
 

        Квітень 2012 рік 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 
 

Этот путь мы прошли не напрасно 

 

         При реализации проекта Херсонского Еврейского благотворительно-общинного Центра 
«Хесед Шмуэль»    «Зустрічі  молоді з людьми похилого віку, що пережили  тоталітарні режими», 
его специалисты уделяли большое внимание психологической реабилитации участников целевых 
групп.   

Каждый человек анализирует свою жизнь, вспоминая   те или иные ее отрезки. И чем жизнь 
длиннее, тем больше есть того, что можно вспомнить, а еще важнее - рассказать об этом другим,  
поэтому  нужно иметь собеседника, который позволит высказаться.  И наши  участники проекта  
не исключение -  часто они ищут  не собеседника для диалога, а слушателя для монолога, будучи  

лишены этого в своей реальной жизни.   
Поэтому  участие в проекте для них 
очень желаемо и очень значимо.   
   Известно, «жизнь – она полосатая». 
В каждой жизненной истории имеются 
светлые периоды радостей, удачи, 
преодоления трудностей. Именно эти 
уникальные эпизоды  мы пытались  
отследить   в  каждом из  участников 
проекта. Выявляя их, уточняя 
функции, действия и способности, 
которые применяли участники проекта  
в тех ситуациях, мы  на занятиях 
побуждаем  их  к созданию 

альтернативных историй, где  все  
воспринимается по другому.    

Участники проекта с удовольствием посещают тренинги на различные темы; например,  тренинг  
"Обретение душевного покоя".   На фоне воспоминаний о счастливых моментах детства на время 
забылись пережитые ужасы,   и   участники по другому взглянули на себя и друг на друга. 

 

Им есть о чем поговорить…. 



У участников проекта, как у всех  пожилых людей, обремененных жизненными 
трудностями, эмоциональная подвижность сдвигается постепенно в сторону сниженного 
настроения.   Выявление «светлых промежутков» снимает глобальность действия проблем на 
жизнь  участников проекта, уменьшает проблему  изоляции, расширяет круг связей с внешним 
миром: больше стало  контактов, интересов, деятельности; например,  встречи участников  в 
группах  со студентами-волонтерами,  выезды в школы,  в теплый период года – на природу, 
массовые мероприятия. 

Участники  проекта стали поддерживать отношения друг с другом и вне стен Центра -  они 
созваниваются, делятся новостями, обсуждают прошедшие и будущие встречи в проекте, с 
удовольствием отмечают  во вновь сложившемся коллективе праздники и личные памятные даты, 
делятся сокровенным.   

             Учитывая   результаты,  полученные в ходе реализации проекта, можем сказать, что 
задачи, которые ставились  перед специалистами проекта относительно психологической  
реабилитации  участников, проведения мероприятий с целью  стимулирования и закрепления 
диалога поколений, изменения представления участников  о старости -  выполняются успешно. 

 
                                                                                                                                     Наталья Бурмакина 

      Спілкування нічим не замінити 

             Спливають роки, все більше віддаляються події Великої Вітчизняної війни. Тому 
громадським обов‘язком сучасного покоління є збереження пам‘яті про героїчні сторінки 
минулого, не забувати свавілля нацизму та сталінізму, щоб ніколи жодна людина не зазнала цих 
страждань.  

             Проведення дискусійних клубів за участю жертв тоталітарних режимів є частиною проекту, 
що реалізується Міжнародним благодійним фондом «Місії самарян в Україні».  Чергову зустріч 
було проведено в Червоноармійській середній школі за участю клубу «Європерспектива» під 
назвою: «Хто не пам‘ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього». До участі в зустрічі 
долучились педагог - організатор Пашківська Н. Д,, директор школи Лисюк З. А., завідуюча 
шкільною бібліотекою Сидоренко В.В. 

                       Перед присутніми виступила учениця 11 класу Янчевська Леся, яка стала 
переможницею конкурсу на краще есе, написане про жертв тоталітарних режимів. Вона зачитала 
уривок свого твору: «Слухаєш  
розповідь стареньких немічних 
людей про ті страшні часи і 
бачиш, вони мимоволі плачуть, 
згадуючи своїх померлих 
родичів, пережиті страждання…  
«Вночі  зайшли. Забрали з хати 
все: картоплю, квасолю, яйця,  
що тільки було. Навіть кожуха 
взяли з собою, на якому спала 
сестричка…» 



розповідала моїй бабусі  її свекруха Войтенко Ольга Тимофіївна. В  сім`ї  було п`ятеро дітей. 
Після того, як «Червона мітла» вимела з хати всю їжу, залишивши лише корову, почався 
справжній голод.  Матір Ольги Тимофіївни  намагалася хоч якимось чином  годувати родину. Рідкі 
навари  із щавлю, кори, корінців  не допомагали побороти голод. На очі навертаються сльози, 
серце стискає біль. Голодні, худі діти, опухлі ноги батька. Вакуленко  Тимофій Терентійович  не 
міг далі жити на такій їжі.  Він не вставав з ліжка, швидко пухло тіло. Здавалося смерть була 
неминуча.  Як розповідала далі бабуся: « Врятував його Господь». Одного разу до них в хату 
зайшов єврей і сказав, що батько скоро помре, якщо  не  буде їсти хліба. Але звідки його було 
взяти? Тоді єврей запропонував, що принесе хліба в сім`ю, якщо наступної весни вони віддадуть 
посіяну частину хліба. Наступної ночі єврей прив`язав до свого тіла декілька хлібин і таким чином 
приніс його Тимофію Терентійовичу . Саме завдяки цьому чоловік вижив. 

             Голод.  Повільна смерть. Корінці, мерзла картопля, собаки, корови, птахи, кішки, люди -  все 
поїдалося, що зустрічалось на шляху. 

