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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
КВІТЕНЬ 2013 РІК
11 квітня вся світова громадськість відзначила
видатну історичну подію – Міжнародний день
визволення в’язнів фашистських концтаборів.
Учасники проекту «Наші долі – тема для
творчості молоді» разом з представниками Уряду
Країни і Київської міської державної адміністрації
поклали в цей урочистий день квіти до пам'ятників закатованим в'язням у
Києві і вклонилися і всім загиблим в ті далекі роки Великої Вітчизняної війни.
З великою вдячністю ми колишні в’язні фашистських концтаборів зустріли в
цей день звернення - Привітання Президента України Віктора Федоровича
Януковича.
Члени Української спілки в’язнів – жертв нацизму це покоління людей, яке
пройшло важкий життєвий шлях: в нацистській неволі: зневагу, голод, тяжку,
виснажливу працю та багато страждань і випробувань, а повернувшись на рідну
землю недовіру з боку радянських владних структур. Наші люди згадують усі ті
роки з болем.
Однак через 43 роки радянська влада зрозуміла і оцінила героїзм людей, які
вижили в неволі і незважаючи на всі перенесені страждання і відбудували свою
тяжко поранену країну, створили свої сім’ї, виховали достойне покоління громадян
своєї країни.
Сьогодні люди, які тяжко постраждали у нацистській неволі є повноправними
громадянами України, а їх права захищені Законом України «Про жертви
нацистських переслідувань».
Ми щиро вдячні Керівництву нашої країни за увагу і піклування, яке Вони
приділяють нам колишнім в’язням фашистських концтаборів.
Ми пишаємось тим , що пам’ятний День 11 квітня - вся Україна тепер
відзначає на Державному рівні.
Після завершення урочистостей, які відбулися у Бабиному Яру і на місці
колишніх концтаборів «Сирецький» і «Дарницький», учасники проекту були
запрошені Київською державною адміністрацією на прийом у кафе.
Видатну подію: День визволення фашистських концтаборів учасники проекту
відзначили також18 квітня у Київському палаці дітей та юнацтва разом з молоддю,
яка з великою зацікавленістю прослухала спомини про страждання у фашистській
неволі людей, що пережили це страшне лихоліття, а повернувшись на свою
батьківщину, як вони її відбудували , створили сім’ї і виховали достойне покоління
будівничих нової незалежної України.
Молодь. яка була присутня на цьому урочистому заході, взяла обіцянку
написати «есе» у книгу яка незабаром буде видана за спогадами членів УСВЖН
ВІДЗНАЧЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО
ДНЯ ВИЗВОЛЕННЯ
В`ЯЗНІВ
КОНЦТАБОРІВ.
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«Наш трудовий внесок у розбудову нашої рідної країни»

