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Інформаційний вісник
Радість Різдва, розділена між
поколіннями.
Кожен з великим нетерпіннѐм чекаю на Різдво,
ѐке залишаю післѐ себе у пам’ѐті тільки хороші спогади.
Адже тільки під час цього свѐта можна побачити на
вулиці царів, пастушків, ангела, та інших всім відомих
ще з дитинства персонажів Вертепу. Вертепом діти
нагадуять кожному із нас, що Різдвѐні свѐта - це час длѐ
прославленнѐ Христа, ѐкий приходить у світ в маленькій
дитині, щоб спасти кожного з нас.

Важко уѐвити собі
Різдво без Вертепу, а
Вертеп – без його
героїв.
Тож
у
вівторок, 10 січнѐ,
Різдвѐний Вертеп у
складі
18
осіб
виступив
зі
свѐтковоя
програмоя
перед
учасниками проекту «Клуб лядей літнього віку
« Історіѐ одного життѐ»» та працівниками Карітасу,
подарувавши присутнім часточку тепла, світла і
радості, ѐку дарую всім нам новонароджений Ісус.
Різдвѐна вистава розпочаласѐ з колѐдки . Тоді
з'ѐвилисѐ гуцули, ѐкі і розпочали власне постановку
« Вертепу» . Далі до дійства приюдналисѐ і інші
персонажі Вертепу - ангели, царі, вівчар, воїн,
пастушки. Закінчивсѐ Вертеп колѐдкоя
« Нічка Різдвѐна». Всі учасники проекту з великоя
цікавістя та захопленнѐм спостерігали за цим
театралізованим дійством, подумки згадуячи своя
молодість і традиції свѐткуваннѐ Різдва у далекі та
важкі 1940-1945 –ті роки.
Також,
діти
відвідали з свѐтковими
театралізованими виступами наших підопічних
вдома, ѐкі за станом здоров’ѐ не можуть приходити
на зустрічі до Карітасу, і принесли в їхні домівки
радість Різдва та

побували в травматологічному відділенні міської
лікарні, куди напередодні за станом здоров’ѐ
потрапила активна учасницѐ наших зустрічей п.
Іванна Свищ.
12
січнѐ
учасники
Вертепу
в
комфортабельному автобусі, профінансованому за
кошти МБФ « Карітас – Борислав», відвідали літніх
лядей в Підбузькому геріатричному пансіонаті та
представили їм театралізоване дійство Різдвѐного
Вертепу.
Перед початком виступу до присутніх
звернувсѐ отець Петро Підлубний та привітавши
всіх присутніх з Різдвѐними свѐтами, побажав їм
міцного здоров'ѐ, довголіттѐ,опіки Божої та веселих
і радісних Різдвѐних свѐт.
«Різдво – це свѐто спільне, тому ми і
вирішили порадувати Вертепом та нагадати про
народженнѐ Ісуса
літнім лядѐм,ѐкі
тут проживаять»,сказав отець.
Як
сѐѐли
обличчѐ
лядей,
ѐкі проживаять в
цьому пансіонаті
при переглѐді
вистави, коли вони разом
учасниками Вертепу колѐдували та віншували!
Директор Підбузького геріатричного пансіонату п.
Віра Бобросѐк щиро подѐкувала всім учасникам
Вертепу та їхнім керівникам за гарно підготовану
програму виступу та запрошувала дітей не забувати
про них і частіше приїжджати з виступами.
Участь в Вертепі брали діти,ѐкими опікуютьсѐ МБФ «
Карітас – Борислав» – Ясеницький Назар, Гулич
Юра, Баган Маріѐ, Мацигін Іванна, Марек Остап,
Зарицький Олег, Амброз Ігор, Рак Софіѐ, Фолис
Юлѐ, Підлубна Софіѐ та інші.
Також участь у поїздці брала учасник проекту п.
Ганна Гальчин-Гатала, остарбайтер , ѐка і була
ініціатором поїздки в смт. Підбуж.
Марія Підлубна, керівник проекту
«Клуб людей літнього віку
« Історія одного життя»», МБФ « Карітас- Борислав»
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Маланка і Василь в «ТОТЕМІ»