             1941 рік. Війна. Звідусіль постріли, плач дітей,  матерів. Жах. Знову смерть і знову розруха»...  
                                 Наступною своїми спогадами поділилась спікер дискусійного клубу – 

жителька селища Нечипорук Лідія Єфремівна, яка пам‘ятає свист куль, вибухи 
снарядів, сльози та горе людей. Вона втратила своїх двох братиків, але не 
втратила віри в перемогу. Учні слухали її розповідь затамувавши подих, адже 
важко уявити, що все сказане є правдою, пережитою однією людиною. По 
закінченню розповіді учні мали можливість задавати запитання Лідії 
Єфремівні, на які вона відповідала з радістю від того, що молодь цікавиться її 
минулим, її життям. 

 
 Підсумком зустрічі став тренінг, головна мета якого – навчити школярів культурі 

взаємовідносин з людьми похилого віку. Як важливо в наш час знаходити спільну мову та вміти 
долати бар‘єри між представниками різного покоління. Адже ніщо не може замінити живого 
спілкування людини з людиною, бо воно перетворює абстрактні знання на особистий досвід.  

 
Керівник проекту  

Сірик Н. В. 
 МБФ «Місії самарян в Украні»  

  
                                «Застилали мы нары соломой…» 
 

 
Апрель ознаменовался сразу двумя встречами Клуба константиновских остарбайтреров в 
школах №5 и №13. К отработанному сценарию (исповеди о фашистской оккупации, угоне в 
Германию, истории отъезда, работ и возвращения, поведанные самими остарбайтерами, 
вопросы ребят и ответы стариков, просмотр фото- и видеоматериалов), добавилась 
«действенная» часть – всем школьникам были надеты знаки «ОСТ». Эти символы точно 
повторяли те, которые носили пожилые люди, будучи в рабской неволе. Эта, казалось бы, 
мелочь, придала психологическую глубину этим встречам. Кстати, увидев на ребятах знакомый 
знак, старики сразу вспомнили, что в Германии остарбайтеры между собой расшифровывали 
его гордо, но угрожающе:  



«Остерегайтесь советских тружеников!». Из последних открытий имен и историй надо назвать 
Ольгу Федоровну Глухову, Валентину Пантелеевну Шмелеву, Марию Ефимовну Логунову, 
Антонину Пантелеевну Янчук. Они с удовольствием откликнулись и приняли участие в 
заседаниях. 
     Каждая из этих почти что 90-летних женщин очень подробно рассказали, что с ними 
произошло в военные годы. Но больше всех удивила А.Янчук. Рассказав о том, как ее, 17-
летнюю, схватили прямо во дворе дома, отправили в товарняке на чужбину, поставили на 
заводе работать на фрезерном станке, как жизнь ей спас один из немцев, подкармливавший ее 
бутербродами, а потом забравший работать в свое хозяйство, Антонина Пантелеевна 
неожиданно вспомнила стихотворение, которое сочинили сообща десять константиновских 
девчат, живших в одном бараке.. 
Ох, Германия, ты же велика,                                   
Вербовала ты всю молодежь, 
Посадила ты нас за решетку 
И отсюда теперь не уйдешь.  
Привезли нас в товарных вагонах, 
На работу вели под конвой, 
 И по десять часов за машиной, 
Хоть больной и голодный, но стой.                            
Постилали мы нары соломой, 
Получали мы хлеба щепок, 
И за кислой без хлеба баландой 
Приходилось стоять долгий срок. 
Я за родиной очень страдаю, 
Потому что ее я люблю, 
Ведь на родине я процветала, 
А теперь я попала в беду! 

 
Освобождали наших земляков американцы. Некоторые подруги Антонины Пантелеевны уехали 
в США, другие вышли замуж за голландцев, французов, бельгийцев и остались в Европе. Ей 
тоже один голландец предлагал руку и сердце, а потом сесть на велосипед и поехать за 300 
километров от Берлина в нидерландскую деревушку. «А может, и надо было поехать…», - 
вздыхает тяжело отработавшая основную часть своей жизни на наших заводах женщина. 
 
P.S. Когда эта заметка уже была написана, от одной из наших заслуженных старушек Акулины 
Денисовны Белобородовой (персонаж предыдущих публикаций: "Стойкая Акулина" 
http://konstantinovka.com.ua/node/14630   и  «92 шага к доброте»                                            
http://konstantinovka.com.ua/node/14982)  пришло неприятное известие — ее ограбили, забрали 
мобильный телефон, тот самый, который мы ей подарили от проекта. Двое подростков увидели, 
как она им пользовалась на улице, и выхватили из кармана. Милиция ведет расследование. 
Саму бабушку эти молодые преступники не на шутку расстроили. Конечно, по жизни, особенно 
в Германии, она понесла много обид и унижений, но теперь ее сердце болит за нашу грешную 
действительность. Далеко не всем под силу сделать эти 92 шага к доброте... 

Владимир Березин, 
Клуб Константиновских  

остарбайтреров 

http://konstantinovka.com.ua/node/14630
http://konstantinovka.com.ua/node/14982


 
                                                Мы родом из еврейского местечка, 
                                          Отсюда корни наших душ растут!  
    Еврейская община города Жмеринка Винницкой области много времени мечтала побывать в 
музеях города Винницы. И вот Цирюльник Леонид – председатель общины объявил всем, что 
благодаря  поддержке фонда «Память. Ответственность. Будущее»,  община может провести день 
в винницкой музейной республике. В ее состав  входят Музей Холокоста на Винничине, Музей 
еврейского быта и знаменитый уголок города – «Иерусалимка». Первого апреля 2012 года с 
хорошим настроением жмеринчане  отправились в путь. 

Первая остановка  была в музее Холокоста на 
Винничине. 
Руководитель музея  Леонид Трахтенберг 
познакомил гостей с историей создания экспозиции 
музея Трахтенберг и организовал дискуссию на тему: 
«Жмеринское гетто: «рай» или «ад» в 
Транцнистрии». 
Многие участники этой беседы знали от своих 
родных о гетто, поэтому  с большим вниманием и 
интересом слушали лектора, знакомились с 

документами и воспоминаниями. Постепенно завязался спор по вопросу, почему это гетто 
называли  «золотым».  Мнения разделились. Одни говорили,  возможно, потому, что оно было 
островом «Благополучия» в океане «Горя» другие считают, потому что руководитель гетто доктор 
права Адольф Гершман евреев-беженцев из немецкой зоны оккупации принимал, по слухам, за 
взятки. Хотя, по другим сведениям все собранное золото шло на подкуп румынских оккупантов, 
чтобы не замечали в гетто пришельцев. Но все однозначно согласились, что 8000 местных и 
депортированных евреев остались живы во многом благодаря доктору Гершману. Молодежь, 
затаив дыхание, слушала участников  беседы, знакомилась с экспонатами и  документами и, может  
в первый раз ощутила  весь ужас Катастрофы. 

