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Січень – місяць Василя Симоненка
Мільярди вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
…Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили…
Тремтіть, убивці, думайте, лакузи!
Життя не наліза на ваш копил.
Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій
Уже немає місця для могил!

* * *
Він народився на другий день Різдва Христового у 1935 р.
Ріс без батька, що рано покинув сім”ю. Закінчив факультет жур-
налістики Унверситету ім..Т. Г. Шевченка. Працював в Черкасах
( газети Черкаська правда, Молодь Черкащини, Робітнича газе-
та). Віршувати почав рано, а уже в університеті, і ставши журна-
лістом розкрилився його могучий талант поета.

Разом з А. Горською, І. Світличним, Є. Сверстюком, В. Стусом
М. Вінграновським у 1960 р заснували у Києві Клуб творчої молоді.

Витязем молодої української поезії назве його через 8 років після
смерті ( 13 грудня 1963) Олесь Гончар у передмові до книги поезій
«Лебеді материнства». Помер через рік після катувань «стражами
порядку» в м. Смілі, мабуть як дисидента. Лише у 1995 р посмертно
нагороджений Державною премією ім. Т.Г.Шевченка.

З нагоди 75 –річчя від дня народження та за нашої ініціативи і
участі проведено громадські Симоненківські читання з демонст-
рацією відеофільму (придбано за кошти Програми «Місце зустрічі –
Діалог» фонду EWZ).

Учасники читань

Символ тюрми на Лонцького у Львові

Ще у 1890 р. у Львові на розі вул. Коперника було побудовано
Комплекс споруд військового призначення- казарми для жандармерії.
Вперше тут постала в’язниця за часів польської окупації (1918 – 1939
рр.) В 1939 - 1941 рр.тут було створено найбільшу у місті в’язницю №
1, що вміщала до 1500 осіб.

З початком німецько-радянської війни, не маючи можливості
евакуювати в’язнів із тюрем Львова НКВД протягом 23-28 червня
розстріляли , закатували близько 4000 заарештованих, з них у тюрмі
на Лонцького – 1681 чол. І навіть тих, що підлягали звільненню.
Частину тіл загиблих було поховано у трьох могилах у
зовнішньому дворі тюрми, іншу – залишено у камерах.

У 1942 р. німецьке гестапо за вбивство одного гестапівця за
наказом слідчого Вільгельма Вірзінга провело децимацію (розстріл
кожного десятого) серед в’язнів – українців по усіх
тюрмах Галичини. Зокрема і у тюрмі на Лонцького. А загалом за
матеріалами Нюрнбергського процесу у м. Львові та Львівській
області було знищено за час німецької окупації 700 000 осіб.

У 1944 -1991 рр. тюрму на Лонцького карально - репресивні
структури СРСР (НКВД, МГБ, МВД, КГБ) знову використовували
«за призначенням». Число, прізвища закатованих у ній уже СБУ
досліджує по наявних в архівах документах.

Тепер тут створено Національний меморіал пам”яті жертв
окупаційних режимів. Це перший в Україні музей – в’язниця, що
відкритий 28 червня 2009 р. До огляду уже підготовлені пропускний
пункт, тюремні камери, кабінет слідчого, фотолабораторію та інші
приміщення в’язничного побуту. Частину тюремних камер обладнано
в експозиційні зали. В коридорах вмонтовано стенди, на яких подано
історію будівлі, прізвища частини розстріляних в’язнів .

Меморіал доступний до відвідування щочетверга з 14 до 18 год.



Різдво в ГУЛАГ-ах
Я ж не розказав ще, як ми в Мордовії співали. Оце посеред табору 200 –
300 чоловік як стануть , як заколядують. А голоси могутні, чоловічі,
линуть над табором, над тайгою. Менти бігають кругом, кричать : «
Прекратить петь націоналістіческіє песні!» А ми кажемо їм, що
співаємо нормальні українські пісні Вони хапають людей і саджають у
БУР, на 3 -4 доби. Мене якось узяли й дали 7 діб, в Мордовії. . Я там
посидів – але ж за коляду!.

