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2011 – Рік
Чеслава Мілоша
Сейм Республіки
Польща, перекона-
ний у значенні твор-
чого доробку Чесла-
ва Мілоша для
національної і світо-
вої спадщини, оголо-
сив цей рік Роком
Чеслава Мілоша.

Польський поет, про-
заїк, есеїст, перекладач
Чеслав Мілош народився
30 червня 1911 року в Ше-
тейнях у Литві. Протягом
життя він отримав чимало
інших престижних літера-
турних нагород, його твори
перекладено на сорок дві
мови. У 1980 році Мілош став  лауреатом Нобелівської
премії. Отримав титули Почесного Доктора  багатьох
університетів США і Польщі, почесний громадянин Лит-
ви й міста Кракова.

Шкільні й університетські роки він провів у Вільнюсі,
там він і дебютував як поет, німецьку окупацію пережив
у Варшаві. Після війни він працював на дипломатичній
службі  у США і Франції, допоки не попросив у Парижі
політичного притулку. У 1960 році він виїхав до Каліфорнії,
де протягом двадцяти років, будучи професором, викла-
дав слов’янські мови і літератури в унівеситеті у Берклі.
До 1989 року він друкувався переважно в еміграційному
паризькому видавництві “Kultura” і в Польщі у не цензу-
рованих виданнях. З 1989 року митець жив у Берклі і в
Кракові. Помер 14 серпня 2004 року.

У соту річницю з дня народження Чеслава Мілоша ми
беремо участь в історичному моменті – головування
Польщі в Європейському Союзі. Цей символічний збіг
дат: народження великого поета і тріумфу свободи Польщі
– хай буде для  всіх, хто їх святкує, зобов’язанням пам’я-
тати про людей, для котрих слово “батьківщина” асоці-
юється радше з поняттями “чужість”, “поневолення”, “емі-
грація”, “дискримінація”, “бідність”, аніж із радістю пере-
бування вдома. Нехай велич праці й мудрість Чеслава
Мілоша сприяють позитивним змінам нашого світу.

11 листопада – День
Незалежності Польщі
11 листопада Польща й поляки на цілому світі святкуватимуть річницю
відновлення незалежності своєї держави.

Цього дня у 1918 році Ре-
гентська Рада доручила
командування військом
Юзефу Пілсудському. З
цього символічного акта
розпочався новий період в
історії – процес відроджен-
ня незалежної польської
держави. Це була важка
дорога, яка, незважаючи ні
на що, закінчилася перемо-
гою. Її результатом стало
повернення на карту Євро-
пи славетної назви –
Польська Республіка. Що-

року з нагоди цієї події
відзначається велике свя-
то поляків, відбуваються
офіційні урочистості, війсь-
кові паради та концерти. 11
листопада - це свято по-
ляків та польськості.

Нині Польща є суверен-
ною державою, членом
Європейського Союзу і
Північноатлантичного Со-
юзу. Це країна, яка будує
партнерські стосунки з
країнами всього світу, в
тому числі й з Україною.
Проте не можна забувати
досвід історії. Свою неза-
лежність поляки здобували
нелегко, її потрібно було за-
войовувати, жертвуючи

життям багатьох поколінь.
Повинні були минути довгих
123 роки панування загарб-
ників: Росії, Пруссії, Австрії,
відбутись безліч кривавих
боїв І світової війни, щоб над
Віслою знову тріумфувала
свобода. Проте й пізніше
довелося багато разів її за-
хищати. Тому 11 листопада
– свято усіх тих, хто боров-
ся за Польщу протягом
усієї історії. Йдеться тут не
лише про боротьбу зі
зброєю в руках, але й про
збереження національної
ідентичності, часто всупе-
реч тиску і репресіям. По-
ляки, які живуть за кордо-
ном, добре розуміють суть

такої боротьби. Завдяки
їхній участі вдалося протя-
гом десятиліть розвивати
польську культуру та тра-
диції, зберегти рідну мову
та релігію предків. Саме за
цей внесок хочу сердечно
подякувати польській діас-
порі в Україні, а особливо по-
лякам Бердянська та при-
вітати їх з 93-ю річницею
відновлення незалежності.

