
МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ 15Південна зоря, четвер, 31 жовтня 2013 року, № 120 (17130)

www.polonia.org.ua

У Донецьку встановили меморіальні дошки
в пам’ять вивезених у СРСР поляків
29 вересня поруч з пам’ятником Ісусу
Христу біля римсько-католицької церкви у
Донецьку було встановлено дві меморі-
альні дошки. На них написані на двох
мовах такі слова, які російською мовою
звучать наступним чином: «Пам’яті
гірників і депортованих з Верхньої Сілезії
(Польща) в Радянський Союз в 1945-1948
роках». Є ще одна меморіальна мармуро-
ва табличка на цю тему всередині костьо-
лу, але там текст польською мовою
звучить вже трохи інакше: «Пам’яті
багатьох тисяч жителів Верхньої Сілезії,
інтернованих та вивезених  у 1945-1948
рр. комуністичною радянською владою на
каторжні роботи на території Радянського
Союзу, де багато з них втратили життя».

Анатолій ЖАРОВ

«Ми стоїмо під пам’ятником Ісусу Христу. Його підняті
руки символізують наше прагнення до Бога, в майбутнє.
Щоб з надією йти в майбутнє, ми повинні пам’ятати про
минуле. Сьогодні ми згадуємо події, які відбулися одразу
після Другої світової війни на землі Донбасу», – зазначив
на початку церемонії настоятель храму Ісуса Христа Царя
Всесвіту в Донецьку отець Ришард Карапуда.

Присутній тут посол Республіки Польща в Україні Генрик
Литвин доповнив слова священика. «Ми сьогодні повер-
таємося нашою пам’яттю до подій, які серед усіх нещасть,
що сталися під час Другої світової війни, майже забуті.
Сьогодні ми згадуємо жертву 75 тис. польських громадян.
Ці люди були насильницьким чином переселені на терито-
рію Донецької області та їх прирекли на каторжну працю.
Пам’ятаючи про поляків, переселених сюди в ті часи, ми
також згадуємо про кілька мільйонів громадян Радянсько-
го Союзу, які були теж примусово переселені в той час –
це були українці, русини, поляки та інші народності.

Ми ще раз усвідомлюємо близькість наших народів, яким
довелося жити у такій частині Європи, яку нещодавно один
з американських істориків назвав «закривавленими зем-
лями». На щастя, ті часи минули. А запорукою кращого
майбутнього є співпраця між незалежною Польщею і неза-
лежною Україною», - сказав він.

У церемонії відкриття меморіальних дощок у Донецьку
взяла участь представницька делегація з Польщі. Кістяк
складали представники давнього міста-побратима україн-
ського шахтарського Донецька польського міста Катовіце
на чолі з віце-президентом Міхалом Лютим і представники
католицького духовенства. Серед польської делегації були
і нащадки тих людей, які були вивезені на роботу в Донець-
ку область. Так, дідусь бургомістра невеликого містечка

Радзьонкув Габріеля Тобора помер десь на території до-
нецького регіону. У тому польському містечку нещодавно
було відкрито Центр збору інформації про депортацію по-
ляків в СРСР.

16 грудня 1944 року, за два місяці до Ялтинської конфе-
ренції, Державний комітет оборони СРСР ухвалив: «...мо-
білізувати і інтернувати з метою роботи в СРСР усіх пра-
цездатних німців у віці – чоловіків від 17 до 45 років, жінок
від 18 до 30 років, які перебувають на звільнених Червоною
Армією територіях Румунії, Югославії, Угорщини, Болгарії
та Чехословаччини. Встановити, що мобілізації підлягають
німці як німецького і угорського підданства, так і німці, піддані
Румунії, Югославії, Болгарії та Чехословаччини...».

У січні-березні 1945 року цю операцію провели, і 111 831
особа була інтернована в СРСР. Усі вони були скеровані на
підприємства вугледобувної та металургійної промисло-
вості Радянського Союзу. 3 лютого 1945 року, у зв’язку з
початком бойових дій у Східній Прусії і Верхній Сілезії, ДКО
СРСР видає ще одну постанову: «...мобілізувати на тери-
торії фронтів, зазначених у п.1 цієї постанови (1, 2 і 3-й Біло-
руські, 1-й Український), усіх придатних до фізичної праці і
здатних носити зброю німців – чоловіків у віці від 17 до 50
років...». Згідно з «історичною довідкою про діяльність
ГУПВИ НКВС СРСР», за цією постановою була інтернована
в СРСР ще 77 741 людина, серед яких було дуже багато
поляків.