    Такие встречи  в музее проходят постоянно. Трудно переоценить эмоциональное воздействие 
рассказов, записей воспоминаний, фильмов, снятых в местах, где находились гетто и лагеря. 

    Создателям музея представляется, что именно сохранение коллективной памяти о Катастрофе 
может стать связующим звеном в системе еврейского возрождения и деятельность фонда «Память. 

Ответственность. Будущее» как раз 
оказывает в этом неоценимую помощь. 
Следующая остановка в путешествии во 
времени  для участников поездки была в 
небольшом уголке еврейского наследия.  
Путешествие во времени  для жмеринчан  
провела  Людмила Войтенко - организатор 
музея еврейского быта. 
Она акцентировала свой рассказ на том, 
что время неумолимо и  совсем скоро  
исполнится 500 лет пребывания евреев на 
Подольской земле.  



Поэтому сейчас  нам всем предстоит  понять, как сочетать друг с другом цель и средство, где наш 
исток, где нынче наше место и что оставим мы после себя.  
И вот лет десять  назад в Виннице появился творческий коллектив,  который считал, что, изучая 
местную историю, можно убедить человека в том, что он является живым участником 
исторического процесса, связующим звеном между прошлым и будущим. 
 Итогом поисковой работы коллектива стало издание «Подольского еврейского альманаха» и 
желание создать обстановку, дух еврейского дома, место, где многие могут вернуться в свое  
родное прошлое. И постепенно энтузиастами-волонтерами стала создаваться экспозиция музея 
еврейского быта.  Идея такого музея не предполагает использования традиционного музейного 
оборудования. Ведь иногда каждому из нас хочется вернуться в  детство, прикоснуться  к вещам, 
почувствовать добрую, теплую атмосферу дома, услышать родную с детства мелодию. 
     Вот так был создан уголок  еврейского местечка. 
В нашей тесной комнате  мебель, предметы домашней утвари,  старые молитвенники и тфилины, 
подсвечники, и книги, пластинки с песнями на идиш, патефон,  настоящий  станок для прокатки 
мацы и детский велосипед. Представлена диорама  орудий труда подольских ремесленников.  
Для жмеринчан в тот день это была не просто экскурсия по музейной комнате. Это было 
путешествие в годы детства и юности, это была возможность подержать в руках  когда-то 
знакомые и привычные вещи,  и, к удивлению молодежи, заговорить на идиш. 
«Время как будто замерло, ушли мысли о проблемах, плохом самочувствии. Осталось только 
желание прикоснуться к родному прошлому и радоваться, что все это собирается и бережно 
сохраняется», - говорили пожилые люди. А молодежь,  посовещавшись, оставила такую запись в 
книге отзывов посетителей музея – «Нашему близкому по расположению, но несоизмеримо более 
близкому по духу великолепному музею иудейской традиции». А Белла Мершон  - активная 
участница музейного проекта,  малолетний узник Жмеринского гетто, в этот день  привезла  для 
музея фотографии своих родных и удивительным образом сохранившиеся  ноты для скрипки, по 
которым в гетто играли мальчишки их семьи. 
   Затем была виртуальная экскурсия по Винницкой Иерусалимке, в ходе которой с помощью 
архивных фотографий, картин художников и  серии графических листов художника Михаила 
Лошака и фрагментов из фильма «Еврейское счастье» экскурсанты легко представили этот 
особый, ни на какой другой непохожий штетл, расположенный когда-то в центре Винницы. Здесь 
было 4 синагоги, иешива, Талмуд-Тора. На узких улочках, сбегающих к реке Южный Буг, 
ютились глинобитные и деревянные домики с подслеповатыми окнами. Самыми 
распространенными  занятиями среди населения были портняжное и обувное  ремесло и торговля. 
Именно сюда по совету нашего земляка художника Натана Альтмана  для натурных съемок своих 
фильмов приехал  Соломон Михоэлс  c лучшими кинематографистами  страны.  Он был очарован 
местечковым  барокко «Иерусалимки» и людьми  верными заповедям Торы и своей традиции. На  
этом «пятачке» с1925 по 1929 годы были сняты   фильмы  «Еврейское счастье», «Мабул», 
«Страницы прошлого», «Блуждающие звезды».  
     Затем, всю дорогу домой в автобусе не прекращались диалог, сотканный из воспоминаний, 
горестных и смешных истории из жизни семьи и соседей. А все участники поездки  чувствовали 
себя настоящей МИШПАХОЙ или МИШПУХОЙ! 
     Надеемся , что 1 апреля 2012 года  запомнится жмеринчанам надолго, благодаря такой 
необычной экскурсии по программе «Место встречи – диалог».  

Координатор программы «Библиотека на колесах»  
Войтенко Людмила 

Апрель 2012 г. Винница 



  «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»  – ДИАЛОГ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Апрель  2012 г. пришел в Харьков солнышком, теплом и «выстрелившими»,  как всегда 
неожиданно,   почками на деревьях. Проект «От сердца к сердцу»  расцветает вместе с природой  и 

набирает обороты, пополняясь новыми участниками, 
новыми идеями и новым смыслом. 
Продолжают работать постоянные группы общения. 
Число  участников  этих групп уже вдвое превысило 
запланированную проектом цифру.  Однако, цифры – не 
главное. Прошло чуть больше половины времени, 
отпущенного на осуществление  проекта, но уже видны 
его явные  достижения:  сложилась теплая, 
доброжелательная атмосфера в группах, возникла   
потребность встречаться   и     дарить   «соучастникам» 
свои знания,  заботу  и поддержку. Это позитивно 

влияет  на  качество общения в группах  и общее эмоциональное состояние участников. 
Два  важных события   апреля, состоявшиеся  в рамках проекта «От сердца к сердцу»,  были 
посвящены   празднику Песах –  самому  древнему из еврейских праздников. Этот праздник  
связан с Исходом из  египетского рабства и  символизирует  пробуждение природы, обновление 
мира и освобождение человека,  обретение им человеческого достоинства. 

