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ВІД ІМЕНІ ПОЛЯКІВ БЕРДЯНСЬКА СЕРДЕЧНО
ВІТАЄМО ВАС ІЗ СВІТЛИМ ТА РАДІСНИМ СВЯТОМ

Різдва Христова!
Нехай Христос, що народжується, вселяє в вас оп-

тимізм і додає впевненості в завтрашньому дні. Споді-
ваємось, що наступний рік буде позначений подальшим
духовним удосконаленням кожної людини, а також роз-
будовою української державності та громадянського сус-
пільства.

Щиро зичимо вам, дорогі краяни, щастя, добра та зла-
годи. Нехай осяйна різдвяна зоря об’єднає всіх нас – тих,
хто зустрічає ці свята в дружньому сімейному колі, і тих,
хто перебуває далеко від рідної домівки, – чистим світлом
незгасних людських чеснот та цінностей.

Правління польського культурно-освітнього
товариства «Відродження»

P.S. Цікаво, що в ніч з 6 на 7 січня Різдво святкують
тільки Російська православна церква, Єрусалимська,
Сербська і Грузинська. Усі решта 11 Помісних православ-
них церков світу, у тому числі Вселенська православна
церква, греки й болгари, святкують Світле Різдво Хрис-
тове, як більшість християн, в ніч з 24 на 25 грудня.

Людвіг Годлевський –
художник, лікар,
поляк
6 грудня відбулись урочистості з нагоди 120-ї річниці
народження Людвіга Годлевського.  Його життєвий
шлях є яскравим прикладом жертовної ролі людини
під час Другої світової війни, є зразком надзвичайно
органічного поєднання в одній особі практичного і
художнього мислення, багатьох талантів і високого
гуманізму.

Поляк за походженням,
Л.Б. Годлевський народив-
ся у Києві у травні 1891
року. 1927 року Л.Б. Год-
левський переїздить до
м. Бердянська і саме тут роз-
кривається його багато-
гранний талант лікаря-оф-
тальмолога та здібного ху-
дожника, який зміг втілити
у своїх картинах історію та
красу приморського міста.

У роки Великої Вітчизня-
ної війни Л.Б. Годлевський
як лікар робив усе від ньо-
го залежне, щоб завадити
відправленню юнаків та
дівчат на примусові роботи
до Німеччини: радив, які по-
трібно вживати ліки, щоб

викликати хворобливі симп-
томи, виписував довідки,
ставив смертельні діагнози
здоровим людям. Саме зав-
дяки йому багатьом бердян-
цям вдалося уникнути фа-
шистського рабства.

У післявоєнні часи й до
самої смерті (1974 р.) Л.Б.
Годлевський продовжував
працювати лікарем і малю-
вати. Його художні досяг-
нення могли б конкурувати
з картинами відомих худож-
ників. Глибоке й тонке по-
етичне відчуття дозволило
Л.Б. Годлевському реалі-
стично відображати у своїх
творах неповторний колорит
приморського міста, жах-

ливі епізоди періо¬ду німець-
ко-фашистської окупації, а
також створювати портрети
видатних людей Бердянщи-
ни. Усе це робить його ху-
дожній здобуток вагомим
явищем у культурному житті
не лише нашого краю, а й
усієї багатонаціональної
культури України.

Учасники урочистостей, у
тому числі й люди, які особи-
сто знали й пам’ятають Люд-
віга Годлевського, зібрались
у музеї міста Бердянська,
щоб пригадати життєвий
шлях художника-лікаря й оз-
найомитися з його деякими
роботами. Після цього відбу-
лося покладання квітів на

могилі видатного бердянця.
Завершальним етапом уро-
чистостей стало відкриття
меморіальної дошки на при-
міщенні Бердянського ме-
дичного коледжу, колиш-
ньому офтальмологічному
відділенні, де працював
Л. Годлевський.

Ініціаторами увіковічнен-
ня пам’яті видатного худож-
ника, лікаря й поляка були
Генеральне консульство
Польщі у Харкові, Польське
культурно-освітнє товари-
ство «Відродження» і Бер-
дянський краєзнавчий му-
зей. На урочистостях була
присутня консул Польщі
Аніта Сташкевич.