13 січнѐ 2012 р. в Херсонський Центр
молодіжних ініціатив «Тотем» завітали Василь та
Маланка. Нагадаюмо, що свѐто Маланки в Україні
відмічаять напередодні Нового року (31 груднѐ за
старим стилем, 13 січнѐ за новим), ще його
називаять Щедрим вечором. Свѐтом Василѐ
називаять Старий Новий рік і відмічаять його 1
січнѐ за старим стилем (14 за новим). Прихід
рѐджених ю доброя ознакоя, тому їх зазвичай радо
запрошуять у кожну оселя.
До приходу Василѐ та Маланки в «Тотемі»
підготували солодкий стіл, тому що в організація
прийшли не прості колѐдники, а друзі – літні ляди з
Кіндійського клубу дітей війни, учасники проекту
«Жива історіѐ». Кіндійка – це район Херсону білѐ
Дніпра, більше схожий на село: будиночки тут
невеликі, а ляди привітні. На гості самі підготували
костями і дотрималисѐ всіх обрѐдів: в офіс вони
зайшли, лише отримавши дозвіл господарів,
спочатку заспівали величальні щедрівки, а потім
співали пісень про Маланку і Василѐ. За їхній
артистизм та оптимізм, ѐкому можна позаздрити,
колѐдників щедро віддѐчили – і кільцем ковбаски, і
палѐницея, і гречкоя.
По традиції, роль Василѐ виконую дівчина
або жінка. Нашим Василем була Віра Михайлівна

Бундукі – організатор клубу дітей війни у Кіндійці. А
Маланкоя був Валентин Гнатович Вовченко – теж
дитина війна, лядина з цікавоя та складноя
біографіюя. До речі, Валентин Гнатович чудово граю
на гітарі і губній гармошці, і ю не лише виконавцем,
але й автором пісень. «На біс» він виконав
український рок-н-рол, в ѐкому побажав лябові та
щастѐ всім – і дівчатам, і хлопцѐм, і навіть
депутатам.
Післѐ колѐдок і молодь, і літні ляди разом
передивилисѐ відео екскурсії, ѐку нещодавно
провела длѐ молоді та мешканців Кіндійки Віра
Михайлівна. Екскурсіѐ розпочаласѐ з районної
бібліотеки, а завершиласѐ у храмі, де Віра
Михайлівна поділиласѐ з молоддя своїми
спогадами про те, ѐк молодих дівчат з Кіндійки
забирали на примусові роботи до Германії.
Особливо всіх вразила розповідь про діда – німцѐ
за походженнѐм, ѐкий мешкав у Кіндійці і був
призначений старостоя. Він постійно рѐтував
лядей: ѐк тільки дід дізнававсѐ, що зранку солдати
підуть по хатах забирати молодь, він посилав своїх
онуків, ѐкі попереджали лядей, щоб ховалисѐ. По
очах молоді було видно, наскільки їх зворушую цѐ
дійсно жива історіѐ, про ѐку вони навіть не
здогадувалисѐ. А длѐ літніх лядей ю дуже
важливим, що молодь не лише цікавитьсѐ їхніми
спогадами, але й робить все можливе, щоб
зафіксувати, зберегти та передати спогади про
реальні події, ѐкі з ними відбувалисѐ, про трагедії,
ѐкі їм довелосѐ пережити, про лядей, ѐкі, хоча й не
отримали
державних
нагород,
допомогли
врѐтувати лядські життѐ.
Проект «Жива історія: покоління єднає пам’ять»
Центр молодіжних ініціатив «Тотем»
Херсон
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робить вареники, заліпляячи в деѐкі вареники

Різдвяна зустріч у Клубі літніх людей
24

січнѐ

2012

року

відбуласѐ

зустріч

учасників Клубу літніх лядей, приурочена до
Різдвѐних свѐт. Зустрічі відбуваятьсѐ щомісѐчно і
присвѐчуятьсѐ різній тематиці, зокрема свѐтам і
визначним подіѐм. Клуб літніх лядей «Жива
історіѐ» працяю у Благодійному фонді «Карітас
Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ». Працяять
тут над покращеннѐм соціального, емоційного,
психологічного стану літніх лядей, що потерпіли від
нацизму

та

тоталітаризму.