                         Некоторыми  исследователями  название  «Песах» 
толкуется как «уста говорящие», и это соответствует тому, 
что главная заповедь праздника Песах —  рассказывать об  
Исходе, передавая это знание из уст в уста, от сердца к 
сердцу.  Именно с этой целью  были организованы две 
встречи  - Пасхальные Седеры,   во время которых  
«умудренные сединой» и  совсем еще юные ведущие 
вместе  рассказывали присутствующим  об истории  
праздника, легендах и обычаях, связанных с ним. 
Большая подготовка предшествовала празднику. 

Молодежь знакомилась с Пасхальной Агадой (Пасхальным Сказанием);   продумывала,  как 
сделать встречи  интересными   и запоминающимися.  Взрослые делились воспоминаниями о 
праздновании Песах во времена их детства, находили и разучивали традиционные пасхальные 
песни. 
Не напрасно! Более  300 участников проекта посетили эти встречи. Многие из них  прожили 
нелегкую жизнь, прошли через  тяжелые  потери,  болезни и одиночество, но в этот день, за общим 
столом все  чувствовали себя членами одной большой дружной семьи! 
Не все пожилые участники проекта в силу своего физического состояния смогли посетить 
Пасхальные Седеры. Молодежь из Еврейского студенческого центра «Гилель», Еврейского 
культурного центра «Бейт – Дан», лицея «Шааловим» посетила  137  пожилых людей, которые в 
силу сложившихся обстоятельств оказались  ограничены в общении.   
 
  Ребята  приносили с собой не только мацу – важный 
атрибут Песаха, но и улыбку,  человеческое тепло. В 
ответ на  искреннее внимание и заинтересованность 
гостей из недр памяти пожилых людей всплывали  
трогательные истории и смешные ситуации. И вот 
хозяева и гости  уже вместе прослезились, а вот 
смеются до слез… 
Ребятам было что рассказать друг другу после визитов. 
     В апреле  произошло  еще одно интересное событие  
– интеллектуальная игра «Брейн – ринг». В подготовке 



и проведении игры  приняли  участие  19 пожилых «интеллектуалов» (в основном из числа 
малолетних узников гетто и пострадавших от оккупации) и 26 участников еврейского 
студенческий клуба  Гилель. Ребята  продумали  сценарий игры, подобрали интересные вопросы   
и полностью взяли  на себя организационную часть. В игре приняло участие 5 разновозрастных 
команд по 8 человек. 
  До начала игры было организовано знакомство внутри команд, благодаря чему смешанные 
команды успешно взаимодействовали в процессе игры.  Скованные в начале, к концу игры члены 
команд  разных возрастов активно предлагали  версии ответов, спорили, радовались победам, 
подбадривали друг друга в случаях поражения, а главное -  просто общались.  Живое общение 
между пожилыми и молодежью продолжалось и во время  пауз - чайной и  музыкальной.              
Участники турнира получили символические призы. Но   главным призом было ощущение 
радости и   единения,  блеск  в  глазах и улыбки на лицах пожилых людей, удивление и 
восхищение, которые явно читались  во взглядах  молодежи. 
  Одна девушка заметила после игры: «А знаете, наши старички дважды дали правильную 
версию, а мы ее не приняли, и оказались неправы. Может иногда нужно слушать, когда моя 
бабушка говорит?!» 
 

Руководитель проекта  «От сердца к сердцу», 
руководитель Социального отдела ХОБЕФ «Хесед – Шааре Тиква» 

 Зоя Крупицкая 
 

                                     То була жорстока війна 

 

              В квітні 2012 року  робота проекту «Клуб людей похилого віку «Надвечір»  присвячена  
відзначенню 67 річниці Міжнародного дня визволення  в'язнів  нацистських концтаборів,  який 
світова спільнота  відзначає 11 квітня 2012 року.  І в цей день по особливому  звучали слова 
вітання для 35 учасників зустрічі, яка розпочалась  з  панахиди за померлих та покладання 
вінків до  могили воїнам - визволителям. 

 
              В цей день по - особливому  раділи життю ті, хто переніс лихоліття концтаборів та 
залишився живим. Як  націонал – соціалістична  Німеччина, так і СРСР були тоталітарними 

диктатурами, які залишили  по собі  кривавий слід  - 
численні жертви, як безпосередньо страчені, спалені, 
закатовані  в концентраційних таборах, померлі  
«голодною смертю».  Голод, виснажлива   праця  як 
остарбайтерів, так і радянських каторжників призвели 
до  знищення  людей в особливо катастрофічних 
масштабах.  Сьогодні ніхто достеменно не зможе 
порахувати жертв, які відійшли у вічність.  
             «То була жорстока війна, -  ділиться спогадами 
Діна Орленко.- Віроломний, підступний ворог нівечив 
землю, міста і села, людей. Не щадив навіть дітей. Моя 

сім’я жила в Києві...» Коли фашистські окупанти зайняли місто, мама Діни, Валентина Сергіївна 
Ясинська, 1942 року врятувала пораненого радянського офіцера. За доносом гітлерівці схопили її 
з донькою і відправили в концтабір Майданек. Газова камера табору, на жаль, зжерла її –мамину, 
вроду, залишивши тільки в пам’яті донечки світлий образ найкрасивішої мами. А маленька Діна 
до 1945 року залишалася дитям концентраційного табору, піддослідним кроликом навіть без 



номера, бо значилась під номером матері, а він згорів разом з матір’ю. І лише ставши дорослою, 
розшукавши своїх родичів, Діна Марківна дізнається, що матір звали Валентина Сергіївна 
Ясинська. «Мені на все життя запам’яталася чорна каша, якою нас годували. З того часу вона 
каші не їм. Маму спалили в крематорії. Чорний дим ще й досі роз’їдає мені серце. Я залишилась 
сиротою». 
                В далекому  квітні 1945  її - Діну, дистрофічно хвору, з травмами черепа, залякану і 
безмовну,  радянські воїни вивезли у Київ разом з багатьма дітьми і розмістили в дитячому 
будинку №13 для дітей із сімей червоних командирів, партизанів і підпільників. Дуже хворіла: 
тиф, малярія, цинга, загальне ослаблення організму. Діна боялась людей у білих халатах: в 
концтаборі фашисти брали у дітей кров для офіцерів вермахту, робили болючі уколи в коліна, 
проводили над ними варварські досліди. 
                  