Заступник керівника проекту
«Наші долі – тема для творчості молоді»
Слєсарева Н.І.
Дорогі друзі!
Незабаром вся світова громадськість згадає
події, які відбувалися в 1945 році і буде відзначати 11
квітня – Міжнародний день визволення в’язнів
фашистських концтаборів.
Члени Української спілки в’язнів – жертв нацизму це покоління людей, яке
пройшло важкий життєвий шлях: в нацистській неволі: зневагу, голод, тяжку,
виснажливу працю та багато страждань і випробувань, а повернувшись на рідну
землю недовіру з боку радянських владних структур.
Наші люди згадують усі ті роки з болем.
Однак через 43 роки радянська влада зрозуміла і оцінила героїзм людей, які
вижили в неволі і незважаючи на всі перенесені страждання відбудували свою
тяжко поранену країну, створили свої сім’ї, виховали достойне покоління громадян
своєї країни.
Сьогодні люди, які тяжко постраждали у нацистській неволі є повноправними
Звернення Голови
Української спілки
в’язнів жертв
нацизму
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громадянами України, а їх права захищені Законом України «Про жертви
нацистських переслідувань».
Ми щиро вдячні Керівництву нашої країни за увагу і піклування, яке Вони
приділяють нам колишнім в’язням фашистських концтаборів.
Ми пишаємось тим , що пам’ятний День 11 квітня - вся Україна відзначає на
Державному рівні і ми всі разом покладемо квіти в містах і селах України до
пам'ятників закатованим в'язням і всім загиблим в ті далекі роки Великої
Вітчизняної війни.
Тож дозвольте мені від імені бюро Української спілки в’язнів – жертв
нацизму і себе особисто побажати Вам і всім Вашим родинам міцного здоров’я,
сили і великої наснаги у розбудові нашої рідної демократичної України.
Голова Української спілки
в’язнів – жертв нацизму
Колишній малолітній в’язень
концтабору «Саласпілс»
Маркіян Демидов
ДЕТИ ОДЕССЫ –
ЖЕРТВЫ
НАЦИСТСКИХ
ПРЕСЛЕДОВАНИЙ
Малолетние узники концлагерей и
гетто, застенков гестапо и сигуранцы; детиостарбайтеры; дети рожденные в неволе,
дети-сироты,
оставленные
на
оккупированной территории…
В нарушение Гаагской Конвенции 1907 г. об отношении воюющих сторон к
детям, их жизнь, здоровье, труд использовались в концлагерях, на военных заводах,
на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Дети становились
заложниками, донорами, биологическим сырьем для преступных «медицинских
экспериментов».
Около 2,5 млн. украинцев было депортировано в фашистское рабство, в т.ч. из
Одессы и области – более 56 тыс. чел. В большинстве своем это молодые и сильные
подростки в возрасте около 16 лет, 30 % - в возрасте от 12 до 14 лет, а в конце 1943
г. забирали и с 10 лет. Непосильный труд, жуткие условия содержания, побои,
издевательства
самым
негативным
образом
сказались
на
здоровье,
продолжительности жизни и их психо-эмоциональной сфере.
По возвращению домой их ждали новые тяжкие испытания - многие из них
прошли через фильтрационные лагеря НКВД. Коммунистический режим
безосновательно объявил их «предателями, пособниками врага, которые
недостойны внимания советского народа, доверия общества». Полсотни лет они не
имели права проживать в «режимных» городах, поступать в техникумы, институты
и военные училища. Существовали и ограничения при приеме на работу. Только в
2000 г. Законом Украины № 1584-III «О жертвах нацистских преследований» были
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установлены принципы государственной политики по социальной защите и
сохранении памяти о них. Тем не менее, дух этих мужественных людей не сломлен.
Многие из них продолжают жить и трудиться на благо общества. Им нужно совсем
немного, всего лишь доля внимания, элементарная человеческая доброта и
понимание.
Именно этим благородным делом занимается Причерноморский клуб
«Память», созданный в прошлом году Ассоциацией «Ренессанс Одессы» при
поддержке немецкого фонда EVZ «Память. Ответственность. Будущее». 11 апреля,
в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в зале
клуба была открыта выставка «Дети Одессы – жертвы нацистских преследований».
Кропотливая работа поисковой секции клуба по сбору материалов и оформлению
экспозиции выставки не прошла даром. Выставка вызвала контролируемую бурю
воспоминаний у бывших малолетних узников фашистских концлагерей, которыми
они живо обменивались между собой, а также делились с присутствующими на
открытии школьниками 8-й общеобразовательной школы и студентами Одесской
академии технического регулирования и качества. Ценнейшие интервью получили
и донесли до жителей миллионной Одессы из «первых уст» узников концлагерей
Равенсбрюк - Анны Блиновой, Субач - Анатолия Галентовского, Штудгарт - Игоря
Радичева и др., корреспонденты телерадиокомпаний «ГРАД», «Академия», «Круг».
Но что самое важное – это практически моментальное понимание присутствующей
молодежью глубины тех нечеловеческих страданий, которые вынесли эти
мужественные люди по вине фашистов, быстро растущее понимание жизненных
ценностей и позиций старшего поколения, а также осознание личной
ответственности каждого за недопущение повторений аналогичных ужасов. С
замиранием молодежь слушала рассказы обычно немногословных и непубличных
людей, а затем от всей души подарила им свои музыкальные, тоже очень
проникновенные, песенные подарки. Особенно тепло были встречены душевные
песни лауреата конкурса «Песня в солдатской шинели» ученицы 8-й ОЗОШ
Стадник О., неоднократно участвующей во встречах в клубе.
В дальнейших планах поисковиков клуба открыть и представить
общественности города истории 662-х детей-сирот оставшихся в оккупированной
Одессе. Списки этих малолетних одесситов – жертв войны были обнаружены
активистами Одесского Мемориала в Одесском областном архиве уже несколько
лет назад. Но пожилым людям справиться с такой задачей без поддержки молодежи
и общественности города не по силам. Очень мало источников описывают жизнь
малолетних одесситов - жертв нацизма, и с каждым днем, найти свидетелей
событий военной поры становится все сложнее. Поэтому надо спешить разыскать
этих людей, поддержать и сохранить о них память, помочь оставить в назидание
потомкам уроки мужества и стойкости.
Экспозиция выставки «Дети Одессы – жертвы нацистских преследований»
доступна для организованного знакомства в Причерноморском клубе «Память».
Фотогалерея:
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Директор Причерноморского клуба «Память»
Николай Овчаренко.