Із спогадівОлекси Різникова.
* * *

Вчора, як тільки стемніло ( ні першої ані ніякої зірки не було видно з –
поза хмар), ми засіли вкупці на двох лавках, посередині між нами
широченька дошка застелена скатертю.Заздалегіть збережені хлібенята з
посилок від приятелів зі Львова, Коломиї, Самбора, чи звідки хто походив,
заступили нам святкові колачі й кутю. Цукор був замість меду, а
заморожений оселедець замість коропа чи
щуки. Один з нас умудрився зліпити кілька вареників, хтось інший
наколов дерев”яних осколків замість свічечок, а в’язанка пустельного
ялівцю була нам за ялинку.. Колядкам не було стриму; акомпанувала нам
люта хуртовина на дворі. Колядували притишено, хоч дурні сльози
лилися.

Поздоровляю з колядою, обнімаю й цілую, твій Осип.
З листа до дружини з Караганди

* * *

Навіть і тут наглядачі пантрували. З картин М. Гетьмана

Волонтери – учні та дорослі колядують
Одне із найулюбленіших та найважливіших християнських свят-
є Різдво Христове. У ці січневі дні радіє і веселиться увесь люд:
«Небо і земля нині торжествують, ангели й люди весело праз-
ють – Христос народився» Здається жодний народ не має такого
розмаїття світоглядних, життєстверджуючих та доброзичливих
різдвяних пісень і віншувань як на Україні.

Та є в історії нашого народу періоди , коли за спроби її реаліза
ції карали. Учнів привселюдно ганьбили, учителів примушували
чергувати під церквами щоби діти не йшли на Богослужіння,
студентів виключали з ВНЗ, працюючих звільняли під різним
приводом з роботи, а ув’язнених – відправляли у сумнозвісні
карцери (БУР-и).

У наших за проектом цільових групах є мешканці міста, що
зазнали цих « святкових подарунків» за колядування у таборах.
Адже там ,за колючим дротом, завжди знаходилися сміливі, що у
цю святковоріздвянну пору все таки намагалися бодай у мінімізова-
но – скритому варіанті відтворити цикл Богослужінь, колядок,
щедрівок, поезій, віншувань.
Підготовлені психологом волонтери у проекті (фото 1) щодо специ-
фічності спілкування з особами, що зазнали репресій від обох
тоталітарних режимів ходили колядувати до 22 немічних бенефіці-
арів. Не обійшлося без сліз, у одних і других. Бо коли чуєш і
бачиш живих носіїв надлюдських страждань,при тому, що він
глухий,а вона сліпа (фото 2) то даруйте за емоційну лабільність.
Таким потрібне справжнє компаньйонство прихильних за
душевним складом характеру підготовлених волонтерів.

Цим і займаємось.



Живучий ти, народе наш!
Катуй – ти оживаєш...
Живучий ти, народе наш!
Пали – ти не згоряєш...
Живучий ти, народе наш!
«Мовчи!» – ти не змовкаєш...
Живучий ти, народе наш...
«Забудь!» – ти пам'ятаєш,
«Втопись!» – ти випливаєш,
За ґратами співаєш,
Могутній, хоч знівечений, ідеш –
Любов в історію несеш!

* * *
Великий гріх – помста.
Чи прощено всім ?
За муки, розлуки,що несли в наш дім,
За голод і холод в далекім краю,
За зганьблену долю, за юність гірку?
Сьогодні із Богом нам треба життя,
Щоб мама до церкви водила дитя.
Збудім милосердя, гуртом поможім.
Єднаймось, любімся, бо час вже наспів.

Михайло Андрусяк
( По спогадах матері - каторжанки)

* * *

Краю мій, народе милий,
Виринем з біди,
Не завій же буйним пилом
Ти мої сліди.

Микола Годованець
ІХ.1943. Колима.

НАША ВІДПОВІДЬ РІО – ДЕ- ЖАНЕЙРО!..

"Дами та добродії! Леді і джентльмени! Просимо зайняти свої місця,
пристебнути паски безпеки і приготуватись до польоту на нашому космічному
кораблі на далеку чарівну планету у пошуку добра і щастя!"

Так, 22 січня 2010
року, розпочався Різдвяний
бал-маскарад за участю молоді
міста і людей літнього віку, у
тому числі жертв тоталітарних
режимів. Захід проходив у
рамках проекту "Старість мене
вдома не застане!".

Кого тільки не було на
кораблі в цей вечір?! Чарівник,
маленька відьмочка,
Шахерезада, циганка
Есмеральда, Сніжна королева,
зайчиха-мама, Гипер-фьюче, дівчинка з косами, кавказька полонянка, Солоха,
тракторист Алеша, дівчинка-кізка, зоряне небо, просто Марія і багато інших
персонажів...