                Що пам’ятає з Дня Перемоги? Найперше – сльози на очах людей, котрі були поруч. 
Лише потім збагнула, що це були сльози радості і гіркоти втрат, полегшення. ЇЇ, маленьку 
п’ятирічну дівчинку, яка виглядала на трирічне виснажене дитя, потягнуло на пісню, щоб 
розрадити добрих людей, які їй вділяли частину свого серця. Так маленька Діна поправлялась і 
була душею колективу, її любили за пісні, жагу до навчання. 
                 Бельзен , Бухенвальд, Дахау, Майданек, Собібор, Треблінка, Воркута, Кахахстан,  
СЛОН (Соловецький табір особливого призначення), Урал та Сибір – це невичерпний перелік 
нацистських та радянських концтаборів, де загинули  холодною та голодною смертю тисячі 
в'язнів із Європи, України та Білорусі, Прибалтики та інших республік СРСР. В концтаборах 
нацистської Німеччини кількість українців була  найчисельнішою, вони займали одне із перших 
місць серед євреїв, французів, поляків, чехів та бельгійців. 

 
                 В квітневі дні увага до  в'язнів – жертв нацизму  особлива:  Карітас в першу квітневу 
неділю організував   реколекції для  набувачів  проекту -  всі вони взяли участь у Хресній дорозі, 
яка відбулась спільно з  семінаристами Івано-Франківської теологічної академії  Івано-Франківської 
Єпархії УГКЦ».  
                 5 квітня  18 людей похилого віку цільової групи  прийняли участь у зустрічі з 
представниками Івано-Франківського обласного управління юстиції. Напередодні  величного свята 
Воскресіння Христового Карітас привітав їх з  святом Великодня, вручивши кожному  пасочку та 
солодкі подарунки.  25 квітня 14 набувачів проекту  
оглядали лікарі-оптометристи, які завітали до  БФ 
«Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»  під час  
благодійної місії «Евіденте» з Нідерландів. Іноземні 
спеціалісти разом із молодими українськими лікарями  
вже 4-ий рік поспіль безкоштовно перевіряють зір 
потребуючим людям у країнах Африки, Східної 
Європи та в Україні. Частина підопічних після 
перевірки зору та визначення проблеми одразу 
отримала окуляри. Іншим пацієнтам за 
індивідуальними рецептами виготовлять окуляри у 
Голландії й за кілька місяців будуть передані в 
Україну. 

                   Крім того, в квітні 2012 року  працівники Клубу  «Надвечір»  провели  чотири зустрічі – 
діалоги поколінь.  Діалог поколінь сприяв забезпеченню гармонізації соціальних відносин  між 94 
представниками різних поколінь та різних переконань. Як показує досвід  роботи,  налагодження 
діалогу між поколіннями має позитивний ефект: літні люди готові взяти на себе відповідальність за  
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більш молоді покоління, з іншої сторони,  спостерігаємо молодих людей, які взяли на себе 
відповідальність за старше покоління.  Таким чином, через задоволення соціальними контактами та 
підсумками власного життя літня людина формує для себе більш оптимістичний погляд  на своє 

старіння,  а молодь отримує можливість по-новому 
подивитися на вік та суспільство. 
    Заходи в  квітні  завершились проведенням    ще однієї  
зустрічі з організації дозвілля, відпочинку, спілкування в 
місцях зустрічей -27 квітня 14 остарбайтерів та малолітніх 
в'язнів концтаборів   завзято  водили гаївки  разом 
карітасівською молоддю. Підопічні Клубу людей похилого 
віку «Надвечір» з великою радістю приєднувались до 
танцю. За словами однієї із учасниць: «В часи моєї 
молодості такого не могло бути, це радість, що зараз ми 
можемо разом зібратись біля церкви і вести гаївки. 

Цінуйте вашу свободу, життя і можливість бути з Богом». 

То була жорстока війна.  
Ми маємо зробити все, щоб вона не повторилась. 

 Володимир Чорній 
Директор, соціальний працівник проекту 

 
 

                         Проект «Зустріч поколінь на Полтавщині» 

 

          У квітні волонтери проекту «Зустріч поколінь. Пісні, які допомагали жити» двічі відвідували 
своїх підопічних – членів цільової групи з Горбанівського інтернату для ветеранів війни та праці. 
Напередодні великого свята Воскресіння Христового – 14  квітня та 27 квітня. 

14 квітня волонтерами було здійснено традиційну акцію «З Великоднем!», яку вже п’ятий рік 
поспіль організовує Педагогічний Центр «Академія» та школа «Паросток» - партнер проекту. Як і у 
попередні роки, школярі розпочали підготовку до акції за тиждень, адже їх задачею було 
самостійно випекти близько 300 пасок, якими планувалося привітати усіх жителів пансіонату. Щоб 
свято Великодня прийшло до всіх цих самотніх людей, важливо, щоб паску отримав кожен житель 
пансіонату. Цього року до партнерства вдалося залучити Громадське об’єднання «Наш дім – 
Полтава», яке допомогло волонтерам із необхідними для випікання святкових виробів борошном та 
цукром. Проведені були репетиційні заняття по розучуванню пісень, про які волонтери дізнавалися 
протягом попереднього часу. Улюбленими піснями, які підбадьорювали дух учасників цільової 
групи у часи війни були, зокрема «Три танкіста», «В землянке», «Вставай, страна огромная» та 
інші, менш відомі  народні пісні.  