Продовжуючи відзначення Дня В’язня Фонд
св. Володимира організував автобус для
відвідин місць терору та колишніх концтаборів.
Маршрут починався біля тюрми на Лонцького. Історія цієї будівлі страшна. У
Львові мінялись влади: австрійська, польська, німецька, радянська – але завжди тут
вирішувались людські долі дорогою катування і несправедливості. Площа перед
ПО МІСЦЯХ ТЕРОРУ.
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тюрмою де тепер стоїть пам’ятник в’язням, часто наповнювалась людьми, які
чекали зустрічі, чи намагались вручити передачу для близьких, які страждали у
тюрмі.
Другим пунктом нашої екскурсії була Цитадель – пам’ятка оборонної
архітектури ХІХ ст. І тут історія зберегла факти розстрілу нацистами солдатів
різних національностей, серед яких були поляки, українці, євреї, італійці, французи,
в кількості 144 000 осіб. Місце людських трагедій, в’язнів нацизму, увіковічнене
великим хрестом. Про страшні історичні події на цих місцях, а у Львові було шість
концтаборів, розказав нам відомий львівський краєзнавець професор Олександр
Шишка.
Особливе враження справило на учасників екскурсії відвідання музею Романа
Шухевича, в селищі Білогорща, недалеко від Львова. Музей ділиться на дві частини
- експозиційну і меморіальну. В кімнаті, де загинув Шухевич, відтворюється
картина останніх хвилин його життя.
Наступною нашою зупинкою була територія Янівського концтабору смерті.
Тут встановлено пам’ятний знак, що в майбутньому має стати меморіалом. Ми
слухали з співчуттям про історію табору, про нелюдські умови життя євреїв у
таборі, про тисячі невинно убієнних жінок, дітей . Борис Михайлович Дорфман, 90літній чоловік, що багато пережив за свій вік, на власному прикладі розказував про
ті страхіття, які довелося пережити євреям, про тяжкі кривди, яких зазнали вони
від фашистів і комуністів. Гірка доля цих людей.
Завершилась екскурсія відвіданням Янівського цвинтаря. Ми побували на
військових похованнях Українських січових стрільців, німецьких воїнів, угорських
та словацьких солдатів. Побачили місця де у роки війни захоронювали німецьких
солдатів, які помирали від ран у шпиталях (Тепер тут чужі поховання). Помолились
за душі усіх солдат різних національностей.
Найбільш вражаючим було відвідання Меморіалу жертв тюрем НКВД 1941
року. При відступі радянська армія знищувала усіх ув’язнених у всіх в’язницях
Львова. Це тисячі людей. Коли не було часу розстрілювати, в камеру набиту
людьми кидали гранату, трупи втрачали людський вид. Захопивши Львів німецька
влада розпорядилася відкрити тюрми. Останки звозили під стіну на Янівському
цвинтарі. Тут протягом багатьох літ люди ставили свічки і квіти. Дехто із свідків
цих подій, які були присутні в цій екскурсії, згадував для молоді деталі пережитого.
Ініціаторами цього меморіалу були дві членкині Ліги українських жінок, Надія
Кохалевич та Мирослава Кушнір. Ці дві жінки організували вивезення 26 машин
сміття з місця поховання, зібрали документальну історію злочину, переконали
владу, доручили художникам виконання проекту, знайшли кошти і зробили
відкриття пам’ятника-меморіалу.
Тепер монумент стоїть і говорить про важкі злочини нелюдів та безсмертя їх
жертв. Пам’ятник вражаючий. Тут панує молитва за їх душі і глибока при- задума.
Цю подію пережило 42 особи молоді і літнього віку. Слухали, записували,
фотографували. Серед нас була Ганна Стоцька – радіожурналіст, автор і ведуча
відомої передачі «Події. Факти. Імена» Передача про нашу екскурсію вийде у ефір у
червні. Журналісти з Університету Ів.Франка на основі побаченого зроблять
відеоматеріал.
Важливо, що серед екскурсантів було багато молоді. Цього забувати не можна,
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це повинні знати усі, пам’ятати і переказувати наступним поколінням. Акція
відбувалася в програмі проекту «Діалог поколінь» при підтримці Німецького Фонду
«Пам’ять Відповідальність Майбутнє».

Організатор, керівник центру «Паломник»
Адріяна Огорчак
Екскурсоводи: Олександр Шишка,
Борис Дорфман, Мирослава Кушнір.
11квітня 2013 року в Міжнародний День
визволення в’язнів нацистських таборів за
участю представників державної влади та
консульств, представників релігійних конфесій ,
Спілки дітей жертв нацизму та Фонду святого
Володимира (проект «Діалог поколінь») відбулося покладання квітів, на місці
колишнього концтабору «ШТАЛАГ 328», розміщеного на Цитаделі. Була
проведена панахида за загиблими біля пам’ятного хреста.
Тут, на Цитаделі загинули тисячі людей різних національностей. Пан
Шейхет Мейлах дуже вирозуміло та правдиво сказав наскільки було знецінено
людське життя. Тут було знищено 144 тис. в’язнів, яких привозили з цілої Європи.
Пан Шейхет Мейлам згадав, що на цей час у Львові було 6 (шість) концтаборів, в
які звозили людей з цілої Європи і знищували.
У своєму виступі пан Юрій
Шухевич наголошував, що на кістках людей, які тут згинули, не можна будувати
розважальні центри. Це ж не по людськи! Такий факт відзеркалює «культуру»
влади у відношенні до загиблих. Місця невинно убієнних мають бути вшановані та
увічнені. Так би хотілося, щоб усі ми - люди були добріші, чесніші, пам’ятали
ДЕНЬ В`ЯЗНЯ
НАЦИСТСЬКИХ
ТАБОРІВ.
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свою історію. Але ж кожен мусить почати із себе. Вивчити історію своєї родини,
роду та правдиву історію свого народу. Місця увічнення пам’яті єднають всі
покоління людей на Землі.
Учасники велелюдної акції також вшанували пам’ять жертв нацистських
концтаборів біля пам’ятника на території колишнього львівського гетто та
пам’ятного знаку колишнього Янівського концтабору.

