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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
травень 2013 РІК
Дякуємо за
Перемогу!

Тисячу чотириста вісімдесят днів та ночей ішов наш народ до
цього великого дня. І ось настав омріяний день торжества
безсмертного подвигу – переможне завершення Великої Вітчизняної війни. Овіяне
невмирущою славою, омріяне і вистраждане, гартоване у вогні вікопомної битви, на
крилах весни лине до нас свято Перемоги.
Щорічно у цей день до пам’ятників,
меморіалів, братських могил ідуть тисячі
українців, щоб віддати шану полеглим від
фашистської чуми, покласти вінки і квіти
тим, хто віддав своє життя заради миру і
нашого спокою.
Ось і працівники проекту «Організація
діяльності Центру «Довіра» для жертв
тоталітарного
режиму»
разом
з
волонтерами віддали данину пам’яті
полеглим воїнам та вшанували ветеранів
Великої Вітчизняної війни.
Під час зустрічі усіх нас наповнило тривожно-тремтливе почуття, хвилювала
урочиста мить зустрічі з ветеранами та учасниками цільової групи. А з їхніх слів –
це свято надзвичайне та особливе тим, що виймають із шафи вихідний костюм,
дістають бойові нагороди, які нагадують про молодість, обпалену війною,
виглядають урочисто та надзвичайно, відчувають велич та всенародність цього
свята.
Ветерани поділилися із молоддю спогадами про ті буремні роки, про свою
боротьбу за свободу Батьківщини.
Учасникам зустрічі було подаровано квіти та теплі і щирі привітання з нагоди
свята.
Усе менше залишається людей, які наближали перемогу, людей, котрим
пощастило пройти через пекло і дожити до світлого Дня Перемоги.
Нехай священний вогонь Перемоги оберігає їхні щасливі долі на многії-многії
літа! Спасибі їм за те, що ціною нелюдських зусиль відстояли право свого народу на
життя, дали можливість пишатися своїми предками і своєю країною!
Низький їм уклін і вічна пам'ять загиблим!
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Віта Сєргєєва,
соціальний працівник
проекту "Організація діяльності центру "Довіра"
для жертв тоталітарних режимів"
у м. Нововолинськ
Месяц май – это, наверное, самый главный месяц в году для
наших бабушек и дедушек, для мам и пап. Более 70 лет назад
жизнь для них разделилась на «до» и «после,» на тех, кто пережил страшные
события Великой Отечественной Войны и тех, кто погиб. И наша с вами задача,
особенно сегодня, сохранить память о погибших, и не забыть о выживших – тех,
кому сегодня далеко за 60…, 70…и даже 90……., потому что благодаря им наши
дети не знают, что такое концентрационные лагеря, не боятся быть евреями,
украинцами, поляками, цыганами, не боятся любить кого хотят, быть кем хотят,
независимо от национальности или вероисповедания.
Волонтеры проекта «Клуб для
пожилых
«Здоровое
старение»»,
вместе с волонтерским движением
«Твори добро, Украина»
провели
праздничные акции в территориальных
центрах г.Запорожье, побывали дома у
бабушки уже 6 лет прикованной к
постели, выехали в заброшенное село с
праздничной программой.
8 мая прошли две выездные
программы,
посвященные
Дню
Победы, на которых мы вручили
ветеранам и детям войны, всем пожилым людям поздравительные открытки от
волонтеров и угощения. Первая программа была в гериатрическом пансионате для
36 одиноких стариков, в конце программы к нам подошли несколько активных
бабулечек, пожелавших стать волонтерами и по возможности принимать участие в
наших выездных мероприятиях. Вторым был Жовтневый территориальный центр –
Месяц побед
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там нас всегда ждут с нетерпением 42 пожилых человека, которые приняли участие
в диалоговой программе. Мы много говорили, они вспоминали годы войны, а мы
слушали с открытыми ртами и забыли о времени - как всегда расходится не
хотелось.
9 мая прошла выездная программа в «Этноселе», посвященная Дню Победы, в
которой приняли участие 35 человек – это жители села Червоноказачье: пожилые
люди, семьи и молодежь. Еще совсем недавно в селе было более 200 дворов – дети
с родителями, бабушки и дедушки, там были медпункт с фельдшером, магазин,
школа и клуб, а сегодня там проживают всего не более 30 семей, а школа, клуб и
даже магазин – это вершина цивилизации и ее здесь нет, как и села. Люди живут
замкнуто, автобус к ним ходит всего несколько раз в неделю, даже хлеб – это
роскошь, они его пекут сами в печах, как раньше. Мы стали сегодня для них той
каплей воздуха, которая позволяет изменить свою жизнь к лучшему, приезжая с
разными анимационными и диалоговыми программами, в которых участвуют все
жители села, они делятся с нами своими знаниями, умениями, своим мастерством,
чувствуя себя при этом нужным. В этот раз программа была посвящена
воспоминаниям о молодости и детстве, о военных годах бабушек и дедушек,
проживающих в этом селе, а также сбор семейных историй. Что помнит молодежь о
своих бабулечках и дедулечках? Как чтит память о них? Что мы вместе можем
сделать, чтобы возродить память, о тех, кто
выстоял тогда, о тех, кого нет сегодня!
В это же время в г.Запорожье вторая
группа волонтеров, поздравив ветеранов
ВОВ на параде, посвященном Дню Победы,
выехала к парализованной бабушке. Вот
уже 6 лет она не была на улице. Одна в
полуразвалившемся доме (без одной
стены), закрытая на ключ, который всегда
лежит под ковриком у входной двери. Без
элементарных условий – воду надо брать в
колодце
у
соседей,
канализация
отсутствует, мусор не вывозится. Самым большим подарком для старой больной
женщины, было привести в порядок, насколько это возможно, ее комнату.
Теоретически у бабушки есть дети, но практически, даже продукты переработки
жизнедеятельности организма (фекалии и т.д.) хранятся в комнате, где бабулечка
проживает. Вынести мусор, вылить ведра с помоями, помыть полы, вытереть пыль,
вымыть горы заплесневевшей посуды, проветрить помещение, в котором стоял
ужасный запах, сходить в магазин, принести воды. Волонтеры по возможности
будут приезжать к этой пожилой женщине все время помогать ей по хозяйству, а
также на сегодняшний день мы помогли ей оформить документы на пересчет долга
за электроэнергию (был 8000 грн. благодаря нашим хлопотам долг уменьшили на
2000 грн.) и распределили выплату на 12 месяцев. В дальнейшем волонтеры помогут
бабушке оформить документы на субсидию, чтобы снизить ей выплаты по
квартплате.
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26 мая в доме им. Макса Гранта в рамках
социальной акции «Новые возможности для людей с
особыми потребностями» прошел первый сольный
концерт 16-ти летней девушки Алины Приступы.
Алина – инвалид детства, она с рождения практически не
видит, но всю свою жизнь она посвятила мечте стать
известной певицей. Уже 5 лет девочка активно участвует
и побеждает в творческих конкурсах, стала лауреатом
многих фестивалей всеукраинского и международного
масштаба, Алина – активный волонтер нашего проекта. В
программе мероприятия свои творческие работы
представили Наталья Лаговская – ДЦП, Чижмак Пѐтр ампутировали кисти рук (осложнение после менингита),
Марьяна Смбатян – инвалид детства – колясочница,
Виктор Карпов – ампутация нижних конечностей после аварии – колясочник, Ирина
Петровская – травма позвоночника вследствие падения - колясочница. Анна
Борзенко – инвалид детства – колясочница. Все эти ребята - волонтеры, которые,
несмотря на собственные проблемы, готовы ехать и помогать другим. Также была
презентация проектов, направленных на улучшение качества жизни людей с
ограниченными возможностями и пожилых людей. Все пришли поддержать Алину.
Волонтеры проекта «Новые возможности» подарили замечательный танец на
инвалидных колясках, участники проекта «Здоровое старение» пожилые люди,
пришли с цветами, сделанными своими руками, ведь для них в сегодняшних
условиях каждый день это такое же преодоление, как и у ребят с особыми
потребностями.
Это диалог поколений, где каждый чувствует, в чем реально нуждается рядом
сидящий. На таких встречах всегда особенно теплая атмосфера, бабушки и дедушки
всегда стараются протянуть руку помощи и ничего, что она немного трясется
(тремер в пожилом возрасте это обычное дело), когда на нее опирается наша
Наташенька, передвигаясь по стеночке (ДЦП), зато ребята с удовольствием
помогают пожилым людям, познакомиться с компьютером, быть в ногу со
временем, помогают по хозяйству. Наш Гоша передвигается на коляске с электро приводом, зато замечательно чинит электротехнику, держа инструменты в зубах, и
прекрасно разбирается в компьютерах, в чем и помогает нашим бабулечкам и
дедулечкам. Сегодня мы одна большая семья, в которой есть дети, родители, внуки,
а в большой семье болезнь, одиночество, горе умирает. Остается – Любовь! Счастье!
Радость!
Юлия Рогачевская,
волонтер проекта «Клуб для пожилых «Здоровое старение»»
Запорожского городского благотворительного фонда
«Еврейский общинный центр «Мазаль Тов»
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Духовні Матері
України

