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Дім є далеко. Польща й надалі близька…
15 вересня в музеї “Подвиг” відбулося відкриття виставки “Дім є далеко. Польща й надалі близька…”.

Задумом ініціаторів вистав-
ки  (Анджей Кшиштоф Кунерт
і Рафал Столярський) було
представлення історії  най-
незвичайнішого формування
Польських Збройних Сил з
часів ІІ світової війни.

На 50  планшетах велико-
го формату показано бойо-
вий шлях  Армії генерала Ан-
дерса в усіх  її трьох утілен-
нях – від  Польської Армії в
СРСР, створеної у серпні 1941
року, а у березні-серпні 1942
року евакуйованої з СРСР на
Близький Схід, через
Польську Армію на  Сході
(АПС) аж до  ІІ Польського
Корпусу, створеного в липні
1943 року, Корпусу, який з
грудня 1943-го провадив
військові дії на італійському
фронті. Завдяки фотографі-
ям й історичним документам
показано також драматич-
ний, (вже повоєнний), розділ
історії цієї Армії, символом
якого стало позбавлення ге-
нерала Владислава Андерса
польського громадянства
органами влади Народної
Польщі у вересні 1946 року
(це рішення було анульоване
тільки у 1989 році).

Виставка показує також

складний період по-
чатку формування
цієї Армії в СРСР,
пізніші її шляхи через
три континенти
(Європа, Азія, Афри-
ка, знову Європа) і
славетний бойовий
шлях в Італії (Монте
Кассіно, Лорето,
Предаппіо, Болонія)
слідами легіонів ге-
нерала Юзефа Дом-
бровського, нарешті
драму трьох тисяч
солдатів, для котрих
протягом усієї війни
“дім був далеко, але
Польща весь час близько” і
котрим не довелося дійти з
італійської землі до Польщі.
На виставці було представ-
лено багатий ілюстративний
матеріал, чимала частина
якого була відсутня у книж-
кових і альбомних публіка-
ціях не лише у час існуван-
ня ПНР, а й зараз. Для при-
готування виставки викори-
стано як оригінальні фото-
знімки, так і мапи, ескізи,
книжкові видавництва,
військову пресу, поетичні
тексти, солдатські пісні, гра-
фіку, карикатури, плакати,

поштові марки тощо.
Виставку підготовлено Ге-

неральним Консульством
РП у Харкові і Польським
культурно-освітнім товари-
ством “Відродження” в Бер-
дянську та приурочено до
Дня міста Бердянська. Для
польського народу день 17
вересня є скорботною да-
тою. Власне цього дня у 1939
році війська СРСР без ого-
лошення війни напали на
Польщу, порушуючи її суве-
ренність та ламаючи основи
міжнародного права. Підста-
вою для агресії Червоної

Армії став пакт
Ріббентропа-Моло-
това 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
і німецькі війська в
Польщі розмежову-
вала лінія по ріках
Нарев, Вісла, Сян, як

і було передбачено секрет-
ним додатковим протоко-
лом. Для надання законності
радянському режимові в За-
хідній Україні 22 жовтня 1939
р. під контролем нової вла-
ди було проведено вибори до
так званих Народних зборів,
а вже 1-2 листопада 1939 р.
п’ята сесія Верховної Ради
СРСР ухвалила рішення про
включення Західної України
і Західної Білорусі до складу
СРСР.

Використано матеріали
інтернетної сторінки “Сто-
лична Естрада”.

Варшава вважає, що переговорний процес щодо угоди про
асоціацію України з ЄС завершиться цього року, однак для
підписання договору належить пройти складну бюрократич-
ну процедуру.

Посол Польщі в Україні Хенрик Литвин підкреслив: «Після
того, як текст договору буде узгоджено на політичному рівні,
його підписання буде тільки питанням часу».

Коментуючи заяви Києва про те, що у тексті договору про
асоціацію має бути згадка про перспективу членства України
в ЄС, посол сказав: «Для України це щось на зразок політич-
ного гасла, мовляв, ми – в Європі. І у Києві багато хто вважає,
що Європі дуже легко сказати – так, у вас є така перспектива.
Але зрозумійте, в Євросоюзі слова, записані в документах,
і ті, що прозвучали в офіційних заявах, мають величезне зна-
чення, у тому числі правове. У багатьох країнах ЄС деклара-
цію перспективи сприймають не як політичну заяву, а як е-
тап юридичної процедури. А до цього етапу, на думку
більшості членів ЄС, переходити поки рано. Хоча насправді
в Європі ні в кого немає сумнівів, що в України є європейсь-
ка перспектива, що членство країни в ЄС можливе».

Свою впевненість Х. Литвин пояснив тим, що ніде не зафік-
совано обмежень для розширення ЄС, що у статутних доку-
ментах Євросоюзу є вимоги до країн, які бажають до нього
вступити.

Україна – Польща – Європейський Союз:
договір про асоціацію
29-30 вересня на саміті «Східного партнерства» в Варшаві
Польща збирається запропонувати ініціативу, яка допоможе
Україні реалізувати реформи. Про це заявив заступник міністра
закордонних справ Польщі Міколай Довгелевич.

ІІІ конгрес польських
наукових товариств
за кордоном
У цьому році 7–11
вересня відбувся ІІІ
конгрес польських
наукових това-
риств за кордоном.

Зустріч учених з усь-
ого світу була організо-
вана Товариством
“Спільнота Польська”,
Яґеллонським універси-
тетом і Польською Академією мистецтв. Головною
темою дебатів була наступна проблема: “Польська
молодь на чужині – виховні й освітні завдання”. Чи-
мало визначних науковців із-за кордону, а також
з-над Вісли дискутували про сучасний стан і май-
бутнє польськомовних наукових центрів  поза ме-
жами Польщі. Почесним гостем конгресу був пре-
зидент РП Броніслав Комаровський, який говорив
про потребу в самоорганізації полонійних середо-
вищ, звернення до минулого досвіду і, звісна річ,
про необхідність відкритості на нові явища.

У 2005–2006 рр. у конгресах брав участь  голова
ПКОТ “Відродження”, кандидат філологічних наук,
доцент Лех Сухомлинов, а його доповіді щодо свідо-
мості й національної ідентичності поляків на Сході
були опубліковані у післяконференційних збірниках.
У цьому році в межах конгресу відбувалася також
медична сесія “Медицина й охорона здоров’я: ви-
ховання польської молоді на чужині”;  представни-
цею від поляків Бердянська була голова Полоній-
ного об’єднання лікарів Ольга Бондарєва, яку було
відзначено почесною нагородою – статуеткою
Бєґаньського. Ця нагорода надається особам, які
мають високі заслуги перед медициною.

Серед багатьох проблем, що обговорювалися під
час цьогорічного конгресу, професор Анджей Бо-
нусяк порушив тему освіти на Сході. Його доповідь
“З досвіду навчання польської мови й функціону-
вання її в Бердянську” викликала зацікавленість
серед учасників зібрання. А. Бонусяк говорив про
досягнення місцевих поляків у цій справі, зокрема
про Центр польської мови й культури, який є струк-
турною одиницею кафедри слов’янської філології
Бердянського університету менеджменту і бізне-
су. Він також нагадав про те, що центр був засно-
ваний у 2004 році керівництвом університету і Го-
ловним управлінням Польського культурно-освіт-
нього товариства “Відродження” в Бердянську. При
цьому враховувалася велика зацікавленість
польською культурою з боку студентів цього вишу,
а також представників полонійного середовища.

www.polonia.org.ua
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