Волонтери проекту «Діалог поколінь»
Марія Бачинська, Оксана Слобода.
22 квітня 2013 р. у Центрі Родини при
Фонді святого Володимира відбулася вистава,
яку поставила молодь Товариства «Спадщина»
і Майстерня «Мистецький простір» під
назвою «Двадцятилітні». Вистава мала характер драми, побудованої на
документальних матеріалах конкретних молодих людей періоду війни,
одержаних в Інституті «Територія Терору».
Глядачами були особи старшого віку, для яких ця драма була спогадом
пережитого в молодості. Вистава була побудована сучасними засобами, в супроводі
мелодій воєнного часу, листів кохання і прощання в тривозі, в вогні , під гуркіт
куль. Трагічні моменти народження дитинки в криївці і передача її в село, а потім
зворушлива зустріч за 15 років з невідомою мамою дитини, яку виховували чужі
люди. Любовне листування в’язнів, які побралися аж через 12 років. Останнє
прощання батька з коханою дружиною і дитиною. Лист батька – моральний заповіт
синові.
Після вистави молодь і старші завершили вечір теплими словами вдячності
за чаєм і тортами. Це був вечір теплоти сердець і взаємного зворушення.
ДВАДЦЯТИЛІТНІ.
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Координатор проекту Крип’якевич Леся
Волонтери Кобрин Софія ,
Слобода Оксана, Бачинська Марія.
Четверта тематична Зустріч молоді з
особами, що пережили різного роду репресії в період
МУЖНІСТЬ
Світової війни відкривала проблему мужності
СВІДЧИТИ,
свідчення правди, віри, гідності. Зустріч відбувалася
в Конференційному залі Богословського факультету Українського Католицького
Університету 17 квітня 2013 р. в рамках проекту «Діалог поколінь» при
підтримці Німецького Федерального фонду «Пам’ять Відповідальність
Майбутнє»
«Стус прийняв смерть задля своїх переконань. Він радше віддав своє життя
чим зрадити свої погляди. Людина вважала, що за це варто віддати своє життя.
Люди завжди мусіли аж в такий радикальний спосіб як мучеництво свідчити свої
переконання. Коли говоримо сьогодні про мужність свідчити про свої моральні і
релігійні переконання, коли говоримо в тих категоріях мусимо поставити собі
питання в що ми віримо, кому ми віримо і що ми маємо зробити, щоб відстояти свої
переконання як служіння правді. Сьогодні свідчення є дуже важливі. Ми живемо в
прикрий час. Чи можна з того вийти сьогодні? Так, можна. Як? Свідченням своєї
віри, свідченням свого переконання.! Воно може бути нелегке. Ми знаємо історії,
що ті які не хотіли відректися своїх переконань, могли втратити життя.!».
Такими словами розпочав Зустріч з двома сотнями студентів різних ВУЗів,
кардинал Любомир Гузар і групою свідків, а саме Юрія Геврича, с.Юліти Похудай,
Наталі Николин і о.Петра Барана – жертв совєтської тоталітарної системи. Зустріч
відбулася в програмі проекту «Діалог поколінь» при підтримці Німецького
Федерального Фонду «Пам’ять Відповідальність Майбутнє». Тема Зустрічі
«Мужність свідчити віру» була побудована в новому форматі дискусій, обміну
міркуваннями, запитаннями, свідченнями.
Організатори Зустрічі - Фонд св.Володимира, Інститут Історії Церкви та
Інститут лідерства та управління УКУ. Метою зустрічі була передача живих
свідчень про терор та приниження гідності особи, збереження пам’яті та пошук
засобів зцілення через прощення та примирення зранених людей та їх нащадків,
усвідомлення відповідальності за майбутнє. Модератором Зустрічі був професор
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Олег Турій, проректор з наукової роботи УКУ.
Перша половина конференції мала в собі свідчення людей, які пережили
репресії совєтської тоталітарної системи за мужність свідчити правду про свої
переконання, за збереження своїх моральних і національних духовних засад.
Мужність того часу, про який свідчили свідки, часто коштувала заслання, вигнання
з роботи, звільнення з інституту, а бувало коштувала й життя.
Друга половина конференції складалася з свідчень молодих людей, їх
роздумів про сучасні вартості в світі, про вибір вартостей, про важливість свідчень
мужності з минулого, про поняття «мужність», «вірність», «чесність», «дошлюбна
чистота» в сучасних обставинах.
Зустріч завершили цікаві історії з табірного життя, якими поділився знаний
політвязень і моральний авторитет, президент Інституту Релігії і Суспільства, член
групи 1-го грудня Мирослав Маринович.