Це розповідь про трьох жінок-героїнь, яких називають
«Духовними матерями України». Про них пишуть в газетах,
видають книжки, альбоми, їх твори виставляють на виставках в Україні і за
кордоном, їх нагороджують державними грамотами і медалями. У них – дуже
подібні долі. Вони відійшли у вічність цієї весни. Коли наближалася війна, вони
були молодими, працьовитими, прекрасними, освіченими дівчатами, які виховані в
любові до рідної землі, рідної культури, мови і віри. Війна змінила їх життя,
примусила зробити життєвий вибір, який кинув їх в Сибірські Гулаги, каторги, роки
поневірянь. Спільним для них стало і те, що вони повернулись, одержали
реабілітацію, залишились незламними і в умовах тоталітарної системи, яка
руйнувала безжалісно людські долі. В незалежній Україні продовжували активно
діяти, творити, гуртувати біля себе, творити позитивну працю, виховувати молодь,
передавати естафету незламної віри в правду і майбутнє України.
Кожна з них, повернувшись з Гулагів, здійснила неймовірний подвиг,
присвятивши своє життя служінню Україні і вихованню молоді.
Ярослава Менкуш-Заневчик народилась в 1923р. в
багатодітній родині Михайла і Катерини на Львівщині.
Михайло був інвалідом австрійської війни, був в полоні в Росії.
Повернувшись став активним громадським діячем села. Добру
освіту і організаторські таланти передав дітям. Найстарша
Ярослава до 1939 року здобула багато фахових знань в різних
школах. Активно діяла в «Просвіті», співала в хорах, навчалася
на різних курсах. За відмінне навчання була скерована в
Москву на ВДНХ. Поїздка не відбулася. Почалась війна. Після
Ярослава
відступу радянської влади в червні 1941р. була свідком
Менкуш-Заневчик
нечуваних звірств, які побачила на закатованих, сплюндрованих
і спотворених тілах тисяч в’язнів, яких виносили з тюрем. Брала
участь у похованні їх і до кінця життя не могла стерти з пам’яті того жахіття.
Німецька окупація принесла нові переслідування, арешти... В 1942 р.
познайомилася з Іваном Білим. Разом з ним вступила в повстанську мережу. В квітні
1944р. одружуються. Скромне повстанське весілля. Їх єднає любов до України. В
вересні 1944 р. більшовики підпалюють село і знищують всіх чоловіків. Загинув і
Іван Білий. Ярослава в 20 років залишилася вдовою. Донечку, народжену в лісі,
виховували чужі люди. Далі роки в Мордовії, поневіряння, переховування по чужих
людях. Тільки 12-літній доньці призналася, що вона її мати. Відбувши всі
ув'язнення, повернулася в Україну. Після 23 років вдівства, одружилася з давнім
другом. Почала творчу працю виготовляючи новий стиль одягу з національними
елементами, вишивала, малювала. Створила ряд сценічних костюмів. Її твори брали
участь у численних виставках у Львові, в Донецьку, в Москві, Варшаві, в Канаді.
Видала альбоми творів, отримала високу оцінку мистецьких критиків. Брала активну
участь в публікації споминів про «Процес 59», у відкритті памятників полеглим
героям, в створенні Меморіалу жертв НКВД.
Ніколи ніхто не чув від неї нарікань на долю, ішла і щоденно творила новий світ
краси і добра.
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Богдана Пилипчук. В цій скромній дрібній постаті був
схований цілий вулкан енергії, ініціативи, працелюбності.
Народилася в багатодітній родині хліборобів Павла і Юлії в с.
Задвір’я на Тернопільщині. Здобула освіту в «Рідній школі» і
«Українському кооперативі». Одержала гарне виховання при
Марійському Товаристві. Занурилася захоплено в суспільну працю,
хори, драмгуртки, Товариства «Сокіл», «Просвіта». У Львові
навчалася в школі ім.Короля Данила. Належала до всіх спортивнопатріотичних товариств. В 1939 р. на Шевченківському вечорі
Богдана
прочитала вірш «Катерина», чим обурила «визволителів» словами
Пилипчук
про москалів. Директора школи зняли, Богданку запам’ятали. З
1940 року вступила в Юнацтво ОУН. Виконувала різні доручення зв'язкової.
Закінчила Торговельну школу. Разом з багатьма сільськими дівчатами працювала в
підпіллі організації «Червоний хрест». Спільно з дівчатами мріяла про вільну
Україну. Богдана володіла феноменальною пам'яттю. Виконувала складні
доручення. Коли німці організовували облави, вони забирали молодь в Німеччину.
Молодь масово втікала на Волинь в ряди УПА. 1944 рік. В Україну вступають
відділи НКВС. Богдана продовжує навчання у фельдшерсько-акушерській школі.
Вночі стукіт в двері. Тітка розбудила. Богдана встигла випити отруту, проте її
