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Рік 2012 оголошено роком Януша
Корчака, Юзефа Ігнація Крашевського
та Ксьондза Петра Скарги
Свято Конституції
Речі Посполитої
Конституція Речі Посполитої 3 травня 1791 була першою в Європі, в сучасному розумінні цього поняття.
Основний закон встановлював устрій Речі Посполитій
згідно з ідеями Просвітництва, зміцнював виконавчу
владу, впроваджував принцип спадковості престолу, розширював права міщан, послаблював позиції
магнатів; скасував поділ на Коронну Польщу і Литву. Головними творцями Конституції були король
Станіслав Авґуст Понятовський, І. Потоцький,
Г. Коллонтай. Конституція втратила чинність
після Тарговицької конфедерації та збройної
інтервенції Росії.
Конституція 3 травня 1791 року мала стати
відповіддю на внутрішню і міжнародну ситуацію. На той час Річ Посполита була однією
з найбільших країн Європи.
Конституція 3 травня вплинула на подальші демократичні рухи у світі. Після
втрати Польщею незалежності та поневолення, яке тривало 123
роки, саме конституція 3 травня нагадувала про боротьбу
за польську свободу.

21 березня Верховна Рада України ухвалила рішення про
відзначення на державному рівні 120-річчя від дня народження видатного польського письменника єврейського походження, уродженця Дрогобича Бруно Шульца. Доповідачем з цього питання був Володимир Яворівський, який назвав письменника з польсько-українського пограниччя
«великим учнем Франца Кафки» та зазначив, що Україна
теж повинна гордитися тим, що така талановита людина
творила і нашу культуру.
Ініціатором вшанування Шульца на державному рівні виступило посольство Республіки Польща в Україні.

Таке рішення ухвалив
Сейм Республіки Польща,
враховуючи видатні заслуги
цих осіб перед польським народом.
Януш Корчак (Генрік
Гольдшміт, 1878-1942) – одна
із найбільш відомих і вражаючих постатей сучасної педагогіки, яскрава і різнобічна особистість з широкими
інтересами, високим почуттям громадянськості, великою любов’ю до дітей. Він,
лікар за професією, був журналістом, письменником і
педагогом за покликанням.
Здається, немає в світі
людини, яка б не знала про
жертовний подвиг вихователя, який пішов на жахливу
смерть заради дітей і разом
з дітьми. Цей вчинок
польського педагога – найвищий прояв любові до дітей,
підтримки в найважчі хвилини їхнього такого короткого
життя. Цьому передувала

щоденна багаторічна
праця в дитячих таборах, в «Будинку
сиріт», інтернаті
«Наш будинок»,
створених ним у
Варшаві, де знайшли притулок
діти вулиці – обездолені, важковиховувані, які мало
кому були потрібні в
цьому житті. З лікаряпедіатра Януш Корчак виростає в талановитого педагога,
чуйного вихователя і старшого товариша дітей.
Юзеф Ігнацій Крашевський
народився 28 липня 1812 року
в Варшаві – польський письменник, публіцист, видавець,
історик, філософ, видатний
польський та український громадський і політичний діяч,
найплодовитіший автор в
історії польської літератури.
Його літературна спадщина
налічує близько 600 томів ро-

манів, повістей, поетичних і
драматичних творів, а також
робіт з етнографії, фольклористики, публіцистичних і літературно-критичних статей.
Скарга Петро (1536-1612) –
польський теолог і письменник-полеміст, проповідник і діяч
контрреформаційного руху. У
січні 1552 р. Скарга вступив до
Краківського університету. У
1554 р. здобув ступінь бакалавра і став ректором Варшавської парафіяльної школи.
У 1560-62 жив у Відні. Повер-

В Україні створено партію поляків, установчий з’їзд якої
відбувся ще у вересні минулого року. Наразі нове політичне
об’єднання готує документи для реєстрації у Мін’юсті.
Нова партія окреслюється як християнсько-демократична,
основною метою якої є захист інтересів громадян України
польського походження, їх бізнесової діяльності та сприяння
європейській інтеграції України. Участь в установчому з’їзді
взяло 120 осіб. Зібрання провадив голова Союзу Поляків України Станіслав Костецький, в президії були голови зі Львова,
Житомира, Дніпропетровська, Харкова та Хмельницького.
Очільники польських осередків у своїх виступах проаналізували свою діяльність та висловились за створення партії.
Генеральним секретарем ППУ був обраний Станіслав Костецький, також обрано керівництво нової партії. Процедура
реєстрації партії ускладнюється ще й тим, що потрібно зібрати
щонайменше 10 тисяч підписів її прихильників. Як підрахували
лідери новоствореної партії, в Україні може мешкати до трьох
мільйонів громадян польського походження.
12 -14 квітня у Варшаві відбувалися дві події, пов’язані з медициною:
XXXVII З’їзд польських терапевтів і XI Загальнопольська науковопрактична конференція «Нові методи лікування внутрішніх хвороб –
ІНТЕРІЯ 2012». До участі у згаданих заходах були запрошені члени
Полонійного об’єднання лікарів Бердянська: Микола Бондарев (лікар
кабінету медичної допомоги при римсько-католицькій парафії), Василь Фойняк (директор Бердянського медичного коледжу) та голова
Об’єднання – Ольга Бондарева, яка виступила з доповіддю щодо сучасних методів лікування бронхіальної астми.
Під час З’їзду видатні лікарі-експерти ознайомили колег з важливими для повсякденної практики інноваціями у лікуванні кардіологічних,
ревматологічних, пульмонологічних, гастроентерологічних, нефрологічних, гематологічних, інфекційних хвороб тощо. Крім того відбулися
семінари-тренінги, що стосувались кардіографії, ендокринології, а
також міжнародного медичного права.

нувшись у 1563 р., був проповідником у Львівському кафедральному соборі. Протягом 1569-71 рр. Скарга перебував у Римі, де вступив до
ордену єзуїтів. З 1573 був проповідником у костьолі св. Яна
у Вільно. Доводив необхідність об’єднання православної і католицької церков.
У 1588 став придворним проповідником короля Сигізмунда III. Прагнув припинити шляхетську сваволю і обмежити
утиски селян.

