ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
ЧЕРВЕНЬ 2012 РОКУ
Проект «Пісні, які допомагали жити»
Травень щороку дарує нам можливість відсвяткувати подію, яка поклала край усім
лихам війни – День перемоги. Він, мабуть, як ніяке інше свято, дає змогу об’єднатися усім
поколінням нашого народу. До цього свята були приурочені й активності нашого проекту.
Адже коли іще співати улюблені пісні наших знайомих бабусь та дідусів, учасників цільової
групи проекту, як не у таке велике свято.
Тим більше, що волонтерська команда до
цього часу вивчила їх не одну за час дії
проекту. Отож 9 Травня у приміщенні
Педагогічного
Центру
«Академія»
відбувся тради-ційний святковий «вогник»
для ветеранів війни, дітей війни, колишніх
остарбайтерів,
колишніх
в’язнів
концтаборів, а також для тих, хто пережив
окупацію. Під час «вогника» гості, яких
прийшло 9, змогли поділитися з учнями
школи «Паросток» (волонтерами проекту)
своїми
спогадами,
пов’язаними
з
улюбленими піснями своєї молодості.
Наприклад, остарбайтер і колишній
в’язень концтабору, Висоцька Ганна Юхимівна згадувала про день, коли її було звільнено з
фашистської неволі. Про те, що звільнили її, як і небагатьох вцілілих після «маршу смерті»
дівчат, радянські танкісти. Тому своєю улюбленою піснею вона назвала саме «Три танкіста».
А волонтери виконали її з особливим натхненням. Адже ця пісня асоціювалася у нашої гості
із великою радістю. Колишній в’язень концтабору «Бухенвальд», учасник відомого
повстання, Василь Петрович Казьмірук, не зміг не згадати про те, що пережив у концтаборі.
А от заспівати йому попросив «Катюшу», бо саме ця пісня, за його словами, згадувалася
йому найбільше у найтяжчі хвилини страшних випробувань. Ткаченко Галина Антонівна дитина війни. Вона розповідала про те, як ховалася від окупантів під час їх перебування у її
рідному селі, про звірства, які бачила на власні очі, про спалене під час їх відступу село…Не
дивлячись на все пережите і бачене, ця людина, як і усі інші наші гості, зберегла в своїй душі
тепло і душевну щедрість, уміння любити життя і радіти усім його проявам. А особливо вона
кохається у піснях, бо сама має гарний голос. Тому й запропонувала волонтерам послухати
одну з її улюблених пісень у власному виконанні. Решта гостей також пригадували минуле,
але залюбки ділилися й новинами сучасного свого життя. Звісно, пісні лунали одна за одною,
прикрашаючи цю зустріч і даруючи приємні хвилини усім. А особливого затишку зустрічі
надало підготовлене волонтерами пригощання – солдатська каша та смачна випічка до чаю.
Квіти, листівки й слова вдячності дітей доповнили святкову тональність зустрічі.
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11 травня група волонтерів відвідала Горбанівський інтернат, в якому на них чекали
давні знайомі – бабусі й дідусі, з якими волонтери давно вже дружать. Вивчені пісні також
пролунали для кожного літнього учасника зустрічі, а іще волонтери пригостили усіх
цукерками, подарували квіти, кольорові кульки та виготовлені власноруч листівки. До свята
також були підготовлені фотографії в рамках для кожного учасника цільової групи проекту –
і для керівників майстерень з ручної праці, і для учасників шахово-шашкових турнірів, і для
тих, хто брав участь у зустрічах-діалогах «Пісні, які допомагали жити».
25 травня волонтери провели підсумкову за рік зустріч із керівниками майстерень,
організувавши показ виробів, які виготовлялися як майстрами, так і їх учнями. Вдалося
також залучити до цієї зустрічі вокальний ансамбль інтернату, разом із яким діти заспівали
пісень, що ввійшли у їх цьогорічний репертуар. Знайшлося місце й танцям, і знайомству з
новими мешканками інтернату, які продемонстрували свої роботи (плетіння, малюнки, інші
вироби руками). У волонтерів викликало
щире захоплення плетиво, сплетене на 8
спицях, а у бабусі, яка володіє таким
умінням, відразу з’явилися бажаючі
повчитися.