вивели з хати. Хлопець приніс банку з молоком. Випила. Звалилася в сон. Її руки
зв'язали дротом, кинули на вантажну машину. Прокинулася на цементній підлозі в
камері тюрми на Лонцького. Почалося слідство. Богдана мовчала. Її мучили, били,
дні і ночі вона провела на допитах. Внаслідок цього була дуже виснажена – шкіра і
кістки. Засуджена трибуналом згідно статті 54-1а на 25 років. Богдану відправили
товарним вагоном в Сибір в Іркутськ, Тайшетський «Озерлаг». Змушена бала
працювати на лісоповалі. Вже не людина з ім'ям, а тільки номер: Щ-775. На день
отримувала 300 гр. хліба і черпак баланди. Після смерті Сталіна звільнили. В Україні
– без роботи і приписки.
Залишилася ідеалісткою, веселою і глибокодумною. Особисте щастя визнавала
другорядним, перше – боротьба за Україну. Про себе мовчала, говорила про героїзм
інших.
Після довгих років важкої праці в каменоломнях і лісоповалах, присв'ятила своє
життя творчості. Вишивка, майстерна і вишукана, з’являється на всіх виставках
народних майстрів у вигляді рушників, подушок, сорочок,
серветок. Була членом Об’єднання народних майстрів України,
нагороджена грамотами і подяками за вагомий внесок у розвиток
культури та популяризацію народного мистецтва. До останнього
дня була дієвим членом всіх культурних і патріотичних рухів.
Надія Мудра народилась в Коломиї в 1924 р. в родині Павла
Мудрого і Олени Сидорович. З 1934 р. сім’я проживала у Львові.
В 1943 р. закінчила на відмінно Академічну гімназію. З 1941 р. –
член Юнацтва ОУН. В жовтні 1944 навчалася в Львівській
політехніці. 16 травня 1947 року арештована і засуджена на 10
Надія Мудра
років покарання на Колимі. Працювала на шахтах Хеніканджа. В
липні 1956р. повернулася у Львів. Закінчила навчання у Львівському університеті.
Написала дисертацію на тему генетики, проте захистити їй не дали. З відродженням
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України в 1990 р. поринула в громадську працю. Була членом Спілки політв'язнів.
Написала спомини, малювала карту концтаборів СРСР. В віці 80 років освоїла
комп'ютер і видає три томи «Українська жінка у визвольній боротьбі 1940-50 х рр.»,
в яких подає відомості про дві тисячі жінок-героїнь. Цей унікальний
енциклопедичний довідник не має собі аналогів. Він став великим подвигом цієї
жінки дивовижної сили волі і працьовитості.
Після себе залишила впорядкований архів листів з неволі, споминів політвязнів,
підписаний архів фотоальбомів. До останнього подиху жила українською ідеєю.
Одержала багато грамот і нагород від вдячних громадських організацій і влади.
Вечір пам’яті трьох жінок-героїнь, організований Фондом св. Володимира
спільно з Лігою українських жінок, відбувся в Центрі Родини 17 травня 2013 р.
завдяки
підтримці
Німецького
Федерального
фонду
«Пам’ять,
Відповідальність, Майбутнє». Всі, хто виступив із споминами про тих, що
відійшли у вічність, одержали памятні подарунки.
12 травня – Поминальна неділя (Томина неділя). За
давнім звичаєм в цей день вшановують пам’ять померлих.
В рамках програми «Місце зустрічі – діалог»
відбулася екскурсія місцями поховань часів ІІ світової
війни. На могилах поставили свічки, помолились.
В маршрут входив м. Підкамінь. Над містом височіє славетний камінь
висотою 20 м. Від нього назва містечка. На недоступній скелястій горі збудований
монастир XVII ст. Споруда оборонного характеру з муром і валами. Сьогодні тут
монастир студійського чину. На території монастиря є п’ять церков. Це чудова
пам’ятка архітектури, частково відреставрована.
Згадали погиблих тут мучеників – в часи СРСР тут була одна з найжорстокіших
тюрем, а у підземній церкві – катівня.
Останнім містом нашої поїздки були Броди. До найцікавіших місць відноситься
замок XVI ст., добре укріплений високими валами. Богдан Хмельницький не зміг
його здобути.
Вражає своєю самобутністю єврейський цвинтар. Тут понад 20 тисяч
надгробків, такого цвинтаря немає ні в Україні, ні у Європі. Надгробки оздоблені
унікальними барельєфами.
Саме місто Броди було дуже зруйноване під час війни. Війна тут нанесла
великої шкоди. «Бродівський котел» - одна з найстрашніших битв минулої війни,
багатотисячні жертви якої залишилися в землі. Будівлі старого міста трапляються
лише де-не-де. В центрі Бродів – руїни синагоги. Колись гарне, багате, торгове
місто втратило свою красу, яка вимагає реставрації.
Вшанування пам’яті
полеглих
у ІІ світовій війні