Координатор проекту «Діалог поколінь»
Леся Крип’якевич.
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ІМ ВИПАЛО
ПЕРЕЖИТИ
СПРАВЖНЕ ПЕКЛО.

11 квітня Україна разом з країнами
Європи відзначає сумну дату – Міжнародний
день визволення
в’язнів фашистських
концентраційних таборів – безвинних жертв
Другої Світової війни.

Цього дня в приміщенні
Волинського обласного фонду
“Карітас-Волинь” за “круглим
столом” зібрались члени центру
“Довіра” – колишні малолітні
в’язні концтаборів, учасники
проекту для жертв тоталітарних
режимів та молодь проекту “Діти
трудових мігрантів”. Ведуча
зустрічі соціальний працівник
проекту В. Сєргєєва ознайомила
присутніх із подіями тих трагічних часів, з історією виникнення таборів в
Німеччині з приходом до влади націонал-соціалістів у 1933 р., про
інтернаціональне повстання проти гітлерівців в1945 р. у Бухенвальді, з подіями
найкровопролитнішої і найжорстокішої війни в історії людства, в огні якої
згоріли майже 60 млн. людських життів, як в нелюдських умовах, особливо
жорстоко поводилися із в’язнями колишнього СРСР, тому, що вони були носіями
цілком іншого світогляду, як фашистами проводилася “програма знищення через
працю” .
Молодь підготувала матеріали про таке поняття як “концентраційний табір”,
виникнення перших концтаборів у 1889 р. в Південній Африці під час Другої
англо-бурської війни, розповіли про табори смерті в Німеччині, Саксонії, Польщі,
Белорусії, Україні.
Жертви тих подій – малолітні в’язні Тетяна Пименівна Зирянова, Розалія
Валеріївна Мороз та Адольф Йосипович Лісовський поділилися спогадами про
пройдені кола пекла, нелюдські знущання над людьми – шикування, “мертву”
дисципліну, “заняття спортом ”, побиття кийками, травлю собаками, “донорство”,
медичні досліди, постійні холод, голод і спрагу, катування, розстріли, страти на
шибеницях та в газових камерах, спалювання в крематоріях.
Метою фашистів було приголомшити ув’язнених, домогтися розпаду
людської особистості, її морального розкладу, перетворення на тварин, які б
втратили будь-яку гідність, честь і розум, тільки й думали про те, щоб вижити. У
них існувала єдина мета – перш ніж жертва загине, вона повинна принести
максимальну користь промисловим і військовим концернам та сільському
господарству.
Ці героїчні люди згадували усі ті роки з болем і сльозами, але попри все
вижили в неволі і відбудували свою тяжко поранену країну, здобули освіту і
отримали за свою працю трудові нагороди, створили свої сім’ї, виховали
достойне покоління громадян. Вони побажали молоді гарно вчитися і любити
свою державу. Діти, у свою чергу, відповіли :”Ми рахуємо, що повинні знати все
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про кров і страждання старшого покоління, про подвиг нашого народу, про ціну
перемоги, про жертви і втрати, злочини, про ціну здобутого щастя і можливість
мирно жити й творити.
Нам треба більше ніколи не допустити того, щоб у молоді взагалі якась
думка з’явилась у майбутньому про дискримінацію одного народу іншим”. Крім
того, вони побажали колишнім жертвам фашистського рабства ще довгих літ
життя, здоров’я та наснаги.
Усі присутні віддали данину скорботної пам’яті усім загиблим мученицькою
смертю в роки Другої Світової війни, тим, чиє життя безвинно обірвалося за
колючим дротом таборів смерті та гетто, вшанували тих, хто витримав страшні
муки та вижив. Після заключної частини відбулося невимушене спілкування за
чаєм та покладання квітів до пам’ятного знаку жертвам Великої Вітчизняної
війни.

