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ОДНОДШВКА ТАБОРУ »ЗАПОРІЖЖЯ« В ОКЕРІ (ГАРЦ), 

ВИДАНА З НАГОДИ РІЗДВА ХРИСТОВОГО ТА ДВОЛІТТЯ ІСНУВАННЯ ТАБОРУ 7 СІЧНЯ 1948 РОКУ 

Нова радість стала, Л/( 110 щбі хвала, 

Над вертеnо:м звіада ясна увесь :мир осіяла. 

Де Христос родився, з Діви воплотивсл, 
Як чоловік nреубощй, пелена.ми nовився. 

Пастушки з тнятко.м перед ти.JІr Дитятко.\! 

На колінчя упадають, Христа восхвал:яють. 
ЯJІtоли співають, славу, честь звіщають, 

І на небі, і на зеJІtлі JІІир проповідають. 

Просим Т{!бе, Царю,милістю безмірний, 

Даруй літа щасливі'ї слу1ам Tвo'i.Jir вір~tи.ч. 

Просu.JІІ Тебе, Царю, npocшr Тебе ІІині, 

Пошли долю, верІtи волю нашій Украї~tі! 
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В СВЯТУ НІЧ 
Бірча чигає далеко на горбах, 

немов хижацьке гніздо•форте• 
ця, обведена ланцюгами бунк• 
рів, наїжена гарматами, .міно• 
метамн й Кулеметами, а в ній 
півтори тисячі польського вій• 
ська, спецвійськ НКВД, .мілі• 
ції та всякого іншого наброду, 
узброєного від стіп до голови. 

Коли зимового вечора над 
білою габою далекої - але.. 
якої ж близької! - У країни 
зійде перша зірка, тоді напе
рекір усім І родам зайде знову 
Ісус в українську хату, і в 
українській родині настане но
ва радість. Тоді з байраків, 
ярів, темних лісів вийдуть 
мовчазні постаті і обережно 
та чуйно, щоб не натрапити 
н~ І ро~ових посіпак, . підуть 
шд стрІхи яскраво освІтлених 

рідних хат. З,акричить пугач, 
рипнуть дверІ, хтось стрима~ 

но схлипне, і увійдуть та за~ 
сядуть вкупі до святої вечері. 
А там знову в дорогу, з села 
в село, щоб сповіщати нови~ 
ну - що даремна лютує Ірод 
клятий, що, наказавши вбива~ 
ти всіх дітей, не вб'є Дитя• 
Правду - саму Ідею; що да• 
ремно змовилися лжепророки, 

що з мук, страЖдань і непо~ 
сильної боротьби уr<раїнсько~ 
го народу з новочасними Іро
дами побідно вийде У краЇн• 
ська Правда і розповість про 
вільне. життя людині та на ро~ 
дам, 1 стане вона новиною 

для інших народів, і стане 
вона - новою радістю. 
Дрімає Чорний Ліс, відмов• 

чується Мотрин, причаївся 
Холодний Яр. На землю ехо~ 
дять морок... І коли з•під су• 
хої хвої ялиць табуном гри~ 
вастих коней рвоне вгору по• 
лум'я вечірньої ватри, тоді 
осяє воно грізні й палкі об~ 
личчя тих, що кругом. І з ду• 
жих грудей на ліси, на гори 
гримне потужне «Бог Пред• 
вічний». Стрепенеться пітьма, 

задрижать столітні смереки, 
об.сипаючи білим борошном 
сюгову керею: І понесеться 
луна... А там ватра і ще ват
ра - і кругом осяйні постаті 
співають - «Даруй волю Ук• 
р~їні», не прошацьке, бо міц• 
ю руки цупко тримають хо• 

лодні ці~ки крісів і в очах 
живий блиск. 

... «Не плач, Рахиле ... » І 

сльози зболілої матері обти
рають захисники новонарод• 

женого Дитяти - захисники 
предвічної нашої Правди. 
А новина•слово йде далі з 

хати fi.O хати, зап?лонює сер• 

ця - 1 ростуть новt й нові за• 
хнсники Ідеї. І прийде час 
і Ідея очоловічиться - Ідея 
У країнської Самостійної Со• 
борної Держави. 

А ми, ~о нас хв~лі розбур• 
ханого свtтовою заВІрюхою жи• 

тейського моря викинули на 
береги чужих і далеких країв, 
не забуваймо, Щ() і ії, святу 
Правду •. гонили й пересліду• 
вали. ВІра, вогненна віра в ne• 
ремо гу Правди дасть нам си• 
лу перетривати. В цей вечір, 
В ЦЮ СВЯту ХВИЛИНУ буДЬМО 
с~рця:'Іи з нашими, що там, 

шд рІдними зорями. І пам'я• 
таймо, що наш час прийде, 
що «ще будуть блискавиці, 
що серце в бо!? б):'де кров'ю 
грати, що горДІ днІ минулого 

оживуть>>. 