19 травня в рамках цієї програми відбулася екскурсія за
маршрутом Львів – Словіта – Унів , організована Фондом
св.Володимира. Екскурсія складалася з окремих частин. В селі
Словіта на цвинтарі вшанували пам’ять загиблих у ІІ світовій війні.
В цім же селі в монастирі зберігся настінний розпис славетного художника
Михайла Бойчука, чиє ім’я було тенденційно замовчуване у Радянській Україні,
тепер повертається із забуття.
Паломництво
гоїть рани
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Настінні
розписи
Бойчука та його школи були
знищені
повсюди.
В
с.Словіта
(колишній
монастир сестер василіянок)
єдине
місце
де
вони
збереглися.
У
світі
збереглися лише станкові
роботи художника. Ім’я
Бойчука добре відоме у
Франції, Австрії, Польщі.
Михайло Бойчук і всі його
учні були розстріляні в 30-х
роках.
Унівська Лавра – одна із святинь українського народу. Монастир оборонного
типу. Церква багато розписана. Прочани мають можливість помолитися до
Чудотворної ікони Божої Матері, очиститись цілющою свяченою водою з джерела.
Особи цільової групи проекту одержали багато гарних вражень і радості ,
відвідуючи такі духовні центри.
За спільною трапезою відбувалися цікаві обміни думками про історію і
сьогодення, про стан нашого суспільства – мораль, патріотизм, культуру. В цей день
відбувалася молодіжна проща до Унева. Тут зібрались тисячі молодих прочан і осіб
похилого віку.
Такі паломництва є великим, натхненним і радісним пережиттям для людей
старшого покоління, в серцях яких ще залишився біль спомину про війну.
Організатор мандрівки
Адріана Огорчак
Екскурсовод
Дзвенислава Сов’як
Проект «Діалог поколінь»
Фонду святого Володимира
При підтримці Німецького Федерального Фонду
«Пам’ять Відповідальність Майбутнє»
20 травня 2013 року група членів центру «Довіра» в рамках
проекту ВОБФ «Карітас-Волинь» «Організація діяльності
центру «Довіра» для жертв тоталітарних режимів» за підтримки
Фонду «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» (EVZ Німеччина)
здійснила цікаву паломницьку поїздку на Львівщину, а саме святого місця в с.
Страдч.
Поїздку очолив настоятель храму греко-католицької церкви в м. Нововолинськ
о. Володимир Кметь.
На початку поїздки отець Володимир читав молитву на добру і щасливу дорогу.
Священик розповів паломникам історію християнської святині, що в с. Страдч, де
згорьовані людські душі і серця шукають Божої підтримки і розв'язку нелегких
життєвих і духовних ситуацій.
Паломництво
в Страдч
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Початки християнства на згаданих теренах
сягають ХІ століття. Ще задовго до виникнення
княжого Львова і інших славетних галицьких
міст, тут лунали слова молитви до Господа Бога,
Пресвятої
Богородиці,
відправлялися
Божественні Літургії, Молебні та інші
богослужіння. Десь в цьому часі і почав діяти
місцевий печерний монастир, який виник в
результаті титанічної праці і зусиль декількох
прибулих монахів. Величина виконаних робіт сучасну людину просто вражає. В
майже незміненому вигляді цей унікальний на всю Україну печерний монастирський
комплекс зберігся до наших днів.
Приїхавши на місце монастиря паломники побували на Святій Літургії у
Страдецькій церкві, поклонилися перед іконою Успіння Пресвятої Богородиці,
прийняли тайну сповіді та причастя.
Пізніше отець Володимир повів паломників на Хресну дорогу і Прощу, що
складається з 15 етапів-стацій, на яких зупинявся Ісус Христос, ідучи на гору
Голгофу. Підйом на Страдецьку Гору важкий, а особливо для людей похилого віку.
Але учасники нашого проекту, яким поза 70 років, ніби не відчуваючи втоми,
вирушили на Страдецьку Хресну дорогу. Це щось особливе у всіх відношеннях.
Велична фігура Ісуса з хрестом, стрімка лісова
дорога і ревна молитва отця, навіть погода дивувала
своїм різноманіттям: було яскраве сонечко, потім
злива дощу, сніг, град...
Після
проходження
стацій,
паломники
перейшли
до
печер,
відвідали
підземну
монастирську церкву, у якій у 13-14 ст. ченці
відправляли Святу Літургію.
Паломницька поїздка залишила гарні враження
у подорожуючих, всі залишилися задоволені, із
сонячним промінням в душі та піднесеним
настроєм поверталися додому. Літні люди щиро дякували німецькому фонду за
надану можливість поїхати у святе місце та забути про буденні проблеми.
«Пройшовши Хресну дорогу, наші душі і серця справді зазнали перемін і
зцілення, наповнилися миром, любов"ю, милосердям, теплом і благодаттю святого
духа. Як добре повертатися додому з такими чистими серцями...» - поділилася
враженнями Олена Степанівна, учасниця проекту, жертва тоталітарних режимів.
18 травня 2013 р. у приміщенні ЗОШ № 4 відбувся
конкурс німецької пісні та вірша, присвячений Дню Європи.
пісні та вірша
У ньому прийняли участь учасники центру «Довіра» для
жертв тоталітарних режимів ВОБФ «Карітас-Волинь», які відвідують гурток по
вивченню німецької мови та школярі, які вивчають німецьку мову у школі. До
складу журі увійшли: місцевий поет Ярослав Гиць, голова центру німецької мови та
Конкурс німецької
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культури – Колбун Н. Г. та вчитель німецької
мови Матіюк Ю. В.
Цікава інформативна програма конкурсу
мала на меті розповісти історію створення та
функціонування Європейського Союзу як
наддержавної структури.
Молоде покоління демонструвало свої
вміння володіти іноземною мовою у віршах та піснях, тим самим демонструючи
свою відкритість до світу.