Відзначимо, що костюми учасників були зроблені власними руками з
підручних засобів за участі волонтерів проекту з числа старшокласників міських
шкіл.

Космічний корабель приземлився в самому центрі неземної планети, якій
наші персонажі дали назву "Планета Добра, Любові і Щастя".

Основною метою польоту стало бажання учасників посіяти на новій,
незвіданій землі добро, любов, щастя, взаєморозуміння двох різних поколінь,
поліпшити свій настрій і з користю провести дозвілля.

У цей казковий вечір було усі: конкурси, пісні, танці, вірші, власно
створені мініатюри та гумористичні номери, ознайомлення з історією створення
казкових образів. Учасники активно брали участь у заході не залежно від вікової
приналежності. Люди старшого покоління поділилися інформацією про те, які
костюми переважали і мали популярність в часи їхньої молодості. Молодь, у свою
чергу, показала сучасні тенденції моди (прикладом тому, був костюм дівчинки
гипер-фьюче.). Потрібно відзначити, що казкові персонажі не змінилися з роками, а
лише стали більш сучасними та яскравими. Кожен костюм був відзначений журі
заходу, як найоригінальніший і нагороджений пам'ятними сувенірами.

Усі герої заходу відзначили, що бал-маскарад у місті Славутич відбувся не
гірше, ніж щорічні маскаради у Ріо-де-Жанейро і будь-яких інших країнах. Свято
вдалося! І всі учасники з нетерпінням чекають нових цікавих зустрічей з масою
вражень, позитивних емоцій і сюрпризів.

Юра АКИМЕНКО
м. Славутич



Різдвяні віншування

Ой, Ісусе любий, кращий, як ті квіти,
Пригорни до себе нині українські діти.
Щоби були добрі, щоби були щасні,
І розумні, і здорові, мов ті квіти красні.
Ти, Дитино Божа, на пахучім сіні,
Дай нам щастя й кращу долю рідній Україні.

* * * *

Віншуєм вам нині усі добрі люди,
Нехай поміч Божа завжди з вами буде.
Хай кожної днини, кожної години
Бог благословить, біда хай загине!
Бувайте здорові разом з діточками,
Нехай смутку й горя не буде між вами,
Худібка і бжілка нехай виростає,
А град, вогонь, туча - Нехай вас минає.
Нехай добре родить жито і пшениця,
Усякеє збіжжя, усяка пашниця.
Христос ся рождає!

* * * *
Віншуємо вам, пане господарю, і вам, господине
З цими святами здоровя і щастя.
Дай, Боже, святкувати в радості
І в добрім достатку, а на другий рік
Ще кращої Божої благодаті діждатись!
Христос ся рождає!

НАВЧАЄМО НАВЧАЮЧИСЬ

ЛЮБОВ ДО БЛИЖНЬОГО…Це
почуття є власне дуже близьким для
людей, до яких доля була жорстокою і
заставила пережити голод, холод,
страшні недуги, каторгу, побиття…
Багато їм прийшлося витерпіти, багато
чого побачити. Не рідко вони
допомагали один одному у важкі
хвилини, ділилися одним куском хліба,
підтримували один одного морально.
Тобто, самі того не усвідомлюючи, вони були у свій час уже волонтерами, а
тому їхнього почуття безкорисної допомоги іншій людині нам треба вчитися у
них.

З числа набувачів нашого проекту (це 77 осіб осіб похилого віку) ми
сформували групу взаємодопомоги. Шістнадцять осіб проходять навчання на
базі медико-соціального центру «Домашня опіка», що займається реалізацією
програми опіки на дому для важкохворих.

З цією метою координатором та соціальними працівниками Клубу
«Надвечір» протягом минулого кварталу було організовано та проведено три
навчальні тренінги для людей похилого віку на різну тематику, зокрема:

• «Облаштування життєвого простору хворого»;
• «Особливості догляду за важкохворими. Принципи переміщення осіб,

які користуються інвалідним візком»;
• «Вимірювання життєво важливих показників діяльності організму».