«Б?. степами моєї голубої 
У краши блукають не тіні ее• 
редньовіч~их лицарів», а во• 
ни ж самІ. 

Самостійник. 

Та не злякати ї.м нас! Наші 
предки, славні запорожці, жа• 
рили ворога в самому серці, 
скородили московські і 111JІяхет• 
ські ребра, або «у Скутарі на по• 
жарі» люльки закурюваJІи собі. 
А ми новітнім поганцям, 

правнукам шляхетських і .мос
ковських виродків, закуримо 
вогнем і димом під самим но• 
сом, у їхній фортеці! 
Першим проломив фортифі• 

кації і вдерся в місто Вірчу з 
малою групою орлів - коман• 
дир Коник. За ним, у наступ 
на ворожі бункри, рушило йо• 
го військо, його стрілецтво. 
За хвилину вже горіла Бір• 

ча. Це українські повстанці у 
Святий Вечір Різдва засвіти~ 
ли ворогові свою ялинку. ЗасвІ• 
тили ясно до самих зірок, заг• 
рали рвучко кулемети пов• 

станських колядок і посипали 
олив'яної куті! 
Добре їм так! Хай знають, 

що ми не дамо безборонно 
знущатися з нашого народу! 

І Хай знають вороги, що в нас 
1 коза~ька кров! Хай знають, що 
, ми юкому не коримось, нічо• 
го не застрашимось, aJie не пі• 
демо в ярмо! 
Завзятий бій палав ген до 

білого дня. 
За кривди, муки і кров на~ 

роду ворог мусів платити сво• 
їм життям і кров'ю! 

ПОВСТАНСЬКЕ РІЗДВО 

. Впало у цьому бою немаJІо 
1 наших друзів, героїв-борців. 
У завзятих вуJІИчних боях по• 
ляг геройською смертю неза• 

бутній командир Коник. (Оnовідання повстанця) 

Не таке було у нас Різдво j От і вибралися на вороже 
Христове цього року, як. к~· бандитське кубло Вірчу. Про; 
лись, з кутею, колядками І дt- вадив нас ~аш незабутній ко• 
духом, - а но~, повстанськ~. мандир, славної пам'яті пол• 

З його ім'ям на устах піде• 
мо в даJІьші бої, вірно і не• 
зламно до нашої великої мети, 
до Волі, НезаJІежности і Дер• 

Довкруги rор1Ло й КJІекотt• ковник Коник. жавности! 
JІО. Це rрабуваJІи, nаJІили Jt мор• 
дуваJІи наших людей криваві 
банди червоного війська з Бір• 
Чl. 

А ми, повстанці, вибралися 
погуляти на ворогові. Засвіти• 
мо йому, раАЇJІИ хлопці, в са• 
кому серці - ЯJІИИКf, засвіти• 
мо під сам:е небо, сипнемо 
олив'цої куті і покараємо за 
кри:ВДJІ иаро.ц.уІ 

У ДНІ РІЗДВА ХРИСТОво'rо УЦДК НА 
ПІДПИСНІ ЛИСТИ ЗБИРАЄ ПОЖЕРТВ 
ВИКЛЮЧНО НА КУJІЬТУРНО.ОСВІТНІ Т~ 
HAYKQBI ЦЦЦ УКРАІНСЬКОІ ЕМПРАЦІІ 
АНГЛІЙСЬКОІ ЗОНИ. 
КОЛЯДУЙМО В ДНЬ НАРОДЖЕ 

ХРИСТА НА ПОТРЕБИ РІЮІОІ ІПКНОJІИНJІ 
ТА НАУКИ1 

ж~:_шться І СКЛАДІть своr по. 
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завдання на 
Ми шшл~ у свІт, ми розій• 

ШЛИСЯ ПО ВСІХ роздорІЖЖЯХ, ПО 

всіх•усюдах і вже третій рік 
мандруємо. Мандруємо, і ні 
на хвилину не перестаємо ду• 

мати про Рідний Край. Ми; 
мешканці табору, що носить 
славне ім'я - «Запоріжжя», є 
також членамй тієї родини, 
яка взяла на свої плечі вели• 
ку працю для У країни. Випус• 
каючн у світ нашу одноднів· 
ку, хочемо зробити перегляд 
того, як ми виправдали себе 
на чужині і як вив'язалися з то• 
го великого завдання, що йо• 
го поставив перед нами Рід~ 
ний Край. 

ми, крім доброго, створили ба• 
гато лихого, що напевно буде 
мститися на нас тут, на чужи• 

ні. Ми сваримося за те, чиї 
більш правдиві «ізми», котра 
більш правдива партія, котру· 
з якою з't:днати або скільки 
їх об'єднати разом. Безконечні 
сварки, дискусії, критика. де• 
які наші газети заповнені б ру д• 

1 ною лайкою та непотрібною, 

1
1 часом особистою, критикою. 
І все це тоді, коли світ чекає 
від нас ясних інформа~ій про 
нас же таки, коли свІт хоче . . 
знати, хто ми такІ, хто ТІ ле• 

rендарні бійці, які тисячокіло• 
І метровими маршрутами тво• 
рять чудеса, несучи людству 

правду. 