Не поступалися школярам і учасники центру «Довіра», які також виконали пісні
і прочитали поезії німецькою мовою.
Під час заходу школярі показали сценічне дійство німецькою мовою за відомим
сюжетом «Бременські музики».
Конкурс став своєрідним майданчиком для спілкування молодого та старшого
поколінь як передумови гармонійного розвитку суспільства. Адже саме досвід
старшого покоління є безцінним для молоді, для її майбутніх орієнтирів, про що так
часто забувають в Україні. Як виявилося, процес вивчення іноземної мови може
бути динамічним, цікавим, захоплюючим і веселим та бути однаково цікавим як для
дітей так і для літніх людей.
Журі конкурсу відзначили гарні знання усіх учасників, а особливої поваги
заслуговують люди старшого покоління, які були дуже активні та з великим
захватом приймали участь у заході. Переможців та переможених не було. Перемогла
– Дружба.
Учасники та гості заходу були задоволені та запрошені до солодкого столу.
Тетяна Карпенюк,
координатор проекту
у ВОБФ «Карітас-Волинь,
м. Нововолинськ
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Молодь привітала
із Днем Перемоги
ветеранів Великої
Вітчизняної війни!

Скільки б не минуло часу,
великий День Перемоги
назавжди залишається для
всіх нас Днем пам’яті та
шани наших дорогих ветеранів.
8 травня у актовій залі Миколаївського
національного
аграрного
університету
до
відзначення 68-ї річниці Великого ДНЯ ПЕРЕМОГИ відбулася святкова програма,
на якій почесними гостями стали ветерани і учасники
Великої Вітчизняної війни, «діти війни», «в’язні
концтаборів», представники Миколаївської обласної
організації ветеранів України, ветерани Міського
притулку для громадян похилого віку та інвалідів,
ветерани
Миколаївського
національного
аграрного
університету.
Святкова програма розпочалася з відвідування музею
«Становлення та розвитку аграрної освіти на
Миколаївщині» Миколаївського НАУ, де з 2009 року було
зібрано велику експозицію, присвячену Великій
Вітчизняній війні.
Ветерани та гості заходу настільки пройнялись
атмосферою
святкового
концерту,
що
разом
із
студентською молоддю співали
відомі усім пісні та зустрічали
оплесками
виконавців.
Фінальним акордом стала легендарна пісня «День
Победы». Після чого всіх гостей було запрошено на обід із
традиційними «фронтовими» сто грамами.
Студенти також не забули тих хто не зміг прийти на
свято, відвідавши людей похилого віку привітавши їх зі
святом, висловивши щирі слова-подяки.
9 травня традиційно молодь взяла участь у мітингу та
урочистому покладанні квітів до Меморіального
комплексу на честь героїв-десантників загону К.Ф.
Ольшанського.
Цього ж дня вперше студентська молодь взяла
участь в параді сіл Афанасіївка та Юріївка,
Снігурівського району Миколаївської області.
Парад пройшов центральною вулицею села.
Після закінчення параду молодь відвідала
немобільних сільських людей похилого віку на
дому, привітавши їх зі святом.
Люди похилого віку висловили слова
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вдячності фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» та студентам за такий
теплий візит.
Усі заходи пройшли за ініціативою та за підтримки Федерального фонду «Пам'ять.
Відповідальність. Майбутнє».
Віта Твардовська,
м. Миколаїв
МОГО «Творити добро»
________________________________________________________________________
З нагоди дня торжества безсмертного подвигу народу —
переможця над фашизмом, всенародної пам’яті про його
боротьбу за свободу і незалежність Батьківщини було
організовано інтегровану зустріч в рамках реалізації проекту
«Організація дозвілля для колишніх в’язнів концтаборів, військовополонених та
жертв націонал-соціалістичного режиму» за підтримки фонду «Пам’ять.
Відповідальність. Майбутнє».
Інтегрована зустріч
до Дня Перемоги

Визначним цей день є для старшого покоління – для тих, хто ще добре пам’ятає
звук вибуху протипіхотної міни та гул ворожих винищувачів над головою, але на
нашій зустрічі атмосфера була тиха. Ми згадували ті часи і акцентували на тому, що
―такого не має більше повторитися‖. Молоді студенти уніврситету ―Україна‖ з
захопленням слухали історії про складний шлях в життя учасників проекту.
Учасникам зустрічі та поважним гостям було презентовано та подаровано книги «В
ярмі окупації» та «Естафета пам’яті». Вони присвячені подіям часів Другої світової
війни та розповідають про тяжкі часи й нестерпний фізичний та духовний біль,
пережитий людьми, які стали жертвами окупації та фашистських концтаборів.
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Привітати учасників проекту завітав відомий артист, виконавець романсів Руслан
Іщенко. Співак своїм мелодійним, чаруючим голосом підняв усім присутнім настрій
та вселив заряд бадьорості. Разом із Русланом Іщенком всі учасники зустрічі
дружньо співали знайомі та милі серцю пісні. Зустріч пройшла в теплій,
надзвичайно дружній атмосфері. Гості мали чудову нагоду поспілкуватися між
собою та з молоддю, згадати минуле та вшанувати пам’ять товаришів, які поклали
своє життя на вівтар свободи й незалежності нашої з вами Батьківщини.

Оволодіти
комп’ютером –
ніколи не пізно!

«Спілкою громадських організацій інвалідів Києва» було
проведено лекцію з основ комп’ютерної грамотності в рамках
реалізації проекту «Організація дозвілля для колишніх в’язнів
концтаборів, військовополонених та жертв націоналсоціалістичного режиму» за підтримки фонду «Пам’ять.
Відповідальність. Майбутнє».

Хакер, юзер, ламер, виндоус, офіс, скайп – усі ці та багато інших нових слів та їх
інтерпретацію дізналися учасники лекції під назвою «Перші кроки користувача ПК»,
яка проходила в рамках проекту «Організація дозвілля для колишніх в’язнів
концтаборів, військовополонених та жертв націонал-соціалістичного режиму».
Учасники зацікавлено слухали лекцію яку прочитав спеціаліст з ІТ-технологій –
Віталій Пчолкін. Лекцію ми почали з самого початку, а саме з того, що таке
комп’ютер та коли він був створений. А отримання практичних знань почалося зі
знайомства з кнопкою «Power», яка вмикає живлення персонального комп’ютера.
Хтось уперше в житті вчився користуватися мишею, хтось з цікавістю розпитував:
що воно таке – «клавіатура»? А інші більш досвідчені слухачі захоплено випитували
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про безмежні виміри «Інтернету». Здавалося б, для нас – сучасної молоді – ці речі є
надзвичайно банальними та простими. Ми не замислюємося, що певні дії, які ми
звикли робити машинально, для когось можуть здаватися чимось незвичайним,
невідомим і складним.
Проведений захід отримав дуже схвальні та вдячні
відгуки учасників. Ми щиро переконані, що ці перші кроки в світ ІТ-технологій з
кожною зустріччю будуть ставати ще більш упевненими.
Спілка громадських організацій інвалідів Києва
Участники проекта «Разом сивими стежками минулого» в
рамках программы «Место встречи – Диалог» приняли активное
участие в праздновании 68-ой годовщины со дня Победы в
Великой Отечественной войне. Это - фестиваль военной песни «Так вспомним
братство фронтовое», в котором выступили 23 коллектива ветеранов и учащейся
молодѐжи. Призовое место занял участник проекта - ветеранский театр поэзии
«Импульс». Малолетние узники и остарбайтеры: Мазур А.А., Пасичник П.А.,
Кабузенко В.М., Лукьяненко А.В., Вечерова В.К., Нехотина В.В., Комник В.В.
приняли участие в благотворительном обеде и торжественном заседании клуба
фронтовых друзей. Хитеева Л.Е. и Тихонова В.И. были проведаны в больнице и от
народного депутата Украины Чуба В.Е. получили денежную помощь на лечение.
Выжили,
чтобы жить.

