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Правда є лише одна!
Наприкінці травня у римо-католицькому храмі Бердянська відбулися урочистості, присвячені жертвам кому-
ністичних репресій. Спільна молитва за душі невинно убієнних поєднала священиків різних конфесій. Орган-
на музика й хорове виконання класичних творів супроводжували виступи громадських діячів міста, які
згадували злочинні факти сталінського режиму проти власного народу. Голова Польського товариства
«Відродження» Лєх Сухомлинов, звертаючись до присутніх, акцентував увагу на тому, що виховання молодо-
го покоління й усіх громадян України справжніми патріотами, історична пам’ять яких будується на правдивих
фактах, а не на забреханих трактуваннях минувшини, є чи не найголовнішою проблемою нашого суспільства.

17 вересня для бердянців – це свято рідного міста, день
визволення від фашистських загарбників. Проте не можна
забувати, що власне цього дня у 1939 році війська СРСР без
оголошення війни напали на Польщу, порушуючи її суве-
ренність та ламаючи основи міжнародного права. Підставою
для агресії Червоної Армії став пакт Ріббентропа-Молотова
від 23 серпня 1939 року між радянським урядом та гітлерівсь-
кою Німеччиною. Окупація Польщі Червоною Армією означа-
ла фактичний вступ Радянського Союзу у Другу світову війну.

Це був початок сталінських репресій проти польсько-
го суверенного народу. Протягом квітня-травня 1940 року
комуністичним режимом було знищено тисячі громадян
Польщі, які першими в Європі зі зброєю виступили проти
нацистської Німеччини. Це були кадрові офіцери і офіце-
ри запасу Республіки Польща, інтелектуальна еліта
польського народу. На довгі десятиріччя цей злочин упер-
то заперечувався правителями СРСР, навіть більше –

відповідальність за нього перекладалася на Німеччину.
Як свідчать документи, передані Російською Федерацією

польській стороні в 90-ті роки, вся операція по знищенню
військовополонених польських офіцерів була чітко спланова-
на і проведена, як і усі репресивні операції НКВС, за звичним
сценарієм: доповідна записка очільника репресивного відом-
ства Сталіну – ухвала політбюро ЦК ВКП(б) – виконання реп-
ресивними органами рішення вищого партійного керівництва.

Місцем знищення Старобільського табору утримання
польських офіцерів став підвал у будівлі Харківського облас-
ного управління НКВС, «на рахунку» якого на той час зна-
читься вбивство майже 12 тисяч власних громадян. На
розстріл однієї людини й прибирання її трупа кати натренува-
лися витрачати не більше 2 хвилин.

Кінець 1940-х – перша половина 50-х рр. були найдрама-
тичнішими в історії римо-католицької та Української греко-
католицької церков. Організаційні структури повністю зруй-

нували ареш-
ти єпископату
й багатьох
священиків і
вірних, насад-
ження мос-
к о в с ь к о г о
православ’я
та репресії
проти непокір-
них.

Г о л о в а
п о л ь с ь к о ї
громади Бердянська завершив виступ словами: «Вічний
спокій невинним жертвам і глибоке співчуття живим. Боже,
дай сили пережити біль тяжкої втрати і змилуйся над
нами».

VIII Світовий конгрес польських лікарів
У Конгресі, який відбувався 23-26 травня в королівському

місті Кракові, взяло участь понад тисячу осіб з 27 країн світу.
Спільно з колегами по фаху ми розв’язували проблему ефек-
тивного поліпшення безпеки й якості лікування, способів уник-
нення небажаних наслідків і покращення рівня надання ме-
дичної допомоги, чому сприяв досвід міжнародного лікарсь-
кого середовища.

Надзвичайно важливою складовою дискусії було обгово-
рення питань медичної етики й особливостей лікарського фаху,
а також можливостей реалізації професійних завдань у краї-
нах з різними системами охорони здоров’я.

Своєрідним початком заходів Конгресу став симпозіум, при-
свячений уже згаданій проблемі медичної етики «Рішення, що
приймаються на межі життя й смерті». Реферати й виступи
викликали неабияку дискусію, що тривала майже дві години.

Пізніше учасники зібралися на урочисте богослужіння в одній
з найголовніших святинь Польщі – Мар’яцькій базиліці, щоб

пережити незабутні моменти спільної молитви за нужденних.
Протягом трьох днів було організовано 19 науково-прак-

тичних заходів. Більшість представлених різними фахівцями-
медиками тема була актуальною, навіть болючою, що викли-

кало потужний інтерес у колег і навіть призводило до виник-
нення певних кіл однодумців.

Активну участь у роботі Конгресу брали й лікарі польського по-
ходження з України. Полонійне об’єднання лікарів Бердянська було
представлене науковою доповіддю «Роль Інтернету в лікарській
практиці» (доповідач Ольга Бондарєва). Польське медичне това-
риство України репрезентував проф. Анатолій Свіціцький з Києва
(«Сучасний погляд на стосунки лікар-пацієнт»), а львів’янка Окса-
на Стаднюк ознайомила колег з досвідом застосування нефрек-
томії (видалення нирки) у західних регіонах нашої країни.

Окрім напруженої роботи Конгресу, організатори передбачили
низку культурних і неофіційних заходів, що дозволило учасникам
познайомитися ближче, налагодити неформальні товариські відно-
сини і, зрештою, відчути себе на рідній землі пращурів, у колі зем-
ляків-поляків.

Краківський Конгрес став своєрідним імпульсом, що спричи-
нився до поглиблення наукових знань і практичних навичок у га-
лузі сучасної медицини, викликав низку цікавих ідей на майбутнє
й, напевно, сприяв інтеграції польських лікарів з різних країн і кон-
тинентів.
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