. Т епе_Р п~рівняймо, ~і . ми 
мІзерНІ, яю ми маленью 1 як 

І мало ми зробили для Тебе, 
Рідний Краю! На чужині «тво• 
римо», але що творимо? Роз• 
брат, заколот. Творимо партії, 
групи, .УРЯди.. Запитаймо ж 
тих, яю першІ принесли нам 

вістку про нашу Батьківщину: 
скільки в них партій? скільки 
«ізмів»? Вони напевно відпові• 
дять: один•єдиний наш Край, 
одна воююча Україна стоїть 
на стійці і стискає. в руці кріс. 
Мешканці нашого табору в 

.цруrу річницю його _існування 
переглянуть виконаю ними зо• 

бов'язання перед Рідним Кра• 
єм. А в першу черrу це зро• 
бить наіnа молодь, бо вона 
тут, як і там, була, є.. і буде 
національним аванrардом у бо• 
ротьбі за волю людини, в бо• 
ротьбі за волю У країни. 

3 

• 
ЧУЖИНІ 
Друзі! Ваші сестри й брати 

несуть тяжку СJІУЖбу Батьків
щині. Вони в далеко rіршвх 
обставинах, ніж ви, вони у 
вічній непевності, в хоJІо.ці й 
голоді боронЯть святу Ідею. 
Відновімо ж наше зобов'язан• 
ня! Так, як вони там, станьмо 
в аванrарді і на кожному кро• 
ці звертаймо уваrу на наші не• 
доліки і випрамяймо їх на за• 
гальну користь. Позбу.цьмося 
тих, що випадково встряrJІИ 

до наших JІав, скажім їм, що 
нам ніколи займа~с~ дурин• 
цями, що в нас є ІНШJ, важJІИ• 

ВІШІ с~рави - справа нашо• 

го нацюнального визвОJІеИІUІ, 

справа нашого ВJІасного вихо• 

вання і набуття загиьної та 
фахової освіти. 

Не знаємо, як _.цовго прий• 
деться на чужиш скитатиСJІ, 

але всюди, .це б .ми не бу.жи, 
муси.мо пам'ятати про наші зо
бов'язання перед Рідних Кра• 
ЄМ, муСИМО ВСІОАН застуnати 

наші амбасади, б)J:!І українсь
кими поСJІа.ми • амбасмора.хи. 
Але нікоJІи не повнині JІИ за
бувати й про наших ворогів. 
Не знаючи добре обставив, не 
пускай.мося наоСJІіП. MvCRJІo 
бути стійкими. І якщо візьмемо 
КЇJІька цих думок під уваrу, 
то напевно спіJІьна наша. пра
ця - тих, що в краю, 1 вас 

на чужині - наб.жизить те ве
лике очікуване свито - Аевь 
Великого Воскресення, ко.DІ 
«в народів воJП.НіІх ко.П» во
стане Українська Соборна Са
мостійна Держава! 

в. Дidi(JI(. 

Чуємо ми, чує ц.ілий свІт, 
що героїчна Укр3Їнська Пов• 
станська Армія, не зважаючи 
на сторазову переваrу ворога, 

докопує нечуваних чудес в 

кривавій боротьбі з окупан• 
том. Мусимо не на похвалу 
собі, а по•щирості сказати, що 
коли нині по цей бік «залізної 
завіси» вся преса говорить про 
наш нарід і про боротьбу, яку 
провадить УПА, то в цьому 
є частка виконаної нашої по• 
становиt що ми їі склали, про• 
щаючись з Рідним Краєм. Це 
є факт незаперечний! Але чи 
могли б ми ще більше зроби• 
ти для нашої визвольної спра• 
ви тут, за кордоном? Так, 
могJІИ б. Ми могли б ще біль• 
Ше поширити нашу інформацію 
для чужинців про У країну, 
яка бореться. Ми :могли б ще 
г.11ибше переконати західній 
світ про ту страшну небезпе• 
ку, яка загрожує зі Сходу, 
довести, що ця небезпека -
Це заrJІа.Ца ТИСЯЧОJІІТНІХ куJІь

турнИХ На'дбань Заходу, це ру• 
їна .цержавно•політичного і roc• 
по.царського життя йоrо, ціл• 
ковите знівечення засад прав• 
.цивої демократії, ці.11ковите 
потоптання гасеJІ - воJІя на• 

родам, ВОJІЯ JІЮдиНЇІ 

" ... На нашій, не своїй землі". 

