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Сучасні методи дискусії в проекті «Жива історія: пам’ять єднає покоління»
Де сучасна молода людина проводить найбільше часу – крім інституту,
університету чи ліцею? Відповідь вже давно очевидна – в Інтернеті. Саме тут зараз
люди найбільше спілкуються, обмінюються думками та враженнями, дізнаються
новини, шукають для себе щось цікаве та важливе. Саме тому в рамках проекту «Жива
історія: пам’ять єднає покоління» створено сайт, на якому розміщено документальні
матеріали, зібрані Центром молодіжних ініціатив «Тотем» під час зустрічей та
дискусій з літніми людьми, серед яких є і діти війни, і в’язні концтаборів, і
остарбайтери, і жертви
сталінських репресій.
На сайті можна дізнатися
про останні події проекту,
переглянути екскурсії, які
проводять для молоді літні
люди,
отримати
pdfальманах «Жива історія».
А ще – почути особисті,
емоційні спогади свідків
нашої історії в розділі
«Аудіоархів» – і
це
унікальна
можливість
зберегти
не
лише
документальний матеріал,
але
й
живі
голоси
покоління, яке пам’ятає
найважчі часи в нашій
історії.
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Одним з найбільш цікавих та інтерактивних елементів цього сайту є дискусія, до якої
можна приєднатися на Facebook. До неї вже приєдналося понад 230 учасників, які є не
лише читачами або коментаторами, але й активно додають власні матеріали та
пропонують теми. До дискусії також приєдналися і професійні краєзнавці, і
журналісти. Учасники знаходять та діляться невідомими архівними матеріалами про
часи окупації в Херсоні та Херсонській області – такими, як, наприклад, фотографії
військового кореспондента лейбштандарта Пауля Августіна з роти пропаганди СС
(SS-PK), які були зроблені в Херсоні. Враження, які ці фотографії справляють на
молодь, можна побачити з їхніх коментарів – молоді люди спершу просто не можуть
повірити власним очам, а потім починають впізнавати Херсон та усвідомлювати, через
які страждання проходили люди під час війни і як це подавала нацистська
пропаганда…

В розділі «Дискусія» журналісти розміщують свої матеріали та роздуми, і навіть
документальні фільми, зняті про жертв тоталітарних режимів. Кожен матеріал
бурхливо обговорюється. І дуже важливо, що до дискусії постійно приєднуються нові
й нові учасники – і ми
бачимо, що серед сучасної
молоді є небайдужі люди.
Так, наприклад, дуже жваву
дискусію викликала акція
митців у столиці Болгарії,
коли художники на один
день
розфарбували
пам’ятник
воїнамвизволителям, намалювавши
їм костюми супер-героїв з
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американських фільмів. Звісно, пам’ятник самі ж художники потім помили, але
дискусія досі триває – чи це був акт мистецтва, чи акт вандалізму? І такі питання
дійсно цікавлять та турбують сучасну молодь.
Адреса сайту : http://www.myhistory.ks.ua
Олена Афанасьєва
ЦМІ «Тотем» м. Херсон

«Радуйся Унівська похвало, покрий всіх нас Твоїм чесним покровом!»
З акафісту до Унівської Богородиці
28 липня 2012 р. учасники програми «Зустріч поколінь», програма якого
розпочалася ще у вересні 2011 р. та об’єднює людей різного віку, зокрема тих, хто
стали жертвами нацизму та сталінізму, здійснили спільне паломництво до с. Унів
(Перемишлянський район), де мали нагоду молитися, пізнавати, ділитися своїми
переживаннями, духовно відпочивати.
Унівський монастир, де
перебуває ікона Унівської
Божої Матері, один з
найдавніших в Україні.
Археологи стверджують
про його існування вже в
13 ст. У 1549 р. цей
осередок духовності і
культури став жертвою
грабіжницького
нападу
татар. Але Богородиця
недарма вибрала собі це
місце і своїм провидінням
подбала про нього. Вона
з’явилася
у
сні
Олександрові
Ванькові
Лагодовському, українському шляхтичеві, який занедужав на ноги. Вона порадила
йому їхати на схід від своїх маєтностей шукати цілющого джерела, омитися в ньому і
отримати зцілення. Таким чином, Лагодовський натрапив на руїни монастиря в Уневі.