Cоціальний працівник
проекту "Організація діяльності центру "Довіра"
для жертв тоталітарних режимів"
у м. Нововолинськ
Віта Сєргєєва
Спілкування з друзями, зустрічі з цікавими
людьми, пізнання нового сприяють покращенню
морально - психологічного стану людей
поважного віку, особливо тих, хто постраждав
від нацизму. Саме з такою метою в квітні 2013 року зібрались на «Поетичні
зустрічі за чашкою чаю» учасники проекту «Мережа домашніх клубів», що
виконується Відділенням ВБО «Турбота про літніх в Україні» в м.Черкаси за
програмою «Місце зустрічі _ Діалог».
На зустріч була запрошена самодіяльна поетеса Шачіна Валентина
Володимирівна, яка презентувала присутнім свої вірші. Валентина Володимирівна –
вчителька школи, викладач Центру дитячої та юнацької творчості міста. Вона
розповіла, що пише вірші три роки, на написання віршів її надихнули зустрічі з
людьми, які творять добро, також осмислення життєвих історій, що розповідали
друзі та знайомі. Широка палітра тем, яскравість поетичного слова, самобутність ,
простота викладу сподобалась присутнім. Учасники зустрічі слухали, думали,
ПОЕТИЧНІ ЗУСТРІЧІ.
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мріяли коли звучали вірші про значення позитивного мислення, сімейні відносини,
про вміння мріяти, ставити цілі і знаходити в собі сили і бажання досягати їх.
Схвально зустріли присутні авторські слова про необхідність доброзичливого
налаштування на кожен день:
«Коли збагнеш, який цей світ красивий,
Коли проснешся в спокої й красі,
Ти зрозумієш: треба більше мріять
І світ відкриє радості усі.»
Слова кожного поетичного рядка лягали на душу. В уяві спливали картини
лебедів на озері, голубів у зеленій траві, польових квітів.
«Моя земля.
Тут все моє до болю.
Верба, береза і тополя…
І кожна квіточка в саду.
Я по своїй землі іду.» .
Шачіна В.В. крім віршів представила учасникам проекту свої вироби з
солоного тіста. На думку присутніх вони є своєрідною ілюстрацією віршів поетеси.
На зустрічі прозвучала поезія Віталія Іващенко з його збірки «Сьогодні
живемо»: про людські стосунки, про зло і добро, що є багатством людини.
Доброзичлива, невимушена обстановка сприяла поетичним читанням. Свій
вірш «Моя Україна» прочитав волонтер відділення Нечипоренко Іван Григорович.
Його дитинство випало на тяжкі роки німецької окупації України, та оптимізму цієї
людини треба вчитися й молодим.
Незважаючи на те, що день був похмурий, тепло поетичного слова дійшло
кожного серця. Присутні цілком погодились, що життя потрібно сприймати
рядками вірша Шачіної В.В.: «Усе в житті складається як треба». Зустріч залишила
приємні незабутні спогади, бажання зустрітися ще і ще.

Керівник Відділення ВБО «Турбота
про літніх в Україні»
в м.Черкаси
Тетяна Бугеря.
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Неможливо уявити Великдень без
українських традиційних писанок та крашанок.
ШКОЛА ПИСАНКАРСТВА
Яйце з давніх-давен було символом весняного
відродження природи, зародження життя, продовження роду. Адже розписана
певним орнаментом писанка є символом Христового Воскресіння і вважається
оберегом. ЇЇ ставлять на святковий стіл та дарують на щастя рідним, бажаючи благ і
гараздів.
А виготовляти писанки та крашанки краще власноруч. Тому, 26 квітня учні
технічного коледжу в рамках проекту «Мережа домашніх клубів», який виконує
Відділення ВБО «Турбота про літніх в Україні» в м.Тернополі за програмою «Місце
зустрічі – діалог» організували своєрідну «школу писанкарства» для людей
літнього віку. Зустріч виявилася цікавою та змістовною. Більшість учнів вперше
відчули себе у якості вчителів та майстрів із розписування великодніх яєць, а літні
люди з великою охотою переймали від своїх юних наставників методики
виготовлення писанок та квітів із кольорового паперу.
Усі учасники зустрічі залишилися задоволеними, адже вони провели час у
чудовому спілкуванні різних поколінь і додому поверталися з різноорнаментними
писанками, якими вони прикрасять свої Великодні кошики.

Керівник Відділення ВБО «Турбота
про літніх в Україні»
в м.Тернополі
Любов Вашенюк
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Створення ландшафтного
парку в Миколаївському
міському притулку для
громадян похилого віку та
інвалідів.