Те все ми б зробиJІИ, якби 
в нас повсякчас стоЯJІо перед 

очима велике зобов'язання пе• 
ред Рідним Краєм. На жаль: 
є серед нас чимало людей ЗІ 
своїми особистими, груповими 
або і «спеціяJІьними» амбіція• 
ми. Наші JІави засмітиJІИсь 
коньюнктурними, заЯJІовіJІими 
опортуністами або й просто 
ворогами. Забувши про зобо• 
в'язання перед Батьківщиною, Київ. Вид на Поділ і Лівобсрежж•. 
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ТАБІР «ЗАПОРІЖЖЯ»:: ЛІДЕМАН 1 З певністю .можна сказати, що 
з часу заснування нamoro та" 

бору не пропущено тут без 
ві.цзначення жа.цне націонал:ь• 
не свято, ·жаден пам'ятний 
день. 

ПіСJІя розrро.му фаmистсь' 
ІІОі Нікеоt'!Іика, в серпні 1945 
)IORY, пЦ проао.цом іиж. Т и.м" 
ноаа. rрупа україна.ких робіт" 
вИІСЇв захо~ася реховтунати 
старі бараки фаб~ Лі.цема" 
ва, ~е раніше хешкаJІИ ро~іт" 
1111RR, ІІJЖJІfСОВО вивезенІ з 

~країв. Поо.цинці й rpy" 
вахи C:XOJUUIICJІ СЮАИ україн" 
.U s .UЖQi (оаярІЦИИИ. Місце .. 
Jlicn. sарОЇJІася українським 
JDO,.OK. ЗакиШа праця иа.ц 
~ва&ІUІJІ зоввішньоrо 
88І'JІЦ}' вової oce.D, - усу .. 
.a.DICSI пковища, розрівню
.Uас:Іо аgоща, ва.мічаJІИсь .цо" 
ріwаси. Постав сквта.жьчий та .. 
6i}t. 
Незабаром sакипі.п й пра" 

цв ху~турво-освітня. Засно" 
ваио початкову шкоJІу, на чо" 

..Ji JІІЮЇ сrав JІІ;освіАчений пе" 

.uaor в. Пахо.пrова, зорrанізо" 

.аво курса Jl)l.1l. неписьменних, 

JrfPC8 аJІІ'.ІЇЙСЬІЮЇ МОВИ, ДИТЯ" 
... саАОК, .майстерні. Не зва" 
88101111 ва брак іите.піrенції, 
O"UIDIO розВІІJWІось нaцio
JIUioiiOI'XYA'l'J'PBe JКJПТЯ. У же 
а aimi 194:6 р. uборовий хор 
j DIЩIOPJICТJI ВИСТfПИJІИ -В 
Враерmвайзі ва переrJІЦЇ ше" 
СИІ різиоваціоваJІWПІХ хорів 
ra sоре()rрафічниJІ rруп. Хор 
аЦ ору.АQю .М. Кова.u зайняв 
тут перше .місце. 

ВеJІИКІІJІ с:аятом: .ц.u табору 
Sув АСІІІо 1S серпия, КОJІИ уро" 
'ІВСІ'О IIOCIUrJeиo побу .цоваиу . 
pyDJUІ СаІDІЖ таборяи церкву 
У спеввs Пресuтої Боrороди" 
ІІі. Oreu. парох М. МоскаJІІІК 
невтомно виzо•ує парохікн в 
...,а прав.цивої · Христової на" 
уки. 

У вересні цьоrо ж таки ро• 
~. ві.цбувс~ в таб<?рі . з'їзд .УІ!" 
раІИСJоКІІХ шженерІв 1 техн1юв 

аиr.в:ійсьхоі зони, на який 
прибу.n uре,~tставники .майже 
3 !С:ЇХ JКРІЇИСЬКВ:Х таборів. 
З ВOJ[CIIJUI цех табір на" 

бира аuи. Орrавізувався те"
атрuьиwй rурток, JІІСИЙ пі.ц 
.миС2'еЦWСІІМ прово.ztом: артиста" 

режисера п. Бурсова з успі" 
хом пі.цrотовив вистави «Без" 
ТаJІІВИР, •Трьох ~о вибору», 
сОй ие ХОАИ, Грицю». З ініці .. 

·~- S - ве luuв • вашвх 
lla8,1Qt8S, JC7IOI 6 ве.закиа~у.аа вас 
ellil'pludttвa заІІірІD:u, - ваші о'Іі 
за-р ....-nев ІШереА, а наші 
ее,.. xz; ІІі ~«» UІІІОЇ Ватькі•• 
ІЦІІІІІІ. 

