
МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ 17Південна зоря, четвер, 25 квітня 2013 року, № 48 (17058)

www.polonia.org.ua

Viva Polonia in orientum Ukraina!
У ХХ конкурсі наукового журналу «Przeglеd
Wschodni», результати якого стали відомі у лютому
цього року, нагороду в номінації «Історія поляків на
Сході» здобула книга почесного члена Польського
товариства «Відродження», доктора гуманітарних
наук Гелени Красовської «Польська меншина в
Південно-Східній Україні». Починаючи з 1993 року, ця
нагорода присуджується польським і закордонним
науковцям за дослідження, що стосуються зв’язків
Польщі та поляків із країнами й народами Східної
Європи. До складу журі конкурсу входять видатні
польські вчені та громадські діячі.

Отримуючи нагороду  Г. Красовська зазначила, що на початку
дев’яностих років ХХ століття в Україні активно почали створювати-
ся польські національні організації, однією з перших було Польське
культурно-освітнє товариство «Відродження» в Бердянську. Дос-
лідження виникло внаслідок багаторічної праці,  метою якого була
спроба відповісти на запитання: як пояснити той феномен, що на
відстані понад 1000 кілометрів на схід від кордонів польської держа-
ви місцеві поляки, які, попри свою невелику численність, активно
почали відроджувати національну ідентичність, беруть активну
участь як у житті свого регіону, так і всієї України.

Авторка вважає, що сусідство культур і багатокультурність Ук-

раїни є запорукою добрих і братських стосунків з багатьма держа-
вами, передовсім між Україною та Польщею, та дає необмежені
можливості органічної інтеграції в європейський культурний простір.

Правління Польського культурно-освітнього товариства
«Відродження» в Бердянську висловлює вдячність Гелені Кра-
совській з Польської академії наук за її зацікавленість темати-
кою польської громади в Україні та популяризацію ідей польсько-
українського діалогу.

Співпраця польського вишу з медичним коледжем
у Бердянську 2 – 4 квітня делегація медичного коледжу, до

складу якої увійшли члени Польського товариства
«Відродження», перебувала з робочим візитом у
Вищій професійній школі у польському місті Піла.

Головною метою бердянців було підписання прото-
колу про наміри співпраці, а у найближчому часі й пов-
ноцінної угоди про співпрацю між навчальними зак-
ладами. Згідно з домовленостями партнерські контак-
ти розвиватимуться у напрямку організації спільної
підготовки фахівців-медиків, обміну досвідом, підви-
щення кваліфікації викладачів, проведенні дослідниць-
кої роботи, а також сприятимуть проведенню україн-
сько-польських науково-освітніх заходів у двох сусідніх
країнах: конференцій, семінарів, практикумів тощо. На-
лагодженню партнерських стосунків між Бердянськом і
Пілою сприяло правління Товариства «Відродження».

Протокол про наміри підписали ректор польського

вищого навчального закладу проф. Адам Марцінковсь-
кий, до речі, почесний доктор Бердянського універси-
тету менеджменту і бізнесу, та директор Бердянського
медичного коледжу Василь Фойняк. З польського боку
відповідальним за співпрацю визначено доктора ме-
дичних наук Аліну Ґроховальську, заступника директо-
ра Інституту охорони здоров’я, з українського – Миколу
Бондарєва, завідувача хірургічного циклу.

Виступаючи на церемонії укладання угоди, ректор
А. Марцінковський підкреслив, що Вища професійна
школа в Пілі має багаторічний і позитивний досвід
співпраці з Україною, серед іншого два роки тому було
офіційно оформлено партнерські стосунки з Бердянсь-
ким університетом менеджменту і бізнесу. Не може не
тішити, що розпочинається співпраця ще з одним про-
фільним навчальним закладом у цьому ж місті.

Директор Бердянського медичного коледжу В. Фой-
няк подякував польській стороні за теплий прийом і
можливість безпосередньо ознайомитися з дидактич-
ними можливостями колег з Піли, де, можливо, неза-
баром навчатиметься українська молодь. Також вис-
ловив переконання, що співпраця буде плідною та
сприятиме налагодженню українсько-польських сто-
сунків.

Україна: від стабілізації
до стагнації

Експерти польського Центру східних досліджень Сла-
вомір Матурчак і Аркадіуш Сарна у своєму аналітичному
звіті пишуть, що повернення до президентської системи в
поєднанні зі стабільністю та дисциплінованою парламент-
ською більшістю дало Президенту Віктору Януковичу
безпрецедентну політичну владу. Відносна стабільність
української економіки в період з 2010-2011 років створи-
ла ідеальні умови для здійснення глибоких реформ. І хоча
після приходу до влади нинішній уряд здійснив деякі непо-
пулярні заходи, важко зрозуміти, в якій мірі спорадичні
зміни стали результатом справжнього бажання рефор-
мувати Україну, а в якій – лише відповіддю на об’єктивні і
зовнішні фактори, в тому числі економічну кризу і не-
обхідність фінансової допомоги від МВФ.

Науковці згаданого Центру східних досліджень Таде-
уш Іванські та Пьотр Жоховські наголошують, що україн-
ський уряд, побоюючись втратити контроль над регіо-
нами, за останні два роки суттєво скоротив повнова-
ження місцевих рад. Верховна Рада ухвалила більше
двадцяти законів, які передали низку повноважень від
місцевих рад центральній владі. У результаті цих змін
місцеві і районні ради, наприклад, втратили контроль над
схваленням проектів планування території і більше не
мають права брати участь у формуванні місцевих про-
ектів, у тому числі інвестиційних, які фінансуються за
рахунок Фонду регіонального розвитку.

Як результат – Україна змінила статус країни з «про-
блемною демократією» й увійшла до списку країн з
гібридними режимами, посідаючи 80-ту сходинку у рей-
тингу аналітичного підрозділу The Economist The
Economist Intelligence Unit. Найгірша в Україні ситуація з
функціонуванням уряду і політичною культурою. Згідно
з методологією дослідження гібридним вважається ре-
жим, в якому на виборах відбуваються значні порушен-
ня, які часто не дозволяють вважати їх вільними та спра-
ведливими. Як правило, уряди здійснюють тиск на опо-
зиційні партії, корупція є широко поширеним явищем, а
верховенство права – слабким. Громадянське суспіль-
ство не є розвиненим, наявне переслідування жур-
налістів, а судова влада не є незалежною.

Попри все сусідня Польща намагається якомога
більше просунути Україну до Європи. Варшава закли-
кає ЄС захистити Київ від тиску російського газового
монополіста і вимагає, незважаючи на всі переслідуван-
ня опозиції в країні, домовитися і обов’язково підписати-
угоду про асоціацію.
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