Основною метою таких навчань було відпрацювання основних
принципів домашньої опіки та догляду, розвиток організаторських здібностей
опікуна, адже іноді бажання допомогти гальмується почуттям невпевненості у
самих собі чи надмірною вимогливістю до себе. Чимала увага приділялася темі
життєвого простору хворого, що є дуже важливо для полегшення догляду за
ним та для психологічної його адаптації в час хвороби. Крім того, під час
домашнього догляду за хворим слід зважати і на своє здоров»я, адже опікун
отримує деяке перенавантаження, особливо при підніманні, носінні, схилянні,
тощо.

Також члени клубу «Надвечір» мали можливість навчитися
користуванню деяким діагностичним обладнанням, виміряти показники
діяльності власного організму (артеріальний тиск крові, пульс, рівень цукру в
крові), отримати деякі корисні поради від медичних працівників, і пройшовши
таке навчання, виявили бажання придбати на користування деякі апарати, щоб
надавати деякі медичні послуги собі чи своїм близьким, які цього потребують.

Отже, навчально-тренувальні зустрічі – це один із методів реалізації
програми Німецького Фонду «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє. », який
сприяє не лише оволодінню новими знаннями та навиками по догляду, а й
поглибленому спілкуванню представників різних поколінь, обміну життєвим
досвідом.

Наталя КОЗАКЕВИЧ м. Івано-Франківськ



«МІСЦЕ ПОХОВАННЯ НЕВІДОМЕ…»

Свята вже пройшли… Проте все
ще витає в повітрі святковий настрій і
святкова атмосфера. Незважаючи на свята
– січень буд досить активним місяцем, як
для представників цільової групи, так і для
виконавців проекту.

Зокрема, протягом січня активно
продовжує свою діяльність гурток
«Дискусійний клуб», який був надзвичайно
активний та наповнений, завдяки виборам
Президента. Надіємося, що в лютому він також буде досить цікавим і
насиченим, оскільки не за горами і другий тур.

Виконавці проекту «Стираючи бар’єри поколінь» продовжують
організовувати та проводити зустрічі в школах (див. фото). Учні виявляють
великий інтерес до подій, що спонукали до процесів та передумов репресій, до
всіх історичних моментів, що пережили наші учасники. Зокрема, хочеться
зупинитися на історії одного з учасників нашої цільової групи Сухнацького
Василя Михайловича, який згадує: «…Батька, Сухнацького Михайла
Семеновича, після війни було засуджено на десять років і заслано в Коліч,
СРСР, де він відбував покарання дев’ять з половиною років. Брата, Сухнацького

Семена Михайловича, було забрано
в 1943 році до Німеччини на
примусові роботи, де він і помер,
місце його похоронення невідоме.
Ще один брат, Сухнацький Євген
Михайлович, був забраний в
Радянську армію в 1944 році і за
зраду Радянському Союзу був
позбавлений волі на вісім років і був
засланий в Магаданську обл.., де і
помер, що підтверджується довідкою
з СБУ. Місце його захоронення

невідоме…». Як бачимо, нелегко жилося нашим старшим поколінням, саме
тому потрібно якнайточніше відтворювати ті жахливі події в історії, щоб знову
до них не повертатися.

Досить активно до цієї роботи залучаються і вчителі та директори
шкіл, які з радістю ідуть нам назустріч, допомагають в організації та проведенні
цього заходу.

Продовжує свою роботу і фізична реабілітація для представників
цільової групи, в яку включається лікувальна фізкультура і серія масажів. В
основному, представники цільової групи скаржаться на болі в хребті, суглобах,
ногах. Наш реабілітолог успішно справляється з поставленою задачею.
Найкращим цьому доказом – є схвальні відгуки від людей, які вже пройшли
реабілітацію. Кожного місяця проходить реабілітацію не менше 3 осіб.

Дмитро ЯНЮК
м. Радехів

ЩОБ ВИЙТИ НА СЦЕНУ, МИ МАЄМО ВІДЧУВАТИ
ІСТОРІЮ

З самого початку створення Херсонського Центру молодіжних ініціатив
«Тотем» його активістами та волонтерами були молоді журналісти – ті, яким
цікаво бути в центрі життя. Проект «Діалог поколінь. Майстерня «Жива історія»
дозволив залучити
нових волонтерів, які
здійснюють
пошукову роботу –
знаходять херсонців,
які були свідками
подій війни, були
вивезені на роботу в
Германію, пройшли
концентраційні
табори чи
постраждали від
репресій. Головне завдання волонтерів – не тільки зібрати свідчення про
найтрагічніші події 20-го століття, але й навчитися спілкуванню з поколінням,
яке є носієм цієї пам’яті.