Клуб

монети, по кількості членів сім’ї. А під час вечері
кожен

стараютьсѐ

вважаютьсѐ,

що

знайти
знайдена

монету,
монета

оскільки
приносить

багатство та добробут у новому році. Колѐдуваннѐ,
конкурс віншувань серед молодих учасників зустрічі
придали їй чудову атмосферу Різдвѐних свѐт, а
взаюмні вітаннѐ і побажаннѐ зігріли серцѐ всіх
присутніх.
Анна Кілас,
Керівник Клубу літніх людей «Жива історія»
БФ «Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії»

«Жива історіѐ» став
місцем

зустрічі

спілкуваннѐ
лядей

та

літніх

з

молодим

поколіннѐм,

місцем,

де вони передаять свій життювий досвід та знаннѐ
молоді, а це даю змогу зберегти живу історія длѐ
нащадків.
На

теперішній

зустрічі

за

солодким

частуваннѐм учасники Клубу згадували традиції та
звичаї

свѐткуваннѐ

Різдва,

ділилисѐ

своїми

спогадами, розказували про різноманітні звичаї у
різних куточках нашої Батьківщини. Організатори
зустрічі

розповідали

свѐткуваннѐ.
Зокрема про цікавий
звичай
готуваннѐ
вечері:

у

часі
Свѐтої

господинѐ

про

сучасні

традиції

(м. Дрогобич)
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Різдв’яні зустрічі поколінь на вул.
Руській у Львові
15 січнѐ на Руській відбувсѐ вечір колѐди.
Загалом, у приміщенні Товариства збираютьсѐ львівська
інтелігенціѐ різних поколінь: від найстаршої еліти до
представників молодіжних організацій, ѐкі творѐть
сучасну кульутру, і не забуваять про надбаннѐ
попередників. Так, перед спільнотоя виступив
родинний театр «Дзвіночок». Аматорська трупа
незвична тим, що в її склад входѐть найменші члени
родини львівської мисткині Зеновії Шульги, а саме:
семеро її внуків та їхні родичі. В Україні існую давнѐ
традиціѐ родинних дитѐчих театрів. Схожий звичай
мала родина Петра та Лариси Косач – батьків геніальної
Лесі Українки. Сама
поетеса та її брат
Михайло
часто
ставили
вистави
длѐ своїх рідних. З
приюмністя
на
Свѐтвечір
виступаять перед
родиноя і яні
актори «Дзвіночка».
«Кожного Свѐтвечора чи Різдва мої внуки
приходѐть до мене, і не тільки їдѐть кутя, але ще мусѐть
показати вертеп, – розповіла Зиновіѐ Шульга. – Дітей
менше, ніж персонажів вертепу, тому ѐ зробила лѐльки.
Таким чином одна дитина може грати кілька ролей, час
від часу озвучуячи лѐльку». Сценарій вертепу, ѐкий
поставив «Дзвіночок», теж нетрадиційний. Наприклад, ю
тут кнѐзі Володимир та Данило, і кнѐгинѐ Ольга –
замість трьох царів. За основу бабусѐ і внуки взѐли текст
отцѐ Володимира
Фарата, та дещо
його змінили на
користь української
історії. «Не можемо
ми в XXI століттѐ
ввійти ніким, – каже
Зеновіѐ Шульга. –
Українці – дуже давнѐ націѐ, і все те, що ми надбали
впродовж віків, повинні передати дітѐм і внукам. Мої