ятивИ п. В. Окіпнюr(а постав 
осере.цо~ СУ~'у, яки!t охоп~в 
ПОНа.Ц ПІВСОТНІ ХЛОПЦІВ Та АІВ~ 

чат. До.мівка СУМ'у, розмал:ьо• 
вана в українському стилі, при• Без крику й rаласу прова" 
оs.цоблена тр~зубом, прапора" .циться в таборі мурамина 
ми та портретами письменни" праця на всіх ділянках Aoro 
ків і rероїв визвольних з.ма• життя. Обраний у жовтні 
rань, творить· націонал:ьний 1946 р. ГоJІова табору п. В. 
куточок, який назавж.ци зали" Окіпнюк, не зважаючи на свій 
шиться в серцях нашої моло.ці. моло.ций вік, проямяє добрий 
З почуттям rлибокої по.ця• .цосві.ц у керуванні ск.ла.цним та• 

·ки й поваrи зrа.цуватимуть на~ боровим механізмом. Зав.цяки 
mi таборяни п . .ц•ра Корчем• йоrо лаrі.цному характерові, 

І ноrо, який облаДнав таборову плине спокійно й впевнено та• 
. амбуляторію і який, на жал:ь, борове життя, створюючи .цо
' в скорому часі виїз.цить ·.цо бре ім'я нашому наро.цові на 
Кана.ци. чужині. Таборова Ра.ца на чо" 
Таборовий пров1.ц по всяк" лі з п. В. Т качуко.м, учасни• 

.ценно плекає в нашій rрома~ ком: визвоJІЬНих з.маrань 1917• 

.ці найкращі українські наці~ 1921 р.р., користається заruь
ональні традиції та звичаї, ною поваrою та пошаною 
щоб на чужині, сере.ц чужи" всьоrо таборовоrо населення і 
вецькоrо .моря, не зrуби.ли JІю~ в .цружній: співпраці з ко.мен" 
.ци тоrо, ща творить основу .цантом п. Окіпнюком повсяк• 
нашої нації. Тим то не .циво, .цен но .цбає про . поліпшення 
що rості, які приїжджають .цо побутов~х умовив .табо~у, П}Ю" 
нас; з приємністю ствер.цжу" вадячи иоrо в .цус1 нацюналь
ють: «Так, «Запоріжжя» - це ної є.цности та взаємної то" 
справ.ці український: . табір!» леранцн. 

(на стор. 5) 

ДУМКИ МУДРИХ ЛЮДЕЙ 

• Ти є вже нещасJПІвий, коди боїш• 
ся: нещастя:. А хто на нього заслуr·о• 
вуІ!:, tой його повсякчас бої1ься:. 

• З ТИСІІ'Іі разів, коJПІ ми каємося: 
в тому, що rовориJІи, навряд чи тра• 

ппься одRВ раз р_озкаитиси в тому, 

ЩО DpOMOBЧaJJИ. 

• Твій ,~~;обрий rумор - це подару• 
нок, що йоrо ти робиш своїм дРУ• 
ЗJІМ. 

• ПоСJІух- - річ р;обра й коне'ІІІа, 
та КОJІИ це посJІух перед поганим і 
вепрацивим, то це, навпаки, найвища 

міра JІюДської .пі,цлости і самопови• 
женн11. 

• Всяка р;умка, від кого б вона не 
вихор;и.u, пі,цля:гаІ!: обміркуванню, і 
всяка р;умка, від коrо б вона не ви• 
ходи.u, заСJІуговує на уваrу. 

• У кожній людині криєтьс11 щось 
дуже добре, а також щось дуже по• 
rане. І залежІІО від тоrо, який вона 
має настрій, проявляється то одне, 
тq, друrе . 

• Той, хто нічоrо не роби:ть,- ро 
бить поrане. 

• Завжди додавай, завж.ци посту• 
пай уперед ; нік0.11и не стій і не звер. 
тай назад і не збочуй. Хто стоїть, 
той не йде вперед; хто не прор;овжує, 
той іде назад. Завжди будь незадо• 
волений з того, що ти Є, коли хочеш 
дося:rнути тоrо, щоб бути іншим, ніж 
ти є, бо на чому ти спинишси, на 

. тому й заJІИшншся. І якщо ти ска• 
жеш: з мене досить, - ти загинув. 

• Я не нарікав на долю і не ремству• 
ва в. Та якось, КОJІИ 11 був роззутий 
і не було за що купити взутrи, .в 
почав ремствувати. Я увійшов тоді з 
тяжким серцем у ведикий мечет, і 
ось у мечеті я побаІJИв .mдину без 

1 иіr. І я подикував Боrу за те, що у 

І .мене обидві ноrи, а rіл:ьки не було черевиків, щоб узути їх. ( М а д і) 
• Є два засоби, щоб не терпітв ві,і 

бідности: побі.п.шувати своє баrат• 
ство і зменшувати свої потреби. Пер. 
ше не в вашій, р;руге завжд• в на• 
шій CIIJI.i. 

• На р;ві речі вікоJUІ вс повинсв 
rвіватнсJІ, - на те, чому можеш за• 
раднти, і на те, 'Іому не можеш за• 
ра.цити. 