У січні 2010 волонтери проекту «Діалог поколінь» почали підготовку
до театральних вистав. Вони пишуть сценарії, проводять репетиції. До участі в
проекті долучилася Світлана Вольштейн – одна з перших волонтерок «Тотему».
Дівчина прийшла в організацію, коли їй було 13 років, і почала писати статті на
теми, що хвилюють молодь її віку. Потім Світлана вивчала німецьку мову у
Києві і стала стіпендіатом міжнародних програм. Вона кілька разів була в
Германії, навчалася у кращих університетах, і зараз, коли повернулася до
Херсону, долучилася до проекту «Діалог поколінь»: на прохання наших
режисерів вона збирає інформацію про спогади німців – яким було життя
Германії в роки війни. Це допоможе створити виставу, яка покаже атмосферу, в
якій жили українці в Німеччині, надати спогадам херсонців, які були вивезені на
примусові роботи в Німеччину, достовірності та переконливості. Це дозволить
створити не тільки діалог між поколіннями, але й між народами.

Під час репетицій театральних вистав волонтери вчать тексти, записані
під час зустрічей в клубі та інтерв’ю. Проте головне – не просто вивчити їх
напам’ять, але й пережити, відчути ті страждання, які пережили наші бабусі та
дідусі. Вони розповідають, як їх примушували виконувати найтяжчу роботу, як
вони голодували – і зараз не всі молоді люди здатні це відчути, пережити
серцем. В межах проекту «Діалог поколінь» передбачено створення двох вистав.
Одна з них буде побудована на принципах вербатіму – документального театру,
коли актори промовляють фрагменти реальних інтерв’ю і намагаються
максимально достовірно відтворити всі нюанси. До створення другої вистави
було вирішено залучити волонтерів, які мають досвід створення вистав театру
тіней, що дозволить створити атмосферу спогадів і буде, безперечно, цікавим
для глядачів.

Олена АФАНАСЬЄВА
м. Херсон



РАЗ ДОБРОМ ЗІГРІТЕ СЕРЦЕ ВІК НЕ ПРОХОЛОНЕ

«Нам милосердя, Господи, подай»

«До всіх страждущих і незахищених…»

Сьогодні дзвони б’ють на сполох, закликаючи нас до доброти, бо
все частіше в душах людей поселяється лють, агресія та
байдужість. А Господь створивши людину сказав: «Тіло ваше – це
храм Божий. То ж бережіть його!» про це завжди пам’ятають
волонтери Макошинської Благодійної організації «Нащадки
АРАТТИ» та учасники проекту «Сива стежина в 100 доріг». Саме
тому вже шість років напередодні дня Святого Миколая проводять
фандрейзингову кампанію. Так було і цього року. Засніженими
вулицями м. Мена та селища Макошино прямували люди зі
скриньками в руках. Їх переконливі слова «доброта повернеться до
тебе добром» допомогли достукатись до сердець багатьох
підприємців та громадян селища та району. Завдяки їм було
зібрано кошти на суму 1 100 грн, солодощі, продукти. Це вони
допомогли в оселі одиноких стареньких, інвалідів, фізично
немічних людей разом з подарунками принести часточку
людяності, співчуття і засвітити в їх душах свічечку надії.
Отримуючи пакунки з солодощами, продуктами та предметами
особистої гігієни кожен вірив: він не сам в кінці життєвої стежини,
поряд з ним доброзичливі люди. Такі подарунки були вручені 41
чоловікам як напередодні Святого Миколая так і на передодні
Різдва Христового.

Не пустувала в святкові дні і будівля благодійної організації. 19
грудня вона приймала в гостину тих, хто ще має сили прийти на
святкові вечорниці. Їх серця були зігріті театральним дійством
українських вечорниць, мелодійною українською піснею, теплими
словами голови проекту «Сива стежина в 100 доріг» Н.І.Колесник
та запашними варениками. Було тепло і затишно не тільки в душах
гостей, а й тих, хто зробив свято. Адже людина народжується не
згинути пилинкою в вирі життя, а творити добро.