Зробити
новий
гурток
вирішили з початку нового навчального
року.
Проект триває, і до нього
поступово долучаються нові люди, яким
хочеться ділитися з дітьми і уміннями, і
спогадами. А все це разом підтверджує
важливість і необхідність подібних
проектів та тієї підтримки, яку надає фонд
«Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє».
Олена Ульяніч ,
Педагогічний Центр "Академія",
Полтава

Історії клубу «Осіння калина»:
День Перемоги – це свято для кого?
Ми щороку святкуємо День Перемоги – це для багатьох святиня. Але за останні роки
ми дізнаємося більше гіркої правди: про реальні дати закінчення війни, про ставлення до
учасників війни, про справжніх та псевдо героїв, про показове святкування, про політичне
використання «Георгіївської стрічки» та Червоного прапора, про підставних сучасних
учасників війни, про багато неприємних речей. Справжніх учасників ВВВ залишилось зовсім
небагато. Та й вийти на показ на свято їм уже нестає сил. А ми ж хочемо показати, як ми їх
поважаємо та які ми вдячні, хочемо закидати їх квітами та словами подяки, співати їм пісень
та демонструвати своє щасливе життя. А їм потрібен спокій, комфорт, постійні увага та
турбота.
І у нас в с. Гайове щороку 9 травня проходить урочистий мітинг до дня Перемоги
біля пам’ятника загиблим воїнам. Маленький парад від школи до пам’ятника, покладання
вінків та квітів, слова пам’яті та подяки, пісні та вірші. Почесними гостями є самі старші, хто
бачив ту війну. На завершення мітингу – «Партизанська каша». (Але ж Гаївська сільська рада
об’єднує чотири села: с. Гайове, с. Колосіївка, с. Шпирки, с. Івановецьке. Сільська рада,
школа, стадіон, клуб, медпункт, пам’ятник загиблим воїнам – все це знаходиться у с. Гайове.
Отож жителі інших сіл не завжди мають можливість взяти участь у всіх планових
культурних заходах.)
В с. Колосіївка живе Гарник Василь Матвійович, 1921 року народження. Війну
пройшов від початку до кінця, був розвідником. Після війни не відпочивав, а був у постійній
праці. І по сьогодні, маючи 90 років за плечима, не сидить без роботи. Але сили вже не ті. На
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мітинги він уже не ходить (і не їздить, навіть коли дуже просять і пропонують машину).
Розказав як ще раніше, колишній сільський голова приїхав його запросити на мітинг
Перемоги, зустрілись вони на дорозі. Василь Матвійович саме ніс мішка на плечах. Владний
чоловік запросив старенького на свято Перемоги, а от
запропонувати допомогти йому з тяжкою ношею не
додумався…
Тому, цього року, клуб для літніх людей
«Осіння калина» вирішили зробити свято Пам’яті в с.
Колосіївка. Це не був мітинг з високими словами. Ми
запросили всіх, хто народився до 1945 року до
сільського клубу. Люди знесли столи та лавки,
скатерки та посуд, закупили продуктів, разом накрили
святковий стіл. Звичайно ми запросили і Василя
Матвійовича. Ми не сподівалися, що він погодиться,
адже всім він відмовляв. Але він одів свою парадну
форму і разом із сином Василем прийшли. Прийшли
багато, опираючись на палиці, бо роки і важка праця
забрали сили ніг. Прийшли, бо як вони сказали «Вже
давно у нашому селі не було такого свята. Давно ми не
збиралися з приємної нагоди. Частіше на похоронах та
поминках…».
Це було справжнє свято. Я ніколи в житті не
чула стільки народних пісень, а які гарні та сильні голоси у літніх людей. Зворушливо було
бачити як старші люди, які бачили і пам’ятають війну, дякували і цілували руки Гарнику
Василю Матвійовичу. А він посміхався і радів такій простій, але щирій увазі.
Гарне було свято, і «Партизанська каша» була смачною, і чотири години у
сільському клубі с. Колосіївка звучали живі веселі пісні. Радісно було на душі бачити веселі
обличчя наших стареньких, які стільки зробили для того аби ми жили у мирі і достатку. А ми
дуже часто не цінуємо цього.
