердянську на чолі з дирек-
тором Центру польської мови
і культури, завідувачем ка-
федри слов’янської філології
кандидатом філологічних
наук, доцентом Лєхом Сухо-
млиновим, а також представ-
ників Київського національ-
ного університету імені Тара-
са Шевченка, керівником цієї
делегації був завідувач ка-
федри полоністики професор,

доктор філологічних наук Ро-
стислав Радишевський.

Метою зустрічі було обго-
ворення перспектив подаль-
шої співпраці між полоніста-
ми Жешува, Києва та Бер-
дянська. Було визначено
низку пріоритетних науково-
дослідницьких тем, обговоре-
но питання організації науко-
вих конференцій і можливості
спільних публікацій.

Зараз готується текст уго-
ди, яку буде підписано в ме-
жах існуючих двосторонніх
домовленостей про співпра-
цю між вишами.

Діяльність голови Полонійного об’єднання лікарів,
що функціонує при Польському Товаристві «Відрод-
ження», лікаря-пульмонолога Ольги Бондаревої
була високо оцінена польськими колегами. Правл-
іння Наукового союзу лікарів у Ченстохові ухвали-
ло рішення про вручення їй почесної статуетки імені
Бєґоньського. Ця нагорода надається особам, які
мають високі заслуги перед медициною та Науко-
вим союзом лікарів.  Вручення статуетки лауреа-
там відбудеться у Кракові у вересні цього року під
час ІІІ Всесвітнього конгресу польських наукових
товариств закордоном.

15 серпня в Польському домі у Бер-
дянську відбулись урочистості з нагоди
державного свята Польщі – Дня Війська
Польського. Свято припадає на день Усп-
іня Пресвятої Богородиці (за римсько-ка-
толицьким літургічним календарем) й було
запроваджене Сеймом у 1992 році з ме-
тою увіковічення варшавської битви 1920
року. Перемога Війська Польського над
Червоною армією врятувала Європу від ко-
муністичної навали.

2 серпня відбулася робоча зустріч членів Правління Польського това-
риства «Відродження» з головою Фундації «Допомога поляком на Сході»
Ольгою Іваняк. Під час розмови було порушено питання щодо поточної
роботи Товариства, а також було обговорено плани на майбутнє. Голова
ПКОТ «Відродження» Лєх Сухомлинов представив додатки до «Південної
зорі», які з травня цього року видаються завдяки Фундації, а також ознай-
омив з каталогом картин Людвіга Годлевського, місцевого поляка, лікарі
та художника. Досягнуто попередньої домовленості щодо спільної орган-
ізації презентації монографії присвяченої польській діаспорі у нашому місті
«Поляки Бердянська: документи, факти, коментарі», що має відбутись у
грудні у приміщенні Польської академії наук у Варшаві.
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