• З р;умкамв своїми пово,!І;ЬСJІ, як 
з rостими, а зі своїми бажанн•ми-
як з Аітьми. · 

• Чим біп.шс JІІО,!І;Ина ІfСЗар;ово.ас• 
на з .1юр;ей і обставин і 'ІНМ бі.&ьшс 
за.цово..1ена з себе, тнм вона р;а.~~і вір; 
мудроств. [(Китайська мудрість)., . ' У хииJІВии завепа.цу р;уха поо · 
водься з собою, ІІК з хворим, - вс 
ворушися! 

8 Що бі.Jrьше КОртИТЬ rDBOpHТR, ТО 
бuьша небезпека, що скаЖеш дурив• 
цю. ' 

• Всяке покоJJівня: шануй своїх ВВ• 
значних людей і не rовори: сїхні ао• 
передники бу.1и р;остойвJші•. 

• Kom тн rніваєшся, то перше а.к 
сказатв СJІово nо..1ічв в р;умці до трнд• 
цятв, а тоді rоворв. 
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Починаючи з травня 1947 р., 
з табору від'їхало 126 осіб, з 
яких 122 - до Англії, 3-до Ка• 
вади і 1 - до США. При• 
бувши до АнгJtії, наші табо$ 
ряни дали ряд концертів і ор• 
ганізували виставку украЇн• 
ських вишивок, чим захопили 

анг"1ійців, про що свідчать 
світлини, вміщені в англійсь• 
ких часописах. 

УКРЛІНСЬКИЙ СКИТАЛЕЦЬ 5 

Така в коротеньких рисах 
історія українського табору 
«Запоріжжя». Побажаймо ж 
його мешканцям, з нагоди дру• 

гої річниці існування табору, 
зберегти між собою єдність 
та згоду і не втратити надії 
на щасливий поворот до Рід• 
ноrо Краю. 

В. О-ко. 

/ вало 4:5 JІюдей, другого- 9l,a 
, третього - 26. Т рива..-10 це так 
І довго, аж поки викриста.лізува• 
лась певна кількість свідомих 
своїх обов'язків робітників,які 
разом з фаховим проводом: 
створили ядро групи. 

Це ядро СЮJада..-'ІОСЯ З 40 
осіб, і трималося воно аж до 
травня 1947 р., коли поча.ли 
записувати на виїзд до Анг.Пї. 

УКРАУНСЬКА. 
З метою піднести рівень ква• 

ліфікації робітників були вЦ.. 
криті 6$місячні тес.лярсько•СТQ1о 
лярські та мулярські курси, 
на яких. викладав теслярську, 

столярську та муJІярську спра• 

ву і технологію бУдіве.1ьних 
матеріяJІів інж.•архі;еь-т Є. Ка• 
лабин, геометрію - інж..гідрот. 
Д. Кирилюк, рахунки - інж.• 
електротех. Н. Корчмарек. 

БУ ДІВЕЛЬ НА ГРУПА . 
Закінчилась друга світова 

війна, але не скінчились митар• 
ства та недоля соток тисяч 

людей, які не могли й далі по• 
вернутися на Батьківщину, а 
були nримушені через політич• 
ні умови й далі поневірятися 
на чужині. Правда, ця маса бр 
ла забезпечена сяким•таким 
nриміщенням, діставала харчі, 
але цілі дні nроводила вона 
в неробстві. 
У МОВИ ЖИТТЯ на f ОСЛЯрІЦІІ• 

ні nоказували, що людей мож• 
на було затрудиити на будів• 
ництві, щоб таким чино:о.1 за• 
безпечити ' їх на майбутнє. 
Правда, цей район не був зруй• 
нований війною, але самі табо• 
ров~ nриміщення потребували 
І<аштального ремонту. З запа• 
лом і енерrією взявся інж. 
Тимків організовувати людей, 
охочих до праці. . 
~езабаром знайшлося 37 осіб, 

яю дали свою згоду nрацюва• 

ти. Технічним керівником. rpp 
nи став інж. Сидоренко. Та 
доброї воді бУ ло ще зама.ло, 
-nотрібен був' інструмент, а 
t<упити його не було де, та й 
не було за що. Тоді робітник 
Пукадьський з чотирма іншими 
викував у німецькій кузні 4: 
мудярсьЮ модотки й кедьми, 
а решту іструментів позичили. 

Перша nраця, що ії викона• 
JІа будівельна груnа, буJІа роз• 
будова й ремонт табору «JJi• 
деман». Розnочато ії 29 серпня 
.1945 р. Цей день є одночасно 
1 днем організації табору і днем 
заснування Української Буді• 
веJІьної Групи, яІ<а .Е найстар• 
ШОЮ ПЇД ЦИМ ОГ.ІІJІДОМ на цЇJІій 
анrJІЇйt:ькій зоні. 