Поки наші шановні гості свята
веселилися, ми разом з головою
ветеранської організації Каліновською
Жанною Никифорівною та Славіком
Довбиусом відвідали та пригостили
«Партизанською кашею» з гостинчиком
саму старшу жительку села Данилишину
Теклю Юхимівну, 1919 року народження
та колишню остербайтерку Гарник
Марію Іванівну, 1926 року народження.
На закінчення всі вирішили не
зупинятися на одному святі, а частіше
зустрічатися
та
спілкуватися
у
приємному колі. Навіть вирішили після
«Петрівського посту» провести в с.
Колосіївка сільський фестиваль «Подільські смаки». Приїжджайте і ви самі почуєте як гарно
тут співають і смачно готують.
Клуб «Осіння калина» та всі учасники свята вдячні всім організаторам: зав клубу с.
Колосіївка Тамарі Довбиус, голові ветеранської організації Жанні Каліновській та за
фінансову підтримку Німецькому Фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє»
Керівник проекту «Осіння калина»
Оксана Бас.
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В музее истории евреев Одессы «Мигдаль–Шорашиш»
23 мая с.г. первая группа участников проекта «Уходящее поколение» Одесского
Благотворительного Фонда « Хесед Шаарей Цион» в рамках программы Всеукраїнської
благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» посетила Музей истории евреев
Одессы «Мигдаль–Шорашиш». Это единственный еврейский музей в Украине, который был
открыт в 2002 г.
Как писал Бабель: «Одесса –город,
где легко жить, в котором ясно жить». Так
получилось и с этим музеем, это не
дворец, не храм науки, а обычная одесская
коммунальная квартира, в которой легко и
ясно ее обывателям и гостям.
Экспозиционная площадь музея
около 160 кв. метров, в восьми залах
профессионально и со вкусом размещены
свыше 1000 предметов (документы, книги,
газеты,
открытки,
предметы
быта,
произведения искусства ( в основном
подлинники), культовые предметы). А еще
свыше 10000 единиц находятся в
запасниках музея. В основном, экспонаты
подарены гражданами Одессы и зарубежных стран, украинскими и иностранными архивами,
общественными, национальными и государственными организациями.
Ежегодно музей принимает тысячи посетителей, людей разных национальностей со
всего мира. Сюда приходят туристы, студенты, школьники, пенсионеры, проходят
конференции и семинары.
Переходя из зала в зал,
посетители
знакомятся
с
такими
тематическими
экспозициями,
как
«Анализ различных периодов истории
евреев Одессы с того периода, когда на ее
месте стоял турецкий Хаджибей»,
«Еврейская
пресса»,
«Еврейская
благотворительность»,
«Коллекция
банкнот различных эпох (в т.ч.
знаменитые «одесские деньги 1917 года),
«История еврейских организаций с 19-го
века и до наших дней», «Религиозная
жизнь одесских евреев», «Быт одесских
евреев» и многие другие. Особые чувства
вызывает зал, посвященный жертвам
Холокоста в т.н. Транснистрии ( Одесском регионе). Вместе с подлинными документами и
копиями, здесь находятся фотографии людей, уничтоженных в многочисленных гетто,
сохранившиеся их вещи.
В группе участников проекта, посетивших музей, были люди разных
национальностей, и многие даже не слышали о его существовании. Поэтому, нам было очень
приятно слышать их восхищенные отклики. Ведь все эти люди преклонного возраста, и для
них был очень важен тот самый дух старой одесской квартиры, где стоят подлинные вещи
20-го века, висят старые фотографии. Многие экскурсанты говорили о том, что они на
короткий срок вернулись в свою молодость, увидели, как сохраняется память о людях,
которые знали лично, видели или слышали о них.
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Почти все, кто посетил музей ,обещали , что обязательно приведут сюда детей и
внуков, знакомых и отметили, что он вносит огромный вклад в поддержании толерантности
в отношениях между различными национальностями, проживающими в таком
многонациональном городе. Ведь для того, чтобы уважать соседа, нужно хорошо знать о
нем.