Встреча в клубе фронтовых друзей (вторая, справа В.В. Нехотина)

Театр поэзии «Импульс»

Открытие фестиваля
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Проведывание ветеранов Великой Отечественной войны в больнице.
В рамках проекта продолжается публикация воспоминаний бывших узников.
Сегодня воспоминаниями делиться Вера Васильевна Нехотина, 1927 года рождения.
Война застала Веру в Донецке (Сталино). Когда фашисты пришли в
шахтерскую столицу, каждое мгновение жизни было наполнено страхом и тревогой.
Как не пряталась Вера от полицаев, все равно «добрые» люди помогли отправить еѐ
в Германию. Долгая дорога – двенадцать дней голодного существования в холодных
вагонах для скота и постоянный плач пленниц. После изнурительной дороги уже на
месте, в Бреслау, пленниц подвергли мучительной процедуре обеззараживания от
болезней, выдали обработанную вонючим веществом одежду и направили в лагерь.
А там украинских невольников разбирали (покупали) хозяева. Работа была не из
легких – вставали в 4 утра, доили коров (а их было 12), затем кормили 7 лошадей,
неисчислимое множество другой скотины и птицы. После этого шли в поле и
обрабатывали землю, выращивали овощи. По ночам очень болели руки, но
украинские полонянки должны были вручную стирать еще огромное количество
постельного белья и одежды. Порой к вечеру уже не было никаких сил, как
подкошенные падали в постель, чтобы снова в 4 утра приниматься за работу.
«Домой, в Украину, - вспоминает Вера Васильевна, - я попала лишь осенью
1946 года. По дороге домой довелось увидеть много горя и потерь. Запомнилось, как
на Волынщине, остановившись на короткое время в одной из деревень,
познакомились с семьѐй, где было 9 детей. Вся деревня жила в страхе: каждую ночь
приходили бандеровцы за провизией, уничтожая тех, кто не хотел им подчиняться.
Не щадили и тех, кто по направлению прибыл в деревню оказывать помощь
населению. До сих пор перед глазами картина: молодая женщина с абсолютно седой
головой. Учительница, приехавшая из восточной Украины, в один момент потеряла
трехмесячного ребенка: его застрелили у неѐ на руках».
Уже скоро семьдесят лет исполнится, как вернулась в город Вера Васильевна.
И все эти годы, прожитые в городе металлургов, были, как она считает,
счастливыми. Всѐ, что происходило ПОСЛЕ ВОЙНЫ,- счастье. И трагические
страницы, отмеченные пребыванием в германском рабстве – это судьба и
неизбежность. Всѐ это нужно было пережить, чтобы осознать радость мирного
бытия.
Руководитель проекта, председатель
совета Алчевской городской
организации ветеранов Украины Н.В.Горбенко
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В рамках проекту Охтирської районної центральної
бібліотеки «І осінь життя буває золотою», фінансованого
Німецьким фондом «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє» 22
травня відбулася завершальна подорож членів цільової групи
проекту до м.Батурин (державного історико-культурного заповідника «Гетьманська
столиця»).
Жителі Чупахівки, Сонячного, Хухри, В’язового, Чернеччини, Довжика та
Охтирки, на долю яких припали роки німецької окупації, відвідали визначні
історичні місця.
Далека дорога не позначилася на
настрої екскурсантів, адже деякі з них таку
поїздку за все своє життя не могли собі
дозволити. Тому протягом всієї дороги
детально розпитували про проект та
німецький фонд, який в наш час опікується
долею постраждалих від німецької окупації.
Дякуючи такій своєрідній увазі, вони
відчували себе потрібними та навіть трішки
гордими. Поява значної кількості людей
досить
поважного
віку
у
складі
екскурсійної групи викликала у всіх подив
та захоплення. Проект ще раз доводить, що
і в старості можна себе реалізувати та відчути насолоду від прожитих років,
потрібно лише тільки трішки уваги до стареньких … від кожного із нас. На
закінчення поїздки екскурсанти доручили керівнику проекту передати щирі вітання
та вдячність Німецькому фонду «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє»
за
фінансову підтримку проекту, за те «що ми як у раю побували», як висловилася одна
з жіночок.
О.М.Андоленко, керівник проекту
«І осінь життя буває золотою»,
м. Охтирка
Старість мене
вдома не застане

Діти війни… Це не просто словосполучення. Це – ціле
покоління, що винесло на собі і нестатки воєнного часу, і
відбудову наших міст і сіл. Ціною їхньої самовідданої праці
ми змогли пережити і розруху, і голод .
"Живим я вийшов із війни - з дитинства
З отих великих, на півсвіту ран,
Від імені батьківства й материнства Дитинства фронтового ветеран."
7 травня в приміщенні Сонячненської бібліотеки в рамках проекту "І осінь життя
буває золотою" пройшов вечір - зустріч з дітьми війни.
Є таке прислів'я: "На війні дітей не буває". І це дійсно так, бо зближення цих
понять - протиприродне, несумісне. Діти, яких зачепило лихоліття війни, повинні
були розлучитися з дитинством — в звичайному, мирному значенні цього слова. Все
це наша історія. Жорстока, але пам'ять. Стерши з пам'яті минуле, ми стираємо
"На війні дітей
не буває"
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майбутнє.
Життя торжествує в
новім поколінні. Та болі
минулі - довіку нетлінні! З
граніту волає грізно і люто:
"Ніхто не забутий, ніщо не
забуто!" Ми, нині живущі,
нащадки "дітей війни", що
пожертвували
своїм
дитинством заради майбутніх
поколінь, завдячуємо пам'яттю
нашій історії, пам'яттю нашим
прадідам, які в тяжкій боротьбі
здобули найцінніше - Велику
Перемогу, звільнили світ від
"коричневої
чуми",
не
допустили
здійснення
злочинних планів фашизму, за наше дитинство під мирним, чистим небом.
Своїми спогадами про воєнне дитинство поділилися Галина Михайлівна
Нешлюбенко, Галина Григорівна Білецька, Марія Андріянівна Чирва.
Для
всіх
присутніх,
працівники бібліотеки та клубу, і
одночасно волонтери проекту,
організували
для
перегляду
презентацію
"Діти
війни",
документальний
та
художній
фільм, а учасники художньої
самодіяльності
привітали
присутніх гарними піснями. Після
заходу
учасники
зустрічі
скуштували
польової
каші.
Демонстраційну
апаратуру
люб'язно надала Сонячненська
ЗОШ.
Спонсором
заходу
виступила Сонячненська сільська
рада та Сонячненська бібліотека.