За народним переказом на згарищі він побачив ікону Божої Матері, що чудом вціліла.
«...Межи згарищами – блеск ясний, несьогосвітній. Усі припали до того місця, стали
відгребувати згарища і попіл – і очам їх вказується ясна і неушкоджена чудотворна
ікона. Надія і сила вступила в серце лицаря побожного». Отож, ікона віддавна існувала,
але дата її написання і автор не відомі. З вдячності своїй Цілительці Лагодовський
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збудував муровану церкву Успення Пресвятої Богородиці. До неї було перенесено
ікону і поміщено за престолом над цілющим джерелом.
Двічі на рік до Унева прибувають велелюдні прощі на свято Унівської ікони у
третю неділю травня і на свято Успення Пресвятої Богородиці. Божа Мати ласкаво
вислуховує гарячі молитви, що повсякчас звучать у цьому чудотворному місці.
Зважаючи на історію та унікальність Унівської Лаври, учасники проекту
«Зустріч поколінь» виявили бажання побувати саме тут. У атмосфері молитви та
духовної віднови ділилися життєвими історіями, обговорювали сьогодення України,
вплив історії на розвиток країни та необхідність зберігати пам’ять попередників,
позитивні та негативні «уроки» історії.
Паломництво відбулося у межах проекту «Зустріч поколінь», який організовує
Інститут лідерства та управління УКУ у співпраці з Марійським товариством
«Милосердя» за підтримки фонду «Пам’ять, відповідальність та майбутнє» (Die
Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (EVZ) http://www.stiftung-evz.de/rus/ програма «Місце зустрічі: діалог» http://www.mestovstrechi.info/ua/com_sef_page-4
Оленка Карнаух
Проект "Зустріч поколінь", Львів
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«ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ»
Здається, зовсім недавно ми будували плани, опитували потенційних учасників
проекту, щоб визначити їхній емоційний стан і пріоритети ... І ось вже підходить до
кінця рік, відпущений на здійснення проекту «Від серця до серця» Харківського
обласного
благодійного
єврейського фонду
«Хесед - Шаарей
Тиква» .
Цей рік прожили
разом
«дорослі»
учасники проекту,
що пройшли через
жахи і позбавлення
нацистської
окупації, і молоді
люди, для яких
історії про війну перекази старовини
глибокої. І в цьому
єднанні величезна
цінність проекту.
Спільні тренінги та
семінари, інтелектуальні ігри, дискусійні клуби, тематичні зустрічі дозволили
учасникам проекту ближче пізнати один одного і переглянути сформовані стереотипи
у відносинах між поколіннями. Такі рядки присвятила проекту Зоя Ісааківна Бугайова,
яку всю окупацію знайомі і малознайомі люди ховали в льохах і схронах, яка
пережила голод, зрада, арешт мами, а в наслідок сирітство:
… От сердца к сердцу тянутся любви
И нежности невидимые нити,
И прорастают зерна доброты
Сквозь череду обыденных событий…
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За час здійснення проекту було
створено 7 постійно діючих груп
спілкування. Завдяки цим групам
літні учасники проекту набули нові
знайомства
і
захоплення,
можливість повноцінного, цікавого
і
наповненого
спілкування.
Склалася тепла, доброзичлива
атмосфера в групах, виникла
потреба зустрічатися і дарувати
«співучасникам»
свої
знання,
турботу та підтримку. З'явилися
нові волонтери з числа учасників проекту
Порівняння результатів опитувань, проведених до початку і після закінчення
проекту, наочно демонструє поліпшення психоемоційного стану учасників проекту,
підвищення рівня їх активності та готовності брати на себе відповідальність за своє
життя, впливати на якість свого життя і життя оточуючих.
Проект добігає кінця, але життя триває в усьому різноманітті. Попереду учасників
проекту чекають смуток і радість, нові знайомства та враження, цікаві зустрічі і
відкриття, в тому числі відкриття своїх невідомих якостей та здібностей. Все це під
силу, тому, що ми разом!
Керівник проекту «Від серця до серця»
Зоя Крупицький
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Виконавець випуску :
МБО «Ромський жіночий
фонд «Чіріклі».
Адреса: 03127, вул..
Васильківська, 53 к. 1 кв.
93 м. Київ.
Веб-сайт:
www.chirikli.com.ua
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