Приблизно 44-45 тис. осіб працювало на відбудові шахт
Донбасу. Бувало, інтерновані разом з нашими шахтарями
гинули під землею під час аварій на шахтах. Частина інтер-
нованих померла від хвороб або травм, важких умов жит-
тя. За оцінками істориків, смертність у таборах інтернова-
них становила приблизно 7-8% від загальної кількості. Точ-
ну цифру загиблих поляків з Верхньої Сілезії сьогодні на-
звати ніхто не може. Її будуть встановлювати в ході спільної
роботи донецькі і польські історики.

5 жовтня, після 13 років будівництва, був освячений храм
Різдва Пресвятої Діви Марії в Бердянську.Закладений на
початку листопада 2000 р., храм зводили довго і ґрунтовно.
Стараннями настоятеля о. Здіслава Зайонца був привезений,
встановлений, налагоджений і успішно експлуатується орган.
Проведені масштабні оздоблювальні та оформлювальні робо-
ти. А головне – за минулі роки цей храм став одним з найголов-
ніших духовних, культурних та благодійних центрів Бердянсь-
ка й усієї округи.

При храмі створено і десять років плідно працює благодійний
центр «Карітас-Спес-Бердянськ». Регулярно проводяться кон-
церти органної музики.

Освячення стало знаковою подією. У Святій Месі з нагоди
консекраціі, яку очолив архиіпископ Люблінський Станіслав
Будзік, взяли участь також єпископ Харківсько-Запорізької
дієцезії Мар’ян Бучек, єпископ-помічник Ян Собіло, єпископ
Кам’янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський, президент
релігійної місії «Карітас-Спес» Україна, єпископ Станіслав
Широкорадюк, священики, монахи і монахині римо- та греко-
католицької церков і православної церкви (Київський патріар-
хат) з Харківської, Донецької, Луганської та Дніпропетровсь-
кої областей України та Польщі.

У своїй проповіді єпископ Станіслав Будзік зробив акцент на
тому, що храм Божий – це не тільки видима його частина:
камені, стіни, підлога, стеля, –  а, насамперед це «живі камені»
– люди, які «тримають» цей храм на собі.

Його високопреосвященство був далеко не випадковим гостем
на святі в Бердянську – саме він керує Люблінською архидієцезією,
до якої і належить настоятель о.Здіслав.

В освячений стаціонарний вівтар храму разом зі свідоцтвом про
консекрацію були закладені мощі святих. Почесними гостями уро-
чистостей стали батьки і хрещена настоятеля парафії отця Здіслава.

Урочистості закінчились концертами, в яких прозвучали твори
видатних німецьких, аргентинських і французьких композиторів
у виконанні солістки Рівненської обласної філармонії Катерини
Огаркової (орган) та львівської флейтистки Анастасії Губанової.

Відновлення діяльності римо-католицької парафії у 1995 році
стало можливим завдяки зусиллям місцевих поляків, згурто-
ваних у лавах Товариства «Відродження». Директор Польсько-
го дому в Бердянську пані Тереза Краснокуцька згадує: «Це
були складні часи з багатьох причин: Україна щойно отримала
незалежність, економіка зруйнована, люди пригнічені, бо навіть
на їжу грошей не було. Ми не знаємо й ніде не можемо довіда-
тись про наші права. Ситуація безнадійна. Я, власне, мала йти
до всіх цих установ по згоду на діяльність нашої парафії. А
влада – як влада. Службовці сидять у кріслах, вони пани, навіть
розмовляти зі мною не хочуть. Якийсь пан просто у вічі каже
мені: чи нам потрібні тут католики? Тоді я не витримала і сказа-
ла, що нам потрібні. Що минули вже ті часи, коли ви вирішува-
ли, куди маєте нас депортувати й де убивати. Я думаю, що він
навіть не знав, про що йдеться, проте папери підписав. Я пиша-
лася, що не забракло мені сміливості».

Ласкаво просимо до храму Божого!

У Бердянську освятили католицький храм