27 квітня відвідини інтернату були присвячені роботі творчих об’єднань з вишивки та плетіння 
спицями й гачком та проведенню шахово-шашкового турніру між захопленими цією справою 

волонтерами та літніми людьми. 
Після тривалої паузи в іграх 
учасники від обох сторін помітили, 
що гравці старшого покоління 
значно укріпили свої позиції і 
здобули переважну більшість 
перемог. Але задоволення від гри 
отримали всі однакове. 

Протягом квітня волонтери 
готувалися до одного з найбільших 
свят у році – 9 Травня, 
спланувавши й спільну вокальну 
репетицію і святкову зустріч, під 
час якої діти продемонструють 

вивчені ними пісні, віднайдені під час проведеної пошукової роботи. 

Педагогічний Центр «Академія» 

 

                            Сильные духом – потомкам 

 

         11 апреля в г. Никополе с утра светило яркое солнце. У памятника жертвам нацизма 
собрались люди. Прежде всего те, кто прошел ужасы концлагерей. Они приходят сюда каждый 
год, ведь этот день для них знаменательный - Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей.  

 Среди них Евдокия Аверьяновна Осипова. В годы ВОВ она была партизанкой, а потом – 
Смоленское гестапо, трудовой лагерь. За побег оттуда попала в Освенцим. Как ей удалось выжить, 
Евдокия Аверьяновна не знает до сих пор. Была здесь и малолетняя узница этого же концлагеря 
Л.В. Минова, а также бывшие узники концлагерей Н.И. Бойко, Е.М. Пономаренко, Н.А. 
Гудыменко, Е.Т. Новохатний,             Р.Г. Панченко, П.И. Витько. Даже преклонный возраст А.В. 
Коваля, М.А. Смирновой.   (они на днях отметили 90-тие) не остановили их.  Были здесь  и 
участники ВОВ, активисты городского совета ветеранов, а также молодежь – учащиеся школы №9 
и студенты юридической академии. К сожалению, не было среди присутствующих Елены 
Андреевны Черкун  - бывшей узницы концлагеря Равенсбрюк, в течении 34 лет бессменно 
возглавлявшее общественную организацию антифашистского сопротивления.     

 Елена Андреевна приложила много сил, чтобы в нашем городе был установлен памятник 
жертвам нацизма.  

         После митинга торжественное мероприятие продолжилось в культурно – досуговом центре. 
Секретарь никопольского горсовета - Михаил Метер поблагодарил бывших узников концлагерей 
за большую работу по воспитанию молодежи в духе патриотизма и от лица городского головы и 
всего депутатского корпуса вручил благодарственное письмо Никопольской общественной 
организации борцов антифашистского сопротивления.  К сожалению, сейчас слово «патриот» 



звучит все реже. А ведь это чувство должно быть присуще каждому человеку. Председатель 
городского совета ветеранов П. Ведерников вручил грамоты членам общества -   П.И. Витько, 
Ф.А. Осадчему.    

         Притихшие школьники внимательно смотрели кадры кинохроники той страшной военной 
поры. По окончании концерта – реквиема молодые зрители оставались сидеть на местах под 
впечатлением и обговаривали полученные впечатления. Когда у них на выходе спросили: «Что на 
вас произвело самое сильное впечатление от увиденного?» Ответы были: «Это страшная 
реалистичность того времени».  

Нельзя не отметить тот факт, что молодежь с 
необычайной душевной теплотой и искренностью 
общалась с живыми легендами и очевидцами того 
страшного времени. И расставаясь была большая 
потребность продолжить данную встреч – диалог.    

По приглашению руководителя городской еврейской 
общины, депутата областного совета Александра 
Фельдмана встреча продолжилась в здании еврейской 
общины. И здесь были воспоминания, воспоминания…  

Данное мероприятие организовано и проведено при финансовой поддержке «EVZ» 
международной программы «Место Встречи – Диалог». 

А потом пришла горькая весть, пронзившая болью наши сердца, - не стало Елены Андреевны 
Черкун. Но уверенна, что дело, которому она отдала так много сил, будет жить. При ее содействии 
были собраны материалы и издана в 1998 году книга «Чтобы помнили». Мы будем помнить 
добрые дела патриота Украины и Никополя, Почетного гражданина нашего города Елены 
Андреевны Черкун. 

Руководитель проекта 
        г. Никополь                                                                           

 Куликова О.И. 
Днепропетровская область 

 

Історія одного життя 

 

 Квітень місяць для членів та працівників клубу « Історія одного життя» був дуже 
насиченим та цікавим. Протягом місяця було проведено ряд загальноміських заходів, а саме: 
акцію « Великодній кошик» та Вечір поезії відомого краянина Івана Зінченка. 
         
Завдяки проведеній благодійній акції «Великодній кошик» волонтерам Карітасу  вдалось 
зібрати понад 300 пасок, понад 1500 яєць, сиру та м’ясних страв. Усі ці страви після освячення 
було роздано  одиноким літнім людям - членам нашого клубу, а також дітям, які навчаються та 
проживають в  сиротинці «Оріана» - 29 дітей, та спец. школі для дітей з вадами опорно-
рухового апарату ( поліомієліту) – 103 дитини. 
        



Окрім того в Карітасі було провено Вечір поезії відомого краянина, поета Івана Зінченка, який 
останні роки свого життя плідно працював та творив у нашому місті . 
Ось деякі факти з його біографії.  

 
І.Ф.Зінченко  народився  21 липня 1929 р. в с. Колиндяни Чортківського району 

Тернопільської області. Восени 1944 р. батько майбутнього письменника був мобілізований до 
радянського війська і в останній день Берлінської битви загинув, залишивши дружину з 
чотирма неповнолітніми дітьми. Ставши напівсиротою, І. Зінченко по закінченні сільської 
школи поступив до Чортківського педагогічного училища, але на початку другого курсу 
навчання був раптово заарештований. По дорозі до в'язниці він утік і невдовзі подав документи 
в Бродівське педучилище, що на Львівщині. Проте й там йому не пощастило пробитися «в 
люди». 27 грудня 1948 р. його знову було заарештовано і після чотиримісячного слідства 
засуджено за зв'язок з Організацією українських націоналістів на 25 років неволі з відбуванням 
покарання в спецтаборах так званого Берлагу на Колимі. 