Ирина Верведа,
Одесский Благотворительный Фонд « Хесед Шаарей Цион» .

Березина Маслякова - Іванківський Бабин Яр
У травні поточного року добігає
завершення проект «Історико-культурний
гурток при школі мистецтв в Іванкові
Київської області», який реалізовувався в
рамках програми «Місце зустрічі – діалог».
Кульмінацією проекту стало відкриття 4-го
травня пам’ятного знаку на місці розстрілу
окупантами в Березині Маслякова 360-ти
євреїв – мешканців селища Іванків, серед
яких було багато жінок, дітей…. Трагедія
сталася 19-го вересні 1941 року: « …Над
Іванковом повисла мертва тиша. Голоси
відчаю і постріли час від часу розривали її.
До вечора чорна справа завершилась. Земля
на могилі ще цілу добу «дихала». Але місце
ретельно охоронялося. Підійти до нього було неможливо…» (Григорович Неля. «Родом зі
штетлу» стор. 103-104). Вже на другий день після відкриття хтось небайдужий залишив
цукерки на камені.
Більш приємною подією був
завершальний захід, а саме екскурсія 29го травня в етнографічний музей «Замок
Радомишль», що у Житомирській області.
Дорогою екскурсовод Діана Козелкова
розповіла гуртківцям і їх наставникам
історію Полісся, починаючи від козацьких
часів, через ІІ-у світову війну і до
сьогодення. На зворотній дорозі вирішили
заїхати до вищезгаданого меморіального
знаку. Куди і подівся гарний настрій від
екскурсії.
Дбайливо
висаджені
гуртківцями і іншими добровольцями
саджанці ялинок, декоративних кущів
вкрадені. Замок «Радомишль» захищений
сімома скульптурами Архангела Михаїла, а хто чи що зможе захистити наш меморіальний
знак від вандалів?
Фотографії: впорядкування території навколо пам’ятного знаку, відкриття і замок
«Радомишль».
Координатор проекту
Оксана Николайчук

5

Святкування мужності, відваги, любові і доброти у Карітасі
Минув травень – місяць насичений заходами, що присвячені двом найважливішим
подіям в серці кожної людини – День Перемоги та Свято матері.
З першого дня Великої Перемоги
минуло багато років, та ми ніколи не
забудемо, якою ціною вона дісталася.
Вкотре подивляємо подвигу цих мужніх
людей, які безпосередньо наближали
перемогу над нацизмом чи на фронтах, чи
в підпіллі. Їхній героїзм – це високий
приклад для наслідування майбутніми
поколіннями. Обов’язок нинішнього
покоління – бути гідними їх життєвого
подвигу, утверджувати мир, злагоду та
суспільну гармонію на українській землі.
Засвідчення своєї поваги до сивочолих ветеранів молодим поколінням відбулось під
час зустрічей діалогів поколінь, що були організовані працівниками Карітасу на базі
Лисецької, Сілецької, Тисменицької, Підпечарівської, Космацької, Кричківської,
Солотвинської загальноосвітніх шкіл. Під час зустрічей 167 молодих віддали честь та славу
своїм 18 ветеранам Великої Вітчизняної війни — своїм славним землякам, які відчайдушно
чинили опір ворогу на лінії фронту, в підпіллі, страждали в пеклі концтаборів. Це день честі
та слави матерям, які на тендітних плечах винесли непомірно важкий воєнний тягар,
невтомною працею наближали Перемогу. Для ветеранів звучали вірші, пісні. Завершувались
святкування спільним покладанням вінків до пам'ятників невідомому солдатові.
16 травня для набувачів проекту відбулась зустріч з представником юридичного
відділу Богородчанського територіального центру. 11 остарбайтерів мали можливість
отримати консультації правового характеру з приводу отримання надбавок до пенсій, що
гарантовані представникам пільгових категорій.
Вже традиційно для травня ми святкуємо разом з набувачами проекту Свято Матері.
В цей день наші думки линуть до найріднішої людини в житті кожної людини. 18 травня на
базі Карітасу була організована спільна зустріч яка об'єднувала людей похилого віку – жертв
тоталітарних режимів, матерів дітей з кризових та багатодітних родин, матерів дітейінвалідів. Молодь Карітасу підготувала чудові вітання, власноручно виготовили подарунки
для матерів, бабусь, пригощали учасників за самостійно підготовленим солодким столом.