Микитенко О.В., волонтер проекту
«І осінь життя буває золотою»,
м. Охтирка
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68 років відділяють нас від дня Великої Перемоги, але
«Наші долі –
пам'ять про неї у нас - людей, які страждали у фашистській неволі,
тема для
особлива і постійно живе в наших серцях!
творчості
В цей урочистий святковий День 9 травня ми - учасники
молоді»
проекту поклали квіти біля Пам’ятника Вічної Слави на могилі Невідомого солдата,
до пам’ятника жертвам нацистських переслідувань «Пам’ять заради майбутнього» в
урочищі Бабин Яр, до пам’ятного Меморіалу «Бабин Яр», а також до місць
розташування концтаборів військовополонених і мирних жителів: Сирецького і
Дарницького.
По запрошенню Київської міської державної адміністрації 20 учасників
проекту побували на урочистому концерті в Національному палаці мистецтв
«Україна», на якому вислухали привітання Президента України В.Ф. Януковича і
отримали велике задоволення від грандіозного концерту.

Після урочистого концерту по запрошенню Дарницької державної
адміністрації, разом з ветеранськими організаціями цього району, учасники проекту
автобусами були доставлені на святкові заходи у Парк Партизанської слави, де
також побували на прекрасному концерті, почастувалися кашею та армійською
міркою 100 грамів, поспілкувалися з молоддю, яка добрими словами і квітами вітала
нас - людей, які пережили Другу світову війну. 10 травня ми взяли участь у концерті,
присвяченому Дню Перемоги, який відбувся на Співочому полі Печерського
ландшафтного парку.
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Велике задоволення і враження як учасники журі і відвідувачі ми отримали 17
травня у Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни, де відзначалися
нагородами переможці всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку, який було
проведено Міжнародним Фондом "Взаєморозуміння і толерантність".

В цей же день в рамках проекту
«Наші долі – тема для творчості молоді»
ми побували, разом з молоддю
Київського палацу дітей та юнацтва, на
цікавій і змістовній екскурсії по
видатним місцям Києва.
22 травня два учасника проекту
взяли участь у засіданні Послів Миру,
яке відбулося у офісі «Ради Миру» і
було спрямовано проти фальсифікації
історичних подій і на виховання молоді.

Слєсарєва Н.І.,
заступник керівника проекту
«Наші долі – тема для творчості молоді»
Української спілки в’язнів – жертв нацизму
Маленькая, хрупкая женщина и сегодня не может согреться,
настолько живы воспоминания о лютых морозах и промерзшей земле
1943 года. Долгий пеший путь в стужу и мороз, голод и страх, потеря
родных, и все-таки, маленькая надежда на освобождение – это
воспоминания Татьяны Евсеевны Хватовой, узницы концлагеря Озаричи, одного из
страшнейших и жесточайших лагерей. Она сидит вместе с другими женщинами в
теплой комнате редакции «Радио Горловки» и готовится к интервью, хотя назвать
интервью это не получается. Мы просто говорим о дне сегодняшнем, о погоде, о
подготовке к 9 мая, но воспоминания кутается в пиджак, хотя все чувствуют себя
комфортно. Воспоминания записаны и оформлены в радиопередачу и даже, когда
мы читаем их, то по коже проходит мороз.
Когда
согревается
сердце

19

Эти воспоминания, как и десятки других услышали жители города и школьники –
участники проекта.
Воспоминания Татьяны Хватовой.
Такие лагеря создавали вдали от трасс и магистралей под открытым небом для
нетрудоспособных, обессиленных людей: стариков, женщин и детей. Но Татьяна
Евсеевна выжила вместе с другими земляками и сегодня ее воспоминания
напоминают нам о тяжелой судьбе бывших узников и заставляют задуматься, как
хрупка человеческая жизнь и как много зависит от нас.
Великую Отечественную войну Таня встретила девочкой подростком, и первая
встреча с оккупантами чуть было не лишила ее жизни, как и сотни земляков.
Коренным жителям Белоруссии, трудолюбивым людям не было места в родных
деревнях, оккупантами была уготована другая судьба. Для работы в нацистской
Германии отбирали молодых, здоровых и трудоспособных, а детей, хрупких
женщин и пожилых стариков отправляли в лагерь на смерть. Многие умирали еще в
пути, потому что холод, голод, бессонные ночи и изнурительные переходы делали
свое дело. Сколько дней и ночей длился путь, Татьяна Евсеевна уже не помнит, но
сейчас, кажется, что это было бесконечно
Беспомощные и беззащитные люди, запуганные жестокостью карателей,
изнуренные голодом, были легко управляемы, поэтому немецкие солдаты не
боялись распустить на день-другой, чтобы завтра вновь отправить в путь. В эти дни
люди искали любую возможность, чтобы согреться и съесть крошку хлеба.
Так они добрались до конечного пункта – лагеря Озаричи. Для отдельных он
стал последним пристанищем в жизни. На самом деле лагерь – это поле под открытм
небом за колючей проволокой. В лагерях существовал самый дикий фашистский
произвол, и были созданы нечеловеческие условия существования. Люди,
находившиеся, где нельзя вырыть землянки, лишенные всякого продовольствия, были
обречены на постепенное вымирание. Лагерь находился под усиленной немецкой
охраной, при малейшей попытке к бегству люди расстреливались или избивались до
полусмерти. В зимних условиях, в пургу и в дождь, женщины, старики и дети
находились под открытым небом. Гитлеровцы даже запретили разводить костры.
В лагерях имелось много фактов эпидемических заболеваний, обморожений.
Больным никакой помощи не оказывалось. Истощенные голодом, продрогшие от
холода, промокшие в болотах, люди ежедневно умирали…
Татьяна, ее мать и сестренка выжили. После лагеря их отправили в
госпиталь, потом жили в чужой деревне, так как родная еще была под оккупацией.
После войны жизнь не баловала Татьяну Евсеевну. Худенькой, болезненной девушке
без образования тяжело было найти работу, а болезни напоминали о себе очень
часто. Но надо было жить, поэтому она не боялась никакой работы, бралась за
тяжелый физический труд, чтобы доказать себе еще раз, что она достойна
жизни, достойна счастливой судьбы, любви и заботы, потому что сама всегда
заботилась о тех, кто рядом.
Шахтерская Горловка для нее стала второй Родиной, потому что женщина
20

