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– Шкільництво

– Молодечі Організації

– Спорт

– Культурне Життя

– Видавництво

– Таборова Пошта

– Репатріяція і “Скрінінґи”

• Дорога до Канади

• Підсумки
• Питання і Дискусія



Втеча на Захід 

Березень-Червень 1945

Братіслава – Реґензбурґ 480 км



Мапа Таборів “Д.П.”



Реґензбурґ
• 1940-их роках місто було 4-те найбільше в 

Баварії, і мало коло 100,000 населення.

• В часі війни там були літакова фабрика 
Мессершмідт, і  нафтова рафінерія.

• Збомбардовані обидві, але місто не було 
зруйноване.

• Табір в Реґензбурзі став найбільшим в 
американській зоні, в роках 1945-47 мав коло 
5,000 населення, з того коло 1,000 
неукраїнців.



Оселя



Виживання



Самоуправна Одиниця Табору



Медична Опіка



Релігія



Поліція



Шкільництво



Молодечі Організації



Спорт



Культурне Життя



Культурне Життя - 2



Видавництво



Таборова Пошта



Репатріяція і “Скрінінґи”



Дорога до Канади



Зустрічі



Книжка про Табір Д.П.



Підсумки               
• Війна кінчилася. Ми живі!

• Ми втікали перед надходячою совєтскою армією до 
американськоії зони в Німеччині.

• Призначені пункти, де зїздилися втікачі, скоро перетворилися в 
громади та стали таборами втікачів і переміщених людей -
Displaced Persons Camps, DP camps.

• Були зорганізовані своїми провідниками, а також самими 
втікачами, щоб спільно охороняти себе перед репатріяцією, перед 
безнадією творити своє майбутнє, перед монотонністю щоденного 
життя. Як наслідок такого стану почали засновувати церкви, 
організації самопомочі, школи, організації молоді, театральні 
групи, спортові клюби,та інші аспекти церковного, культурного та 
розвагового життя.

• В багатьох випадках це були копії організацій, які існували  в 
Україні перед війною. 

• Спочатку окупаційні власті дивилися на це з побоюванням, бо 
знали, що чим більша у втікачів безнадія, тим скорше схочуть 
повертатися додому і скорше буде діяти процедура репатріяції.    

• Пізніше це було толєровано, бо політику репатріяції замінила 
політика переселення. То ж організоване життя було заохочуване. 
З часом аж до власної охорони, пошти, самоурядування і т.д.

• І так наш табір ДіПі в Реґензбурзі можна вкінці назвати “Україною
в Mінiятюрі.” 