внуки длѐ мене – асистенти, друзі, помічники. Це моѐ
душа ходить по світу!», – зізнаютьсѐ львівська мисткинѐ.
«Де Пречиста Діва Сина родила, Там грають
царі На щиро злотій бандурі», - це лише уривок із одніюї
старовинної колѐди. А скільки їх виконав гурт
колѐдників, ѐкі завітали в Товариство з різдвѐноя
співанкоя-оповідкоя
«Історіѐ народженнѐ
Бога»! Виник гурт
лише
цьогоріч.
Глибока духовна ідеѐ
об’юднала
п’ѐтеро
молодих
лядей:
показати вертеп – не
ѐк фольклорне дійство, а ѐк ювангельський хід історії.
«Була ідеѐ поколѐдувати, але знайти колѐдки давніші,
трохи призабуті, та зробити вертеп, ѐкий би ніс ідея
Народженнѐ Бога, а не просто Різдва, ѐк веселого
дійства, – розповідаять учасники вертепу. Починаютьсѐ
історіѐ від Благовіщеннѐ – і до моменту, коли царі
прийшли привітати Мале Дитѐ.
На довершеннѐ вечора співу і прослави Бога
зазвучали інтерпретації колѐд в інструментальному
виконанні музичного клубу Ярослава Ільницького, ѐкий
дію при Товаристві «Милосердѐ». «Українська колѐдка –
незвичайна своюя мелодіюя, – каже Ярослав
Ільницький. – Вона можлива в джазовому виконанні, а
можна її імпровізувати на сопілці. Колѐдка – і українська,
і старовинна –поюдную в собі мої музичні зацікавленнѐ.
Адже старовинної української музики збереглосѐ дуже
мало. Колѐдка, на моя думку, не повинна виконуватисѐ
за строгим каноном, ѐк, наприклад, духовний та
церковний спів. Їй притаманне піднесеннѐ, але вона ю на
пограниччі духовного і народного виконаннѐ», – додав
Ярослав Ільницький.

Проект «Зустріч поколінь»
Український Католицький Університет
м. Львів
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патронажні сестри, що чергуять там, дадуть

Щоб кожному було тепло
З настаннѐм холодів активізувалась робота
рѐтувальних

формувань

по

попередження

Зокрема, у Запоріжжі в центрі міста білѐ
одного з ринків та церкви формуваннѐ ГУ МНС у
четвер, 25 січнѐ, встановили намет з підігрівом,
куди б могли в
будь-ѐку

пору

доби

зайти

безпритульні,
живуть

що

зазвичай

просто неба.
До заходів рѐтівників долучивсѐ і обласний
Червоний Хрест: у наметі було оперативно

харчуваннѐ

додатковий
(до

чотирьох

пункт
уже

гарѐчого

існуячих

в

обласному центрі).
Безпритульні добре знаять символ милосердѐ і
гуманізму

–

Червоний

Хрест,

бо

отримуять

гарѐчі сніданки в
організації

вже

вісім років поспіль.
То ж прапор на наметі МНС допомагаю їм
оріюнтуватисѐ

на

нове

нададуть першу допомогу у випадку, коли це все
ж таки трапилось.

переохолодженнѐ громадѐн.

організовано

пораду ѐк застерегтисѐ від обмороженнѐ і

місцезнаходженнѐ

порѐтунку від холоду й голоду: за добу в наметі
отримуять допомогу до ста безхатченків. А

Плідна
співпрацѐ обласної
організації

ТЧХ

і

головного
управліннѐ

МНС

випробувана

роками

й

десѐтками спільних заходів: ѐк профілактичних,
так і рѐтувальних. Тому й цього разу акціѐ була
організована оперативно й безперешкодно.
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віком 4–8 років, і, розстрілѐвши, поховали їх у

Голокост – трагедія ХХ століття
27 січнѐ - День пам’ѐті жертв Голокосту, трагедії не
тільки юврейського

спільній могилі, що налічую понад 500 дітей. 20 тис.
ювреїв,

розстрілѐні

і

закатовані

у

м.