Це свято є приводом для
гордості за спадщину на-
ших батьків та дідів. 11 лис-
топада є нагодою для
відчуття себе частиною ве-
ликої спільноти поляків на
Батьківщині  та в усьому
світі.

Ëºõ ÑÓÕÎÌËÈÍÎÂ,

голова Польського
товариства «Відродження»

Поляки готові брати на роботу українців
Польські роботодавці у

першій половині поточного
року в рамках системи
спрощеного працевлашту-
вання зареєстрували 164
тис. заявок на роботу гро-
мадян України у Польщі,
що на 35% більше показ-
ників перших шести місяців
минулого року.

Згідно з даними Міністер-
ства праці і соціальної по-
літики Польщі, найбільше
заявок українців зареєст-
ровано на роботу у
сільському господарстві
(понад 60% усіх заявок) і в
будівництві (менш як 20%).
Приблизно 80% заявок
оформлено на роботу тер-
міном від трьох до шести

місяців і більш як половину
заявок зареєстрували ро-
ботодавці зі столичного
Мазовецького воєводства.

Найбільше заявок за-
реєстровано для українців
віком від 26 до 40 років
(45%) і від 40 до 65 років
(понад 30%). Ще майже
20% заявок зареєстрова-
но від українців не старше
26 років. 45% заявок за-
реєстровано від жінок.

Усього для іноземців, які
можуть працювати в
Польщі за спрощеною сис-
темою, роботодавці за
півроку зареєстрували 164
тис. заявок, зокрема 6,5
тис. для громадян Молдо-
ви, близько 2 тис. для біло-

русів, 1 тис. для грузинів і
майже 500 – для росіян.

Міністерство праці
Польщі з кінця липня поси-
лило відповідальність робо-
тодавців за працевлашту-
вання іноземців у рамках
діючої з липня 2007 року
спрощеної системи, яка

дозволяє роботу у країні до
шести місяців протягом
року. З початку дії цієї сис-
теми польські роботодавці
зареєстрували для ук-
раїнців майже 0,5 млн. за-
явок на роботу, зокрема
близько 170 тис. минулого
року.

З думкою про наймолодших
Крім суто культурної
діяльності, Польське
товариство „Відродження”
займається також
просвітництвом.

Особлива увага приділяється
вихованню підростаючого поко-
ління. З 1 жовтня у Польському
домі розпочались заняття з вив-
чення мови та культури предків.
Варто згадати, що Польський дім
було придбано не у центрі міста,
а у районі «Азмол», де знаходить-
ся школа-інтернат. Цікаво, що у
цьому дитячому притулку, де перебувають діти, що залишилися без батьківської опіки,
є також малеча польського походження. З 1999 року Товариство офіційно опікується
цими дітлахами, ця група налічує понад 30 осіб.

28-29 вересня у Бердянському педагогічному університеті відбулась міжнародна кон-
ференція «Мова і соціум: етнокультурний аспект». У рамках згаданого заходу було
проведено круглий стіл «Толерантні міжнаціональні відносини: розвиток етнічної, куль-
турної, мовної самобутності» за участі голів національно-культурних товариств Бер-
дянська. Серед іншого було обговорено проблеми вивчення та викладання національ-
них мов і деякі правові аспекти діяльності організацій національних спільнот. У своєму
виступі голова Польського товариства «Відродження» Лєх Сухомлинов, спираючись
на дані соціолінгвістичних досліджень, проведених спільно з закордонними науковця-
ми, представив мовну ситуацію поляків у нашому регіоні.

На початку жовтня група з трьох осіб представників Польського товариства
«Відродження» брала участь у міжнародному науково-практичному семінарі «Ло-
кальна ідентичність і процеси глобалізації», що відбувався у Барселоні. Це місто, яке є
адміністративним центром Каталонії, організатори заходу обрали невипадково. Відомо,
що каталонці віддавна борються за розширення своєї автономії у складі Королівства
Іспанії. Крім того, саме у цій країні існує так звана «проблема басків» – політичний
конфлікт, викликаний сепаративними прагненнями радикальних представників цього
народу на півночі Іспанії.
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