Чисте довкілля – наше майбутнє» – саме
такої думки дотримуються студенти МНАУ,
провівши впродовж квітня низку трудових
десантів щодо благоустрою територій і об’єктів
масового перебування та відпочинку населення
та

примноження
зелених
насаджень.
Проведено акції «Чистий двір - кожній
бабусі»,
«генеральне» прибирання у
міському парку «Перемоги», прибрано
могили невідомих солдат.
16 квітня 2013 року здійснилася мрія мешканців Миколаївського міського
притулку для громадян похилого віку та інвалідів. Відтепер люди похилого віку
можуть відпочивати на свіжому повітрі у ландшафтному парку, розміщеному на
території
притулку.
Проект
«Поєднання
інтересів
молоді та
людей
похилого
віку»,
реалізувався МОГО «Творити добро» у рамках
програми «Місце зустрічі – Діалог» за
підтримки фонду «Пам’ять. Відповідальність.
Майбутнє».
Студентська молодь МНАУ встановила
альтанку, лавки, сміттєві баки та озеленила прилеглу територію. На території
ландшафтного парку висаджено багато різноманітних насаджень, з-поміж яких:
вейгела, калина, спірея, дейцис, садовий жасмін, барбарис, гліцинія, японська айва,
біла іва, ялівець, горобина, та багато інших дерев, кущів та квітів.
Було проведено велику і клопітку роботу, після якої волонтери МОГО «Творити
добро» мали змогу поспілкувалися з мешканцями притулку, розділивши радість від
результатів роботи.
Керівник проекту Віта Твардовська
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ПОМНИТЬ РАДИ
БУДУЩЕГО.

Вечер памяти под девизом «Истерзанные, но
не сломленные! Исчезнувшие, но незабытые!»
провели в рамках проекта «Разом сивими
стежками минулого» в Алчевском городском совете ветеранов. 11 бывших
малолетних узников и остарбайтеров (целевая группа проекта) встретились с
учащимися социально-экономической гимназии.
Бывшая узница Полина Андреевна Пасечник рассказала, что в концлагерь,
расположенный под Кантемировкой, она попала в 8-летнем возрасте. А когда
русские уходили, то они заминировали поля, и фашисты заставляли детишек, среди
которых была и Пелагея, браться за руки и идти по этой территории, чтобы
разминировать её. Тех, кто оставался в живых, забирали назад в лагерь. Эту
страшную картину, запомнившуюся Полине Андреевне на всю жизнь, она передала
в своем стихотворении «Украденное детство». Несколько строк из него:

Юность, зрелость, старость
Были, есть у меня.
Только детство из памяти выпалоЕго украла война.
Эта черная краска памяти…
Ничем не затушевать, ни развести.
И в детство моё попали
Этой черной краски мазки.
В памяти Виктора Михайловича Кобузенко осталась картина, как длинную
колону людей под дулами автоматов гнали на вокзал. Под выстрелы и лай собак их
загоняли в вагоны и отправляли в Германию, и никто не знал, как дальше сложится
судьба – живы будут или не вернуться на родную землю.
Семилетним мальчиком вместе с матерью, бабушкой и сестрами по доносу
полицаев Виктор Михайлович попал в концлагерь Дахау…
«Всё закончилось в конце апреля1945 года, когда оставались считанные дни
до долгожданной Победы. Бывших невольников собрали на большом аэродроме,
разбили на группы для отправки домой. Погрузили на открытые платформы,
питались, чем придется, но были счастливы от того, что едем домой, что
закончилась война и впереди ждет мирная жизнь», – вспоминал Виктор
Михайлович. Всё это в прошлом, как и то, что ожидало семью Кобузенко в родном
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городе. Голод, холод, разруха были ничто в сравнении с тем, сколько
несправедливых упреков и преследований за то, что были в фашистской неволе,
пришлось пережить. Время тогда было жестокое и беспощадное. Всех, кто
невольно попал в рабство к немцам, обвиняли в предательстве. Это было
несправедливо, но, слава Богу все обошлось. Виктор Михайлович Кобузенко
неохотно вспоминает эти моменты, но все, что произошло – страницы его судьбы и
судьба страны, которые вряд ли, когда-нибудь, забудутся.
Были и другие рассказы. Ребята с большим интересом слушали
воспоминания, задавали вопросы, а супруги Столяровы исполнили песни военных
лет. Затем было чаепитие, а совет ветеранов всем жертвам нацистских
преследований подарил сувениры и получил слова искренней благодарности за
организованный вечер.

Руководитель проекта,
председатель совета Алчевской городской
организации ветеранов Украины Н.В.Горбенко
«У них не было имён – только номера» Так
называлась статья в газете «Крымские
Крымское отделение ВБО
известия», посвящённая выставке детского и
«Турбота про літніх в
юношеского творчества под названием
Україні»
«Война и мир» - диалог поколений.
По периметру небольшой комнаты симферопольского
Хайдельберг-центра развешены карандашные наброски
и
акварели,
дилетантские
рисунки
и
почти
профессиональные картины. Что их объединяет? Война,
душные бараки фашистских концлагерей, боль, пытки,
ужас. С каждого листа на посетителей выставки смотрят
испуганные дети, за колючей проволокой стоят
обреченные на смерть женщины. Мирное небо сменяется
градом пуль, окрашивается багрянцем от разрывающихся
снарядов; по зеленым лугам едут танки, оставляя на
земле бурые раны-колеи.
(на снимке Фролова Мария
Ильиничнабывшая узница концлагеря
Равенсбрюклагерный номер 17676 – умру не забудусо слезами говорит она 92 –летняя женщина)
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В рамках проекта «Связь времен и поколений» воспитанники крымских
художественных школ и секций встречались с ветеранами и бывшими узниками
концлагерей. Сначала знакомились, задавали вопросы, пытались понять, что
пережили эти хрупкие, почти невесомые бабушки и дедушки, какие испытания
легли на их плечи. А после — писали картины, рассказы, стихи, чтобы передать
воспоминания свидетелей войны будущим поколениям. Ведь не зря говорят, пока
жива память хоть об одном участнике этих ужасных событий, беда не повторится.