Старокостѐнтинові. Цей список немаю кінцѐ.

народу - всіюї світової

До

цивілізації. В центрі

Днѐ пам’ѐті жертв Голокосту в м.

Хмельницькому відбулись траурно-урочисті заходи

прогресивної,

на території Меморіалу, ѐкий будуютьсѐ на місці

інтелектуальної,

розстрілу 8200

демократичної Європи, у ХХ ст. від-родилось
дикунство первіснообщинного ладу: на совісті
фашизму більше 6 мільйонів ювреїв багатьох країн
світу.

юврейських родин, і в ѐкому

прийнѐли участь виконавці і волонтери проекту за
Програмоя

федерального

відповідальність,

майбутню»

фонду
«Місце

«Пам'ѐть,
зустрічі

ДІАЛОГ» за організаційної підтримки ВБО «Турбота
Лише в одній Хмельницькій області вбито

115 тисѐч ні в чому не винних лядей: дітей, жінок,

про літніх в Україні.
Також,

чоловіків. Жахливі події

волонтери

відбувалисѐ 1941 р. в Ду-

на дому колишнього

наювецькому

малолітнього

районі

відвідали

в’ѐзнѐ

Хмельницької області: в с.

Тернопільського гетто

Миньківці

німецькі

Юріѐ Вайнберга, ѐкого

фашисти розстрілѐли 1840

від неминучої смерті

ювреїв, у Сокільці було

врѐтувала проста українська селѐнка, Праведницѐ

розстрілѐно 1224 ювреї, у

світу Теклѐ Франків, післѐ розстрілу німцѐми його

Смотричі – 1441, в Балині -

батьків. Безмежно вдѐчний своїй рѐтувальниці Ю.

264, у Шатаві і Макові

Вайнберг замовив художникам її портрет, ѐкий

- 1218, на залізничній станції

тримаю вдома на почесному місці, та написав про

Дунаївці

чоловік

це книгу спогадів «Друге народженнѐ або світ не

населеннѐ.

без добрих лядей». Дуже повчальна і цікава

Майже 1,6 тис. ювреїв розстрілѐно у Віньківцѐх. 30

життювими епізодами документально-біографічна

тисѐч ювреїв Поділлѐ, Угорщини, Чехословаччини

повість. Там ю й таке. Коли Теклѐ Франків

розстрілѐні у Кам’ѐнці-Подільському. Наприкінці

переховувала і годувала малого Юрка, юврейського

1942 р. на юврейське кладовище в м. Кам’ѐнці-

хлопчика, її рідний брат, ѐкий воявав в УПА, теж

Подільському фашисти звезли юврейських дітей

інколи приходив вночі попоїсти домашнього харчу і

–

юврейського
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добре знав, особисто бачив цього хлопчика, ѐкого

Нищеннѐ юврейства стало основоя національної

рѐтувала його сестра і не тільки не протидіѐв цьому,

політики гітлерівської Німеччини, ѐка поставила

а щоразу попереджував сестру, щоб надійніше його

його

ховала.

суспільного механізму. Це була най-страшніша

Адже антисемітська політика нацистів була
чужоя

длѐ

українського

Українці

центр

усього

державно-політичного

Катастрофа з усіх цивілізованих епох юврейського

зі

існуваннѐ, коли здійснявалось тотальне винищеннѐ

співчуттѐм допомагали ювреѐм у важку фашистську

юврейського народу. У своїй лядоненависницькій

годину. Недаремно нині

політиці щодо юврей-ського народу Гітлер не знав

у

меж жорстокості.

юврейському

народу.

в

світі

серед тих, хто рѐтував

Тому ми, нині сущі, повинні це розуміти і

ювреїв під час війни, чи

стоѐти на сторожі того, щоб геноцид із будь-ѐких

не найбільше українців

мотивів, у будь-ѐких формах, у будь-ѐких державах

удостоюно

почесної

не повторивсѐ. Цьому нас вчить ве-лика юврейська

юврейської

відзнаки

Катастрофа.