Такі спільні заходи сприяють взаємній інтеграції різних цільових груп у суспільство,
вихованню терпимості, поваги між різними поколіннями. Разом ми намагаємось створити
велику дружню родину, в якій кожен може розраховувати на допомогу один одного.
Аналогічні святкування за участю різних
поколінь відбулись і в місцях зустрічей в
Богородчанському та Тисменицькому
районах.
Звичай відвідувати святі місця
існує
в
нашому
народі
здавна.
Паломництво в Україні називають
Богоміллям, або прощею і вважають
видатною подією в житті віруючої
людини. Біля чудотворної ікони Матері
Божої у Зарваниці молилися прочани з
Івано-Франківська.
Святиня у Зарваниці вшановується християнами за одними джерелами з 1124 року,
за іншими — з 1240 року. Безперечно, що вона є набагато давнішою святинею світу, ніж
загальновідомі Люрд, Фатіма і Ґарабандал. 20 травня 2012 19 осіб Клубу взяли участь у
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спільній прощі вірних Івано-Франківської єпархії УГКЦ до Зарваниці. Так, пережита проща
не лише запевняє віруючій людині внутрішнє очищення, та допомагає краще приготуватися
до отримання жаданої ласки від Бога, вона усвідомлює щось не менш важливе, а саме – що
всі ми є паломниками на землі "бо постійного міста не маємо, а шукаємо майбутнього!”(пос.
Євр 13, 14). Таким чином, кожна проща стає частиною єдиної життєвої мандрівки до дому
Отця нашого, що на небі, надаючи усьому людському буттю правильний напрямок і
правдиву глибину.
Ініціативи Карітасу з приводу підвищення соціального статусу людей похилого віку
– жертв тоталітарних режимів одні з найважливіших у роботі Клубу «Надвечір». Працівники
Карітасу підсумували роботу над збором та упорядкуванням спогадів набувачів проекту
шляхом видання книжки «XX століття – століття мегасмерті, диктатури Гітлера та Сталіна».
Наукові дослідження, які проводив Інститут геронтології Гайдельберзького університету
імені Рупрехта і Карла (Німеччина) , підтверджують, що для багатьох постраждалих також
дуже важливо допомогти суспільству адекватно сприймати їхнє покоління, історію і
розвиток суспільства в цілому. Це першочергове завдання покоління жертв тоталітарних
режимів. Їхні спогади - важливий внесок у розвиток наступних поколінь та в розвиток
суспільства в майбутньому.
«Укладаючи спогади простих українців: жителів міст та сіл, ми не ставили за мету
переписати конспект з історії України. Спільно ми хотіли передати майбутнім поко4інням
сповідь мучеників - тих скромних осіб, які вижили, коли, здавалось, вижити не було
можливості» - наголосив директор благодійного фонду «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»
отець мітрат Володимир Чорній
Олег Дмитрук
Координатор проекту
«Клуб людей похилого віку «Надвечір»

День Перемоги – свято чи день пам’яті?
Травень місяць для учасників клубу людей літнього віку « Історія одного життя» був
присвячений в основному святкуванню 9 травня - Дня Перемоги та зустрічам - спогадам про
Другу світову війну.
День Перемоги, 9 травня, –
свято чи день пам’яті? Зрештою, це не
так уже і важливо, адже Україна зазнала
найбільших втрат серед усіх колишніх
радянських республік. З 1941-го по 1946
рік населення України скоротилося на 9
мільйонів жителів.
Територія України стала ареною
найзапеклішого збройного протиборства
двох могутніх держав. Буквально кожен
клаптик її землі засіяний бомбами,
снарядами, перекопаний солдатськими
лопатами, рясно политий кров'ю. Тут
відбувалися найжорстокіші битви війни.
На долю України та її народу випали нечувані страждання і жертви.
Пам'ять про ці жертви зобов'язує нас перейнятись усвідомленням того, що якби не
було спільної Перемоги над фашизмом, покоління, що прийшли в життя після війни, взагалі
не народилися б, і не було б не лише України як суверенної держави, а й української нації.