Прочувствовали боль узников школьники из 18 населенных пунктов полуострова:
сел Джанкойского, Красногвардейского, Симферопольского районов, г.
Симферополя, Белогорска, Ялты. На выставке представлено более ста работ юных
художников. Посетителями выставки стали жертвы нацистских преследований,
узники
концлагерей,
школьники
Симферопольских
школ,
делегация
Симферопольской городской организации инвалидов – узников концлагерей и
принудительных рабочих, делегация от Немецкого федерального фонда "Память,
ответственность и будущее". То есть фонд поддержал их приезд. А приезжали они
как частные лица - Caroline Vogel, Sebastian Giesen, Cornelius Tulman

.
В книге отзывов оставались самые трогательные записи от посетителей выставки.
Вот некоторые работы представленные участниками:
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Эту выставку мы посвятили Международному дню памяти освобождения узников
фашистских концлагерей, установленный в память об интернациональном
восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года.
Руководитель Крымского отделения
ВБО «Турбота про літніх в Україні»
Елизавета Чудная

С весной в душе.
Проект «Клуб для пожилых «Здоровое старение», который проводит
Запорожский Городской благотворительный фонд «Еврейский общинный
центр «Мазаль Тов» проводит программы по улучшению социального и
психологического состояния людей, пострадавших от тоталитарных
режимов, в частности от нацизма, развитию диалога и взаимопонимания
между этой категорией людей и молодежью. Данный проект поддерживает
Немецкий Фонд «Память, Ответственность, Будущее» в рамках программы «Место
встречи – Диалог».
В феврале 2013 года волонтеры и участники проекта «Клуб для пожилых
«Здоровое старение», высадили в горшки семена долголетних растений, чтобы
помочь озеленить один из интернатов Запорожской области.
Это заведение давно стало нашим постоянным партнером, а его жители –
девочки с умственной отсталостью и одинокие пожилые нашими друзьями. И вот
взошла наша рассада, пришло время полевых работ и дружной компанией мы
отправились в Кировский интернат, где прошел второй этап акции - сама посадка.
Но мы не могли приехать «с пустыми руками» и наши волонтеры и специалисты –
от 18 до 80 лет привезли серию мастер-классов:
- творческие ребята - молодые художники - провели мастер класс по
живописи, девочки с разными ментальными способностями очень серьезно и
старательно выполняли задания полученные от своих «педагогов»;
- танцевальный класс по хип-хопу провел руководитель молодежного
танцевального коллектива;
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- профессиональный мастер маникюра и педикюра научила девочек
ухаживать за собой;
- на мастер классе по красоте волонтеры сделали девочкам прически и легкий
макияж, после чего провели фото сессию.

Особым подарком для геронтологического отделения интерната стал
песенный марафон от волонтеров проекта хора территориального центра «Червона
Калина» (который был основан при содействии проекта). В течении 2 часов
солистки хора и клиенты хосписа – лежачие и маломобильные бабули и дедули
пели песни своей молодости – о любви, о войне, о репрессиях. Они пели лежа в
своих палатах, вокалисты держали их за руки и по всему отделению лились
прекрасные звуки. По окончанию, со слезами на глазах бабушки говорили, что
«давно так не отдыхали душой», радовались, что «такие хорошие женщины
(волонтеры) живут полной жизнью и помогают выжить им самим».

Удачным стала и посадка растений и деревьев, которые мы привезли –
девочкиученицы интерната выступили учителями участников проекта – они живут на
земле, поэтому помогали нам с приусадебными работами.
Данное мероприятие стало чудесным праздником интеграции, где дети и
взрослые, мобильные и лежачие проявили себя, смогли получить положительные
эмоции. По дороге домой мы смотрели в глаза нашим пожилым волонтерам, тем,
кто еще вчера был одинок, ждал от жизни только худшего и радовались, что теперь
они сами творят радость и дарят позитив другим старикам.
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ЕОЦ «Мазаль Тов».

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

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

http://www.mestovstrechi.info/ua/
Виконавець випуску:
Відділення ВБО «Турбота про літніх в Україні»
в м.Черкаси

Адреса: м.Черкаси, вул..Пушкіна,13,18000
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