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Ірина Шара – польська
лауреатка з Бердянська
21 – 22 червня у підваршавському місті Пултуск проходив І Фестиваль імені Кшиштофа Кленчона – легенди польської естради,
зокрема року, зламу 60 – 70-х років минулого століття. Заходи у
рамках Фестивалю були розраховані на молодих виконавців, які
тільки-но розпочинають професійну творчу кар’єру. Саме тому
перед початком відбіркових турів був організований майстерклас для початківців, на якому своїм досвідом поділились
польські зірки – Мариля Родович та відомий багатьом поколінням ансамбль «Червоне Гітари».
Гран-прі Фестивалю виборювали вокалісти з усієї Польщі та з за кордону. На другий день музичної феєрії учасники конкурсу
співали пісні з репертуару музиканта й співака Кленчона. Найкращі виконавці-співаки потрапили до останнього туру й виступили на гала-концерті.
Спеціальну нагороду закордонного учасника Всепольського
вокально-музичного конкурсу здобула наша землячка Ірина Шара,
член Польського культурно-освітнього товариства «Відродження»,
а на сьогодні студентка журналістики Варшавського університету.
Уже майже десять років, з самого дитинства, Ірина пропа-

гує красу польського слова і пісні, представляє культуру
своїх предків на різних фестивалях в Україні та за її межами. Вона неодноразово ставала переможцем престижних
конкурсів, дивуючи своїм чарівним голосом вдячних слухачів Варшави, Києва, Познані, Львова, Праги і Скопьє,
Бухареста і Берліна. Знаменно, що чотири роки тому, полишаючи Бердянськ і від’їжджаючи на навчання до Польщі,
Ірина Шара не забула про рідне місто й надалі гідно представляє Польське товариство «Відродження» на сценах
цілого світу.

Папу Івана Павла ІІ зроблять святим
Прес-служба Ватикану повідомила, що Папа Римський Франциск зробить
двох своїх попередників святими.
Папа формально підтвердив друге чудо Папи Івана Павла II з Польщі, який
очолював Римо-католицьку церкву 27 років до самої своєї смерті у 2005 році.
Також до рангу святих возведуть Папу Івана XXIII, хоча за його молитви не
відбулося другого чуда.
Едита БЕЄНЬЧАК
Іван XXIII був Папою
Римським у 1950-60-х роках. Він скликав Другий
Ватиканський собор, на
якому було ухвалено низку важливих рішень щодо модернізації
церкви. Зокрема, було впроваджено богослужіння національними мовами разом із латинською. Церква ставала більш відкритою у стосунках із некатоликами.
Очікується, що канонізація відбудеться до кінця цього року,
але точної дати ще не названо. Рішення про канонізацію ухвалюють, якщо теологи Ватикану підтвердять здійснення двох чудес.
Спеціальна конгрегація Ватикану першим чудом Папи Івана
Павла ІІ вважає «незбагненне зцілення» жінки, яке відбулося у
день беатифікації (зарахування до лику блаженних) папи. Повідомляють, що жінка із Коста-Ріки зцілилася після того, як її

родина звернулася у своїх молитвах до Івана Павла ІІ. Першим
його чудом вважають зцілення французької монахині, яка страждала на хворобу Паркінсона, що вразила і самого понтифіка.
Іван Павло ІІ спростив процес канонізації, зарахувавши до
лику святих найбільше кандидатів, ніж всі його попередники.
Колишній польський кардинал Кароль Войтила був єдиним
папою-слов’янином за всю історію Святого Престолу і став
першим потифіком-неіталійцем за 455 років. Він зробив великий внесок у звільнення Східної Європи від комунізму, а також у порозуміння між релігіями. За часи правління Івана
Павла ІІ Ватикан офіційно засудив хрестові походи, інквізицію
та Варфоломіївську ніч, реабілітував Коперника та Галілея.
Він – перший глава католицької церкви, який відвідав лютеранський храм і синагогу.
Іван Павло ІІ здійснив понад 100 закордонних подорожей,
проїхавши світом 1 млн. 167 тис. кілометрів. Він відвідав 130
країн. За це його назвали «мандрівним Папою».

Більшість поляків вважає, що
минуле розділяє наші народи
Спільна історія Польщі й України уявляється більшістю
поляків швидше як джерело конфліктів. 54% опитаних вважають, що минуле розділяє поляків і українців, і тільки
25% вважають, що об’єднує.
Про це свідчать результати опитування, проведеного
авторитетним Центром дослідження громадської думки
(CBOS) в рамках проекту «Важка пам’ять: Волинь 1943»,
повідомляє «Polonews» з посиланням на Польське радіо.
При цьому 63% опитуваних вважають примирення між
сучасною Польщею та Україною можливим, тільки 21%
стверджує, що воно неможливе і 16% не змогли відповісти.
Варто зауважити, що у неможливість примирення між
двома народами вірять респонденти старшого віку, без
вищої освіти та особи, що не задоволені власним матеріальним становищем. При цьому 46% визначають сучасні
стосунки між Україною і Польщею як «і не погані, і не
гарні», а 18% респондентів не можуть відповісти на це
питання. Гарними польсько-українські стосунки вважають 21% опитаних, а поганими – 15%.
Оцінка польсько-українських стосунків залежить від
віку опитуваних: чим старші респонденти, тим більш вони
критичні. Опитування було проведено у червні 2013 року,
репрезентативна група становила понад 1000 дорослих
громадян.
Згідно з цим же опитуванням 31% населення Польщі
нічого не знає про Волинську трагедію. При цьому 47%
опитаних не знають, хто був жертвами і злочинцями у цих
подіях.