Маючи непокірну вдачу, Іван Зінченко не міг довго протриматися на одному місці: табірна 
адміністрація намагалася якнайскоріше позбутися такого в'язня. За сім років, прожитих на 
Колимі, йому довелося побувати у багатьох концтаборах: в Аляскітово, Дебіні, де містилася 
центральна колимська лікарня для ув'язнених, на Холодному, Дніпропетровському, імені 
Бєлова та імені Матросова, з якого 6 лютого 1956 р. він був звільнений через важку хворобу. 

 
Політичних в'язнів, звільнених із-за ґрат за станом здоров'я, випускали на волю лише за 

умови, якщо хтось із рідних давав письмову згоду взяти приреченого на своє утримання як 
інваліда і доглядати до самої смерті. Таку довідку-згоду дала Іванові Зінченку його майбутня 
дружина, з якою він після її звільнення з концтабору познайомився у 1954 році. Одначе, коли І. 
Зінченко приїхав до Борислава, де вона мешкала, органи Держбезпеки буквально вигнали його 
за межі Західної України, мотивуючи своє рішення тим, що в сусідній Угорщині неспокійно (це 
ж був 1956 рік!). 

      
Два роки поневіряння в несприятливих для хворих на сухоти південних степах, куди І. 

Зінченко переїхав до своєї матері, злидні та моральне пригнічення не могли не позначитися на 
його здоров'ї. Побачивши очевидну приреченість вчорашнього політв'язня, підтверджену 
головним лікарем Миколаївської обласної тублікарні, органи Держбезпеки дозволили йому 
повернутися з дружиною та двома немовлятами до Борислава. Та Іван Зінченко вмирати не 
квапився. Навпаки, важко хворий, він, як і в сталінських концтаборах на Колимі, де потай писав 
«захалявні» вірші, знову береться за перо. І творчість додає йому сил боротися із важкою 

недугою. Тим паче коли його вірші стали 
з'являтися на шпальтах газет та журналів. 
  За два з половиною десятки років він 
видав (разом із трьома перевиданнями) 
п'ятнадцять збірок поезій, які були 
замовчані критикою. Останніми роками 
українські художньо-літературні журнали 
та письменницька газета стали щедро 
друкувати його вірші, писані в колимських 
концтаборах.  

     Ці та інші біографічні відомості про 
трагічну долю молодого письменника до присутніх донесли діти Карітасу, декламуючи також  
його поезії, та поезії, присвячені йому іншими авторами. Зі спогадами виступила Ганна Костик, 
яка була в товариських відносинах з поетом та його сім'єю.  

 
 

        



        На цьому Вечорі були присутні близько 25 літніх людей, членів клубу « Історія одного 
життя», працівники та дирекція Територіального Центру з обслуговування одиноких громадян, 
представники Радіоредакції « Слово».  
        Цей зворушливий та теплий вечір поезії залишив в серцях наших гостей  добру згадку та 
теплі емоції про відомого поета – вигнанця, який все своє життя поневірявся по світах і лише на 
схилі літ знайшов свій притулок в нашому місті. На завершення цього Вечору всіх присутніх 
частували солодощами та фруктами. 
  
       Всі проведені заходи відбуваються завдяки фінансовій підтримці німецького фонду « 
Пам'ять.Відповідальність.Майбутнє» в рамках проекту « Місце зустрічі - Діалог». 
 
 

Марія Підлубна, керівник проекту 
« Клуб людей літнього віку  

« Історія одного життя», МБФ « Карітас- Борислав» 
 

  

                                                                   Перспективы развития 

 
            Начиная с зимы 2012 года я начала активно участвовать в проекте Запорожского 
еврейского центра «Клуб для пожилых «Здоровое старение». И сразу окунулась в проблемы 
пожилых. С одной стороны их основная боль это социальная неустроенность и материальные 
трудности – низкая пенсия, социальная незащищенность. А с другой стороны старики очень 
страдают от нехватки прежнего общения и включенности в жизнь. Мы проводили праздничные 
программы (концерты, акции, выставки), реабилитационные программы (динамическая 
гимнастика, консультации) в двух гериатрических центрах, территориальных центрах 
Запорожья. Однако наиболее восстребоваанными были программы диалога – старикам было так 

важно наше внимание, то, что мы готовы 
слушать истории их жизни.  
              А еще зимой 2012 года будучи в 
Израиле я решила познакомится ближе с 
програ-ммами для пожилых и для этого 
посетила Дом престарелых в одном из 
небольших го-родов. Для себя я выяснила что в 
отличии от Украины в Израиле есть 3 
категории домов престарелых: "тшушим": для 
нуждающихся в незначительном уходе. Эти 
заведения по сути напоминают наши 
территориальные центры, но с возможностью 
круглосуточного нахожденияn"сиудиим": 2 
категории - 1."сиудиим цлулим": для 

нуждающихся в полном уходе , но находящиеся в здравом уме,2."сиудиим ло цлулим" : для 
нуждающихся в полном уходе, и страдающие потерей потерей памяти, это гериатрические 
центры, однако условия проживания полностью отличаются от наших. 
 
    Единственное что схоже – это реабилитационные программы, которые проводят волонтеры.-    
"тшушей нефеш"- больные, страдающие потерей памяти и нуждающиеся в незначительном 
уходе. Существуют отделения, предназначенные специиально для больных  деменцией 
("тшушей нефеш"), а также для тяжелобольных ("сиюдиим муркав"). .Каждое заведение для 



престарелых имеет лицензию от Министерства здравоохранения или министерства 
соцобеспечения. Также есть еще хостели («диюр муган»), которые  предназначены для 
самостоятельных людей, заинтересованных продолжать привычный образ жизни в надежном 
окружении. 

            Мы были в "сиудиим цлулим" – то есть люди там все время жили. Поразили условия жизни 
бабушек и дедушек – чистые и 
комфортабельные комнаты, с отдельными 
удобствами и телевизорами, наличие 
собственных вещей. Каждая комната  - 
отдельная квартира, где старики окружили 
себя любимыми вещами и фото. Конечно есть 
и медицинский уход и хорошее питание.  
 