Тож напередодні Дня Перемоги та й протягом всього місяця учасники зустрічей
згадували усі пережиті жахіття війни, трагедії сусідів та родичів, сім'ї яких недорахувалися
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своїх рідних, які були розстріляні, замордовані, зникли безвісти під час німецької окупації,
переглядали фотографії, документальні фільми.
Тож давайте будемо пам'ятати – з вдячністю та смутком – про те, як рідні нам та
зовсім незнайомі люди віддавали своє життя за Батьківщину, волю, світле майбутнє своїх та
наших дітей. Ми впевнені, що вони б хотіли, щоб війна назавжди залишилася для нас лише
спогадом, легендою, тяжким уроком долі та ніколи – нашою дійсністю. Вони нізащо б не
хотіли, щоб ми повторили їхню долю.
На завершення члени клубу та працівники проекту підсумували зустрічі, які
проходили в травні та висловили вдячність німецькому фонду « Пам'ять. Відповідальність.
Майбутнє» за надану підтримку в організації зустрічей в Карітасі.
Марія Підлубна, керівник проекту
« Клуб людей літнього віку
« Історія одного життя», МБФ « Карітас- Борислав»

«Живу історію» і люблять, і підтримують
Травень приніс проекту «Жива
історія: покоління єднає пам’ять» кілька
важливих та приємних подій. Перша – це
ініціатива херсонської школи № 45, яка
підхопила ініціативу вербатіма – збирання
спогадів жертв війни та створення вистав
на їхній основі. Координатор проекту
«Жива історія: покоління єднає пам'ять»
Олександр Юдін провів в школі
презентацію альманахів «Жива історія» і
організував зустрічі з літніми людьми, які
розповіли школярам про роки війни,
окупації, концтабори. У дітей було до них багато питань: «Як починалася війна? Як ви
вижили?» Діти приносили на ці зустрічі власні вірші про війну, щоб почути думку людей, які
самі все пережили.
Щоб полегшити підготовку вистави на основі спогадів, Центр молодіжних ініціатив
«Тотем» передав школярам аудіо- і текстові матеріали – оброблені інтерв'ю з жертвами
нацизму. Результат перевищив наші очкування – вистава, яку показали в школі до 9 травня
для учнів і ветеранів, стала не тільки відкриттям нової форми роботи, але й прикладом
глибоко емоційного сприйняття історії.
Друга подія, якою хочеться
поділитися, була для проекту приємною
несподіванкою. Клуб «Трофейного кіно»,
у якому разом збираються літні та молоді
люди, отримав у подарунок піаніно! У
літніх людей ці фільми асоціюються з
їхньою
молодістю,
тому
молодь
намагається
відтворити
атмосферу
післявоєнного
кінотеатру.
Перед
початком сеансу проходять невеликі
концерти, і у клубі вже звучала і гітара, і
губна гармошка – а відтепер звучатиме
піаніно!
До
клубу
звернулися
представники
«Української
біржі
благодійності» і Благодійного фонду «Захист», які розповіли про херсонку Інну Євшину, яка
хотіла подарувати піаніно організації, яка знайде йому добре застосування. Інна дуже
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зраділа, коли їй розповіли про клуб «Трофейне кіно», і з радістю безкоштовно віддала
музичний інструмент на користь клубу. Піаніно виявилося у хорошому стані, і тепер для
літніх людей – членів клубу щосуботи звучать їхні улюблені мелодії і пісні у виконанні
молодих музикантів.
Центр молодіжних ініціатив «Тотем»,
Херсон

8 та 9 травня Міжнародний День пам’яті і примирення,
проголошені ООН
8 травня в клубі «Зустріч» ( за програмою «Місце зустрічі ДІАЛОГ» ) зустрілися
жертви націонал-соціалізму, ветерани Другої світової війни з нагоди Міжнародного Дня
пам'яті і примирення, проголошеними ООН.