даJІі треба будо знайти фір• 
ми, з .якими можна буJІо б пра• 
цювати, бо юрІЦИЧНQ1оправних 
форм rpyna не .м.uа. Провід 
rрупи зв'язавси з даом:а ні.м.ець
.ІОUоІ будіве.жьвІUІи фірмаки, 

сшв_прац~ з якими дала мож• 

ЛИШ СТІ> ДІЗНаТИСЯ, де Й ЩО МОЖ• . . . . 
на дІстати з матернІлІв та ш• 

· струментів.На початку 1946 р 
група мала вже змогу власним 

коштом набути найпотрібніше 
устат:ковання. 

В перUІому роц~ виконувано 
І головне мулярсью та тесляр· 

Від'їзд до Авгдії зменшив 
кількість відвідувачів, а тому 
на іспитах бу.•ю тільки 11 осіб. 

НАШІ НАЦІОНАЛЬНІ СВЯТОЩІ 

т,11шй виr:хяд мада моrша Тараса Шевченка до рсвоJПОції 1917 року. 

ські роботи, а в міру змоги- '!3 кінці сер~ня їм вв.uно 
столярські, слюсарські, електро• сюдоцтва за ПІДПИСОМ ~р 
моІПерські та малярські. Бу• Реліф, з печаткою Аиr.UйСЬІІ 
діве.льна група українських'ро• кого Червоного Хреста. а та
бітників найбільше присдужи• кож з підписами й печаТІQІІ 
JІась до поліnшення жит.11ових ми Ч.ІІенів Ісnитової комісії -
умов ДП в таборах. Протягом представників ні.хецьхвх буЮ• 
двох років через групу_ пере~- ведьних фірм. 
ШJІа 301 особа - робІтниКІв Проромений на курсах 1и01 
14:0 жінок 8, теслярів 90, стQ1о ~еріЯ.ІІ систематизовано А ПЇА• 
.ІІЯрів 11, мулярів 25~малярів2, готовлено до друку окремо~ 
слюсарів 4:, еJІеюр~ІКІВ 6. ~рва• книжкою в АВОХ частинп ІП.А . 
.11ів 5, разом 291: шженер1в 7, назво~ «Anftmge ~er ~у 
бупиьтер 1, урядовець 1, формІ питавь 1 ВІАПОВІАеІ:. 
креСJІяр 1, разом 10. Бувало Перша частина охоuює .му• 
так, що одного тижня nрацю• ·/ (оро)І.gа(евн• ка стор. 6) 
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• • • 
Міцно і солодко, кров'ю 

РІЗДВЯНІ ТА НОВО
РІЧНІ ПОБАЖАННЯ 

лярські роботи і має 70 стор. 
машинопису з 652 питаннями 
і 28 таблицями; друга частина 
обіймає праці теслярські та бу• 
дівельно•столярські і має 50 
стор. машинового письма з 473 
питаннями і 50 таблицями. У ло• 

упивmись, 

Сп.лять вороги уночі ... 
Тихо з повіток плуги витягайте, 
Куйте в проваллях мечі. 

У країнськом.у Центрально= 
му Допомоговому Ком.ітето• 
ві в Бльом.берrу, Українсь• 
кому Обласному Допомого• 
вому Комітетові в Ганнове• 
рі, Українському Бюрові в 
fослярі Веседих Свят, щас• 
ливого Нового Року та успі= 
хів у громадській праці ба• 
жають 

. . 
жив цю працю шж.-архtтект 

Є. Калабин в приступній і по• 
пулярній формі. Технічно. спів• 
працювали над книжкою tнже• 

нери технічного бюра будівель• 
ної групи. 

Твердою працею, солі~ним 
виконанням, самодисциплІНою 

робітників та старанням про• 
воду будівельна група зверну• 
ла на себе увагу відповідних 
чинників, і в березні 1946 р. 
була переведена на платню 50 
DPACCS'y. Таким чином вона 
вийшла з залежности від ні• 
мецЬІшх фірм. З відкриттям 

104 DPACCS'y в Гослярі керів• 
ництву групи запропоновано 

зайняти відділ упорядкован• 
ня 30•ти таборів, що входять 
у склад DPACCS'iв. 

На сьогодні будівельна гру• 
па має необхідне технічне при
ладдя і добре устатковані сто• 
лярну та ковальськоsслюсарсь• 

ку майстерні. При бажанні їі 
можна переорганізувати в спіл• 
ку з обмеженою відповіда~ь· 
ністю, бо rрунт для цього Цtл• 
ком підготовлений. 

Стогнуть брати наші 
в тюрмах проклятих, 

(рати залізні рвучи ... 
Тихо з повіток плуги витяrайте, 
Куйте в провал.17ях мечі. 

Мати· без сина і жінка без мужа 
Плачуть, життя кленучи ... 
Тихо з повіток плуги витягайте, 
Куйте в проваллях мечі. 

О. Олесь 

І ЧИМРАЗ БІЛЬШЕ УСВІДОМ=І 
ЛЮ€ ЛЮДНІСТЬ ПОНЕВОЛЕ., 
НИХ КРАЇН, ЩО ЗДІЙСНЕН. 