Я провела с бабушками и дедушками весь 
день, рассказала им, что на Украине нет таких 
Домов, но есть активисты, которые точечно в 
своих городах и общинах помогают пожилым 
качественно жить. Я  поделилась с ними 

историями, собранными в процессе диалоговой программы и оказалось что многие судьбы 
похожи, одинаковы и проблемы. Ведь несмотря на лучшие социально-бытовые и материальные 
условия, желание общаться, и жить у всех одинаковое. Интересным был опыт интерактивных игр 
волонтеров и  подопечных, то, как позитивно влияет на их эмоциональное состояние совместное 
пение. Приехав на Украину я поделилась с коллегами и подопечными впечатлениями, и мы 
пришли к выводу, что нам есть к чему стремиться и как развивать программы.  
 
 
 

Лилия Котова,  
Запорожский Еврейский общинный центр Мазаль  

 

 

                                        Забуті жертви війни    

                                                    

         Це – військовополонені. Не досліджена  істориками, пошуковцями і краєзнавцями 
величезна частина збройних сил Червоної армії в роки Другої світової війни, яка в силу воєнних 
обставин попала в німецький полон. Загинуло в полоні більше  60% солдат і офіцерів. 
         Одним із таких трагічних місць є Меморіал у передмісті Хмельницького – Раково, де в 1941 
році було розстріляно 65 тисяч військовополонених. Тому щороку саме тут проводиться траурно-
урочистий мітинг-реквієм 11 квітня – в Міжнародний день звільнення в’язнів фашистських 
концтаборів.   
         Керівники міста та області вшанували жертв нацизму, присутніх на мітингу-реквіємі, 
згадали тих, хто навіки залишився в чужій, німецькій землі і тих, хто упокоївся у Подільській 
землі  і у місті Хмельницькому. 
         Голова обласної спілки в’язнів концтаборів П.І. Сторожук розповів присутнім та молоді, 
тележурналістам про свої поневіряння у фашистський концтаборах, зокрема в Бухенвальді.  

 
 



 
 
           

      По закінченню мітингу-реквієму безпосередні учасники тих злощасних років зібралися в 
Клубі «Зустріч», що діє в рамках проекту «Діалог-шлях до взаєморозуміння» за програмою 
«Місце зустрічі ДІАЛОГ», де вони ділилися спогадами про пережите, читали вірші воєнних літ, 
виконували пісні тих часів. 
      Ось що розповів  94-річний Микола Гарієвський, що попав в полон в трагічно звісному 
урочищі «Зелена брама» і перебував в полоні в Офлаг ХIII D м. Хамельбург: « Після оточення і 
розгрому 6 і 12 армій в районі Умані на початку серпня 1941 р., де загинуло до 100 тис. солдат і 
офіцерів, біля 70 тис. було вивезено у полон до Німеччини. Хліб у таборі був для радянських 
військовополонених рівнозначний життю. Всі розмови зводилися до їди. До сніданку 
отримували бляшанку каламутній рідини, яку називали «кава», на обід черпак відвару брукви з 
нечищеної картоплею. Денний пайок хліба важив 250 грам, тобто пайок, що повільно вів до 
смерті 

         
 Важка робота і погане харчування викликали сильні 
фізичні та моральні страждання військовополонених. 
        Радянські військовополонені не охоронялися 
міжнародними договорами, оскільки Радянський Союз не 
підписав Женевську конвенцію від 27 липня 1929 року про 
поводження з військовополоненими. Вони також не 
отримували продовольства від Міжнародного Червоного 
Хреста, так як наша країна не була його членом. На відміну 
від полонених інших країн». 
         Керівник проекту повідомив присутніх про наявну в 
нього інформацію щодо цього питання: кількість 
радянських військовополонених коливалася ( за різними 
джерелами ) від 4,5 мільйонів до 5 мільйонів 750 тисяч. З 
них найбільше - близько 3,5 мільйони потрапили в полон 
протягом перших місяців війни у 1941 році. ( Правда про 



безлад в армії та мільйони полонених за перші кілька місяців війни залишалася поза рамками 
плеканого в СРСР міфу про Велику вітчизняну. Для Радянського Союзу полонені завжди 
вважалися зрадниками, тож ті, хто залишився живий, не мали права на повагу, а ті, хто помер у 
таборах - на пам'ять). 
                    На підставі звітів німецького Головного Військового Командування відомо, що  на 
травень 1944 взято в полон 5 млн. 160 тис.  військових  СРСР.  З них померло в полоні 1 млн. 
981 тис. (38,4%) та  ліквідовано в полоні 1 млн. 241 тис. (24,0%). Разом загинуло в полоні  
62,4%. Втекло - 67 000 (1,3%), звільнено з полону 818 тис. (15,9%), залишилося живими в 
таборах полонених 1 053 000 (20,4%), що працювали  в промисловості й сільському 
господарстві. 
                     Присутні на зустрічі виразили побажання, щоб була вічна пам'ять про загиблих, а 
їхні братські та одиночні  могили нагадували нині сущим і прийдешнім поколінням про жахи і 
трагедії війни. Щоб зупинився перехожий біля великого меморіалу чи не величкої солдатської 
могили - жертв страшної війни. Постояв у задумі, поклонився їхній пам'яті, їхній трагічній долі, 
їхньому бажанню жити в щасті на цьому грішному світі. Щоб і в нашій країні шанували їх так, 
як це робиться в інших країнах. Наприклад, у 1985 році в США була заснована медаль "За гідну 
службу в полоні". Нею нагороджують солдатів, що побували в полоні, у тому числі і посмертно. 
А 9 квітня 2003 року американський президент оголосив про нове державне свято - День пам'яті 
американських військовополонених. Звертаючись із цього приводу до нації, він сказав: "Вони є 
національними героями, і їх служба нашою країною не буде забута". 

Керівник проекту 
 В.Кухар 

м. Хмельницький 
 
 

Видання здійснюється в рамках програми  
«Місце зустрічі – Діалог» за фінансуванням  
Фонду « Пам’ять , відповідальність  
 і майбутнє» ( Німеччина) 
Веб – сайт : www.stiftung – evz.de 
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