Нова монографія про поляків Бердянська
Книга «Поляки Бердянсь-

ка: документи, факти, ко-
ментарі» (автори: Бонусяк
А., Чоп Е., Красовська Г.,
Сухомлинов О.) є другою
публікацією про польську
спільноту цього міста, що
має джерелознавчо-дослід-
ницький характер. Ця моно-
графія,  як і  попередня
«Польська спільнота Бер-
дянська. Виклики сучас-
ності» (2008), підготовлена
вченими з Варшави, Жешу-
ва та Бердянська, на при-
кладі поляків у Бердянську
показує й аналізує успіхи,
досягнення, а також пробле-
ми функціонування полоній-
ної організації у “далекій Ук-
раїні”. Ця праця створювала-
ся протягом трьох років. По
мірі плину часу збільшува-
лися як склад її авторів, так
і тематика. Насамкінець
знайшлося в ній місце не
тільки для документів, що
яскраво ілюструють розви-
ток Польського культурно-
освітнього товариства
«Відродження», а й для пе-
редруків статей, що показу-
ють тематику розглядувано-
го в цій праці середовища, і
також для результатів нау-
кових досліджень, що прово-
дилися останнім часом.

У своєму кінцевому ви-
гляді публікація складаєть-
ся з двох розділів. У першо-

му – «Польська меншина
над Азовським морем: дос-
лідження і праці» уміщено
результати досліджень на
тему ролі й місця польської
мови, визначників націо-
нальної ідентичності вихідців
з Польщі у регіоні. Тут зна-
ходяться також тексти, що
описують історію Бердянсь-
ка і аналізують вибрані ас-
пекти функціонування римо-
католицького костьолу на
аналізованому терені. До її
складу входять наступні
підрозділи: «Бердянськ як
частина Запорізької об-
ласті», «Поляки на тлі інших
національних меншин на те-
рені Запорізької області»,
«Нинішній стан польської
мови в регіоні», «Нарис
історії католицького костьо-
лу в контексті сучасних мов-
них тенденцій», «Визначни-
ки національної ідентичності
поляків у Бердянську».

Розділ другий, як і перший,
також складається з
підрозділів, які містять низ-
ку документів. До цих мате-
ріалів додається короткий
вступ, в якому автори звер-
тають увагу читача на най-
важливіші моменти. Дослід-
ники діляться своїми заува-
женнями і коментарями. Цей
фрагмент праці має заголо-
вок «Польське культурно-
освітнє товариство “Відрод-

ження” в документах і мате-
ріалах», а окремі розділи,
відповідно, «Формально-
правові аспекти функціону-
вання ПКОТ “Відродження”
в Бердянську», «З організа-
ційної і наукової діяльності»,
«На дорогах співпраці», «На
ниві культури».

Публікацію завершує за-
кінчення, в якому автори
роблять стислі висновки з
проведених досліджень.
Інтегральну частину праці
становлять також додатки:
«Список ілюстрацій, поміще-
них в праці»; «Список таб-
личних зіставлень і схем, по-
міщених в праці»; «Список
використаних джерел».

Варто згадати, що книга
була видана у Польщі зав-
дяки підтримці Жешувсько-
го університету, Вищої про-
фесійної школи у Пілі та Бер-
дянського університету ме-
неджменту і бізнесу.

 Перша презентація моно-
графії відбулася 7 грудня в
залі засідань Вченої ради
Жешувського університету.
На зустріч з авторським ко-
лективом завітали представ-
ники адміністрації вишу на
чолі з ректором, професором
Станіславом Ульяшом, вчені
з Жешува, Кракова, Пере-
мишля та інших міст Польщі,
студенти, представники за-
собів масової інформації та

особи, зацікавлені історією і
сьогоденням польської діас-
пори. Вів зустріч директор
Інституту історії Жешувсько-
го університету, професор
Влодзімєж Бонусяк.

Вдруге монографію було
представлено 9 грудня в
Польській академії наук у
Варшаві. Презентацію прова-
див ректор Вищої професій-
ної школи у Пілі, професор
Адам Марцінковський. Серед
гостей були присутні пред-
ставники сенату Польщі,
Міністерства науки та вищої
освіти, українського посоль-
ства та  наукового середо-
вища польської столиці.
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