Наталя КОЛЕСНИК смт.Макошино

«Зустріч поколінь» на Полтавщині

Новорічний та Різдвяний час завжди дає можливість особливою турботою

огорнути людей самотніх і знедолених, немічних і нужденних. Давно уже в

культурі багатьох народів закріпилася традиція у цей час дарувати свято тим,

хто нездужає його собі приготувати, тим, кому ні з ким розділити радість чи

біду. Тому волонтери проекту «Зустріч поколінь», що продовжує здійснюватись

на Полтавщині, з особливим почуттям готували і здійснювали вітання літніх

людей з Горбанівського геріатричного пансіонату з Новим роком та Різдвом

Христовим. Пансіонат увесь місяць продовжував працювати в режимі строгого

карантину, через що коло спілкування його жителів, і без того обмежене,

звузилося іще більше. Тому не дивно, що побачивши дітей, які завітали до

стареньких у яскравих костюмах, із колядками та щедрівками, щедрими

віншуваннями та справжнім водінням Кози, із пригощанням(цукерками,

купленими дітьми на власноруч зароблені кошти) усі літні мешканці пансіонату

безупинно дякували юним волонтерам. Традиційне народне дійство змогли

побачити практично усі 300 жителів пансіонату. Волонтери, яких всього було

30, розділилися на групи і донесли Святу звістку у кожну кімнату, принісши

радість і тим, хто є малорухомим або уже і зовсім нерухомим. Підводячи

підсумки зробленого, діти-волонтери ділилися своїми враженнями і почуттями,

що переповнювали їх протягом вітання, і одним із найяскравіших було відчуття

Різдва у серці. Бо коли, за їх словами, діти співали різдвяних пісень саме цим

людям, вони відчули найбільшу радість і насолоду від свята.

Протягом січня також здійснювалася робота пошукової групи.

Волонтери взяли інтерв’ю у людей, що пережили окупацію. Зібрані матеріали

увійдуть у презентацію «Окупація. Історія крізь долі»

Олена ГОВОРОВА
м. Полтава



КРИМСЬКИЙ ДІАЛОГ

В Криму продовжує діяльність клуб спілкування
жертв тоталітарних режимів «Кримський діалог».
У січні волонтерами проекту «Кримський діалог» було проведено 2
зустрічі спілкування, в яких брали участь люди похилого віку слов'янської

та кримсько-татарської
національностей, які
постраждали від тоталітарних
режимів.На новорічні свята,
відбулося спілкування жертв
тоталітарних режимів у клубі
спілкування «Кримський
діалог», який розташований в
будинку культури мікрорайону
Кам'янка (м. Сімферополь).
Волонтери і деякі люди
похилого віку - члени клубу

спілкування «Кримський
діалог», відвідали літніх
людей (представників
цільової групи), які не можуть
за станом здоров'я самостійно
пересуватися.
У січні, організаторами

проекту «Кримський діалог»,
була організована зустріч
волонтерів, які беруть участь
у проекті, молоді та
представників органів
місцевої влади та соціального
захисту населення м.
Сімферополя. На даній зустрічі були обговорені актуальні проблеми, що
стоять перед людьми похилого віку, жертвами тоталітарних
режимів, а також розроблено низку заходів, які допоможуть поліпшити
психологічний стан і соціальний статус представників цільової групи
проекту, а також реалізовуватимуться спільно з органами місцевої влади
Сімферополя.

Антон ПЛАКСУН м. Сімферополь

«Інновації, орієнтовані на подолання
самотності літніх людей»

У січні 2010 року районна організація ветеранів продовжувала

реалізацію проекту «Інновації, орієнтовані на подолання самотності літніх

людей».Січень – це місяць новорічних та різдвяних свят, збереження народних

традицій, звичаїв і обрядів.

В рамках проекту , на

базі клубу «Надвечір’я»

проведено Різдвяний вертеп.

Учасники клубу, цільова група

проекту згадали колядки,

щедрівки. На святі також були

присутні представники

молодого покоління. Учасники

свята поділилися з молоддю

своїми знаннями про народні

обряди та традиції, а також згадали як проходили різдвяні свята у їхньому

дитинстві.

Такі заходи наповнюють життя людей похилого віку позитивними

емоціями, бажанням спілкуватися, змістовно проводити дозвілля, обмінюватися

життєвим досвідом, взаємо

підтримкою та порозумінням різних

поколінь. В ході заходу молодь

почула про цікаві народні звичаї та

традиції.

Т. ЛЄЖЕНЦЕВА