І ня основних ЗАСАД ДЕ./ 
! МОКР АТІЇ МОЖЛИВЕ ЛИШЕ 

І. і ЧЕРЕЗ ЗДІЙСНЕННЯ ГАСЛА: 
СВОБОДА НАРОДАМ, СВО. 

і І ВОДА ЛЮДИНІ! 

ЗАСНОВАНО 
СТАНИЦЮ СХС 

Рада і Управа )'hриїнсьпоtfJ табору 
Ом:р-діде.нан 'Запоріжжя' 

У сім, які За.шmилн наш 
табір, виїжджаючи в Англію, 
Канаду, США, на новому 
місці праці бажають з Різд• 
вом Христовим і Новим Ро• 
ком щастя, здоров'я та по• 
вороту на вільну Батьківщи• 
ну 

Рада і Управа упраїнсьпоtо табору 
Опер-/Ііде.Іtин ,. Запоріжжя·· 

Мешканцям українського 
табору Окер • (<Запоріжжя», 
Таборовій Раді, Таборовим 
У стан о вам. і У країнській Гр о• 
маді в r ослярі щирі по бажан• 
ня в день Різдва Христова• 
го і на порозі Нового Року 
складає 

Го.юва у~>раїнсьпоtо табору 
Ом'р-Ліде:чан .,Запоріжжя> 

Опіпнюк Во.юди.Іrир 

Дворічна практика по~азала 
на ділі, що тільки в оргашзова• 
ний спосіб може українсЬка 
еміrрація добитися права на іс• 
нування. Добре. було б, якби 
всі наші люди ~розуміли, на
решті, ЩО ТіЛЬКИ В Організова• 
ності й єдності наша сила, що 
без цьоrо ми розпорошимося 
по цілому світі, не залишивши 
по собі й сліду. 

17 грудня ц. р. в нашому 
таборі засновано станицю Са• 
нітарно•Харитативної Служби. 
Сходини таборян, що відбу• 
лися в домівці СУМ'у, відкрив 
Голова табору п. В. Окіпнюк. 
Вступне слово про значення й 
завдання нашої червонохрес• 
ної установи виголосив о. па• 
рох М. Москалик, як дотоrо• 
часний уповноважений СХС 
на округу Госляр. По корот• 
кій дискусії обрано Управу, 
Раду і Ревізійну комісію. ста• 
ниці СХС. На Голову станиці 
одноголосно о·брано п. В. Чор• 
ном.ора, на Заступника Голо• 
ви - п. інж. Панасюка та на 
СекретарЯ - п. М. Лицюк. 

З нагоди Різдва Христово• 
го та Нового Року засюtаю 
найщиріші побажання: r оло
ві Централі ЛУПВ п. д•рові 

І Марунчакові та цідій У пра• 
і ві в Мюнхені, годові зопал:ьs 
' ного ЛУПВ п. д•рові Крупі 
і цідій управі в Ганновері. 
Дай Боже, щоб цей Новий 
Рік приніс нам здійснення 
наших загальнонаціональних 

мрій. Христос Раждається! 
в. о- ко 

Сподіваємось, що У права 
СХС розгорне широку допо• 
м.огову акцію всім хворим. і 
потребуючим нашого табору. 

Присутній. 

З J(ОЖНОГО НАС, ЗОКРЕМА, СУДЯТЬ ЧУЖИНЦІ 
ПРО ЦІЛУ НАШУ НАЦІЮ. БУДЬМО Ж ГІДНИМИ 
ПРЕДСТАВНИКАМИ УКРАЇНИ В ЧУЖИХ КРАЯХ. 

ПОРЯДОК БОГОСЛУЖЕНЬ 

під час свят Різдва Христового в ц:r,кві Успения Пресвятої Богородиці 
в таборі » апоріжжяс 

7.1 СJrужба Божа о год. 8.30 
8.1 Служба Божа о год. 8.30 

10 19.1 СІ.Божа і Водосвяття о год. 

І Уряд Парохіядьивй 

ВЕСЬДОХІД 3 цього ВИДАННЯ ПРИЗНА ЧЕНИЙ І 
НА КОМІТЕТ ДОПОМОГИ УКРАЇНСЬКОМУ СТУ-

ДЕНТСТВУ (КоДУС) · 

Ч,1еп зопальпої Управи ЛУПВ 
Голова Cf!IOJiї Гоояр 

в._ Дідюк 

Усіх мешканців rабору "За• 
поріжжя" з две.м Різдва Хри• 
стового і Нових Роком щиро 
вітає і бажає якнайкращих· 
успіхів у праці і сповнеИІІЯ 
шляхетних задумів 

Кооперативне Видавничтво 
.. Заtрава" 

Редаrує Ko.11cria 
Адреса редакції Oker а. Harz 

D.P. <;amp Luddemann 
Друк. Кооп. В - ва .. Заграва". 

Зам. 'L 480009. 
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