( 24 листопада 2004р. Генеральна Асамблея ООН проголосила 8 та 9 травня днями
пам'яті і примирення і, визнаючи, що держави-члени можуть мати свої дні перемоги,
звільнення і святкування, запропонувала всім державам-членам, організаціям системи
Організації Об'єднаних Націй, неурядовим організаціям та приватним особам щорічно
відповідним чином відзначати один із цих днів або обидва ці дні як данину пам'яті всім
жертвам Другої світової війни).
На
зустрічі
зі
спогадами
поділилися (на фото) в’язні концтабору
Дахау Іван Швед та Василь Яківець,
в’язень концтабору Бухенвальд Панас
Сторожук, які розповіли про пережите,
про свої поневіряння по німецьких
концтаборах, про радість звільнення, про
щастя повернення, зустріч з рідними,
своє подальше життя під мирним небом.
На
зустрічі
виступив
кандидат
історичних наук Петро Слободянюк, який
розповів присутнім, а в залі міської ради
ветеранів було понад 60 її членів та
ветеранський хор, який по закінченню
дав концерт. Ось що почули присутні про
Другу світову війну.
З урахуванням новітніх архівних даних відомості про загиблих протягом чотирьох
років війни такі: безповоротні втрати Червоної (Радянської) Армії склали 11 млн. 944 тис.
чоловік, у тому числі загинуло 6 млн.885 тис. чоловік, пропало без вісті, взято в полон 4 млн.
559 тис. У загальній складності Радянський Союз втратив 26 млн.600 тис. громадян. Всього в
бойових діях в роки війни брало участь 34 млн.476 тис. радянських військовослужбовців.
Втрати Німеччини. За три роки війни (червень 1941 - червень 1944 рр.) людські
втрати Німеччини склали 6,5 мільйона убитих, поранених і зниклих без вести. Найбільші
втрати вона понесла в ході війни проти СРСР. Влітку 1941 року загинуло 742 тис. німецьких
солдатів, тоді як у війні проти Польщі, Франції, Англії, Норвегії, Бельгії, Голландії, Данії та
балканських країн Німеччина втратила 418, 8 тис. солдатів.
Руйнування в СРСР. В СРСР зруйновано 1710 міст, понад 70 000 сіл, 32 000 заводів і
фабрик, розграбовано 98 000 колгоспів і 2890 МТС. Вартість витрат на ведення війни (в
порівняних цінах) становлять 1117 млрд. доларів. Вартість руйнувань становила 260 млрд.
доларів, з яких в СРСР - 128 млрд., у Німеччині - 48 млрд., у Франції - 21 млрд., у Польщі 20 млрд., в Англії – 6,8 млрд.
Щодо втрат серед цивільного населення. Група дослідників оцінила втрати
цивільного населення СРСР у Великій Вітчизняній війні приблизно в 13,7 млн. осіб. З них:
було навмисно винищено на окупованій території і загинуло в результаті бойових дій (від
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бомбардувань, артобстрілів і т. п.) – 7 млн. 420 тис. чол.; померло внаслідок гуманітарної
катастрофи (голод, інфекційні хвороби,
відсутність медичної допомоги і т.п.) – 4
млн. 100 тис. чол.; загинуло на
примусових роботах в Німеччині – 2
млн.164.тис. чол. (ще 451 тис. чол. з
різних причин не повернулися і стали
емігрантами).
Мета зустрічі була досягнута і
висловлена словами керівника проекту
«Діалог – шлях до взаєморозуміння»:
«Сьогодні ми схиляємо голови перед
пам'яттю тих, хто загинув на полях битв і
в таборах смерті, в містах і селах. Всі ми
в неоплатному боргу перед полеглими у
справедливій боротьбі за свободу і
гідність людини. Віддаємо данину глибокої поваги всім жертвам Другої світової війни ".
Керівник проекту Володимир Кухар,
Хмельницький обласний фонд милосердя і здоров’я

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

Організатор програми:
Всеукраїнська благодійна
організація
«Турбота про літніх в Україні»
Адреса:
02100, Київ, Бажова, 2, 23
Веб-сайт: www.acu.com.ua

Виконавець випуску: «Клуб людей
літнього віку
«Історія одного життя», Місцевий
Благодійний Фонд «КарітасБорислав»

Адреса:
32300, вул. Грушевського, 26
м. Борислав
Львівська область
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