отдала свои годы этому городу, здесь трудились и трудятся ее дети и внуки, здесь
ее друзья и знакомые, здесь теперь ее будни и праздники.
Свой статус Татьяне Хватовой пришлось подтверждать показаниями
свидетелей, так как из-за ошибки в отчестве документов в архиве не нашли.
Сегодня у нее уже есть правнучка, о которой женщина говорит с теплотой в
голосе, но ей все также холодно при воспоминаниях о 43 , все также катятся
слезы, когда вспоминает об умершем ребенком брате, все также срывается голос,
когда перед глазами встает лагерь Озаричи. И только помощь и внимание
окружающих, общение с бывшими узниками согревает ее сердце.накрывают волной
сознание женщины и она.
Горловское отделение Украинского
союза узников-жертв нацизму
г.Горловка, Донецкая область
Жіноче сердце! Чи ти лід зледенний, чи запашний
чудовий цвіт весни… Чим бьєшся ти? В що віриш? Чим
живеш?
Реалізуючи проект «Клуб спілкування
поколінь «Осінь життя» в третьому кварталі
учасники його серед повсякденої роботи
підготували і провели два міроприємства, які
присвятили Жіночому дню та Дню Перемоги.
В переддень 8 березня до святлини МСБО
«Нащадки Аратти» були запршені особливі гості,
яких разом можн назвати величним словом
«ЖІНКА». Серед гостей не просто жінки селища
Макошино – серед гостей жінки, життєва дорога
яких довга, терниста, опалена війною. Все було на ній: голодне дитинство, тяжка
праця, воєнне лихоліття, втрата рідних.
Щоб зрозуміти душу жінки, розгадати таємницю її жіночності, треба прожити з
нею її долю.
Саме таку мету мали організатори святкового засідання – прожити їх долю.
А ще зігріти їхні душі, часто самотні, теплим словом привітання, святковим
концертом молодих волонтерів та солодким запашним чаєм.
Серед гостей Саповська К.М. (1927 рн), Білець В.Д (1924 рн), Страмко О.П.
(1931 рн), Голод Г.Ф. (1927 рн) та інші.
Всього 27 чоловік. Задушевними були розповіді жінок про їх жіночу долю.
Згадували і сумне, і веселе.
Гіркі спомини розбавлялись дотепним гумором. Відчувалась біль за
прожитими роками, хоч були вони важкими, невеселими, голодними.. спокійні,
розважливі, доброзичливі, вони не жалілись на долю. І тільки натруджені руки, які
Повіки будь, повіки
слався, жінко!
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неспокійно ворушились на колінах, видавали хвилювання бабусь.
«Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила…» - це Катерина
Михайлівна Саповська декламує вірш, який став підсумком зустрічі.
Ліричні українські пісні, які виконували учасники фольклорного ансамблю
«Надвечір’я» співали все присутні.
І відступала старість та немічність, і відчутним стало єднання двох поколінь :
молодих, юних дівчаток та жінок похилого віку. Смачні цукерки, домашня випічка,
кава та чай зробили це свято домашнім, родинним.
Всім тим жінкам, які за станом здоров’я не змогли відвідати свято, молоді
волонтери Макошинської селищної організації «Нащадки Аратти» вручили солодкі
подарунки.
Особливими гостями були і ветерани, учасники війни,
воєнні вдови та діти, чиї батьки не повернулись з війни в День
Перемоги. Сивочолих переможців вітали голова селищної ради
Кравцов В.М. та керівник проекту Клуб спілкування поколінь «Осінь життя»
Колесник Н.І.
Діти з підопічних сімей. Разом з волонтерами, працівниками селищного БК,
привітали звитяжців в приміщенні селищної
ради. Як тривожний набат звучали слова про ту
біду, яка прийшла на нашу землю 22 червня 1941
року.
І значимість цих слів доповнювали пісні
воєнних років, в виконання солістів народного
хору «Полісся».
Дорослі и діти вітали тих, хто здобував
перемогу. Урочистість
святапідкреслювали
червоні тюльпани в руках ветеранів та легкий передзвін медалів і орденів на грудях
переможців.
Солдати слави
не чекали…

Дякуючи німецькому фонду «Пам’ять, Відповідальність,
Майбутнє» та волонтерам Макошинської селищної благодійної
організації «Нащадки Аратти» старенькі смт Макошино та
Задесення відчувають увагу до їхніх прожитих років, до їхнього
життєвого досвіду.
«Ми осяємо байдужості тьму
Свічками, мов зірочками…
Вічна слава героям! Незримо вони поруч з нами…»
В травні, коли земля благославляє природу матінку на
життя, буяння та родимість, вся планета схиляє голову
перед жінкою, яка носить величне ім'я «Мати».
Учасники проекту «Клуб спілкування поколінь «Осінь життя» в світлиці
благодійної організації «Нащадки Аратти» вітали матерів різних поколінь. Серед
Ти всіх святих
святіше, ненько!
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запрошених матері, яким за вісімдесят, які виростили дітей в неспокійні часи,
матері-героїні, які виростили по вісім та десятеро дітей, матері-вдови, матері, яких
доля обділила, рано забравши дітей у Вічність.
На святкову зустріч були запрошені юні
волонтери 10 класу нашої макошинської школи та
діти з підопічних сімей, які подарували гостям
святковий концерт. Метою зустрічі, яку поставили
учасники проекту, було дати можливість завдяки
спогадам матерів зрозуміти молоді, якою почесною
та важкою є материнська стежина. Спогади були
щирими. Охоче розповідали матері про дітей і про
онуків. Теплота та гордість чулися в їхніх словах. Розповіді викликали душевне
хвилювання, іноді непрохану сльозу. Не тільки у тих, хто розповідах, а й у слухачів.
І кожна мама, закінчуючи розповідь, зверталась до юних: «Бережить мам, бабусь.
Любіть та цінуйте, поки живі».
Звучали пісні, які звеличують жінку-маму, її ніжність, її працелюбність, якіі
нагадують, що вона не вічна.
«Провідуймо і завжди пам'ятаймо, що можем запізнитися колись». – волонтер
Марія Дмитрівна підвела підсумок зустрічі.
Макошинська селищна благодійна
організація «Нащадки АРАТТИ»
смт.Макошино, Чернігівська область
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