“Праведник

народів

світу”. Багато українських сімей, ризикуячи життѐм,
рѐтували від фашистської розправи приречених,
передавали

продовольство

і

одѐг

до

гетто,

надавали притулок ювреѐм. Такі приклади відомі по
всій

Україні,

Віньковецького,

а

на

Хмельниччині

Летичівського,

у

селах

Ізѐславського,

Полон-ського районів, містах Хмельницькому і
Кам’ѐнці-Подільському, Старокостѐнтинові та ін.
Як не оцінена трагедіѐ українства, так само
належно не оцінена і Катастрофа українсько-го
юврейства, ѐке, за вироком німецького нацизму на
чолі з Адольфом Гітлером, мало бути повністя і
негайно знищене, а післѐ цього мало б “остаточно”
вирішитисѐ і слов’ѐнське питаннѐ. Знищеннѐ цілого
народу, генетичне коріннѐ ѐкого сѐгаю найперших
джерел лядсь-кої цивілізації, не можна виправдати
рішеннѐм одніюї чи декількох диктаторських систем.

Керівник проекту
«Діалог – шлях до взаєморозуміння»
Володимир Кухар
м. Хмельницький
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Проект «Зустріч поколінь. Пісні, які
допомагали жити» у Полтаві

з учасниками цільової групи та домовитисѐ завітати

У січні в рамках проекту були здійснені дві

Можливість зустрітисѐ припала на 27 січнѐ.

до інтернату при першій же можливості.

важливі активності. Одніюя з них стало традиційне

Група волонтерів у

привітаннѐ волонтерами літніх лядей мешканців

складі

Горбанівського інтернату длѐ ветеранів війни та

вчителѐ

отримала

праці з новорічними свѐтами. Так сталосѐ, що ѐкраз

дозвіл

провідати

у цей період (починаячи ще з груднѐ) в інтернаті

інтернат і здійснити

був карантин. Тому учасники проекту вимушені

заплановані зустрічі-

були обмежити будь-ѐкі контакти. Але не дивлѐчись

діалоги з кількома учасниками цільової групи. Під

на це, керівництво інтернату пішло на зустріч

час цих зустрічей волонтери змогли зібрати цікавий

ініціативі

гамірному

матеріал. Зокрема дізналисѐ про велику кількість

щедрівницькому гурту завітати в оселя, де так

пісень, про ѐкі почули вперше. Серед них і

довго не було свѐта.

українські народні, і російські, і пісні довоюнного

молоді

і

дозволило

Тому 12 січнѐ дзвінкі колѐдки та щедрівки
лунали в стінах інтернату, принісши із собоя
різдвѐно-новорічний
настрій. Весела Коза
набажала господарѐм
усілѐких

гараздів,

а

4

учнів

та

часу, і пісні фронтові. За результатами цих зустрічей
волонтери вже здійснили

пошукову роботу і

підготували длѐ розучуваннѐ нові пісні. Тож буде
змога їх не лише записати на диск у подарунок
літнім лядѐм, але і виконати під час привітаннѐ з
наступними свѐтами.

весь гурт щедрівників
засвітив ѐсні усмішки
на обличчѐх глѐдачів.
Хтось підспівував, хтось хотів віддѐчити дітѐм
цукерками, а хтось просто згадував себе в дитѐчі
роки, коли так само з піснея ходив по селу.
Особливо раділи зустрічі учасниці цільової групи
проекту. Передавали привіти та вдѐчності, бо за
весь час новоріччѐ не мали змоги відчути ці свѐта.
Час длѐ спілкуваннѐ, на жаль, був дуже обмежений,
тому волонтери встигли лише обмінѐтисѐ вітаннѐми

ГО Педагогічний центр «Академія»
м. Полтава
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Спілкуватися, значить жити
В Криму продовжуять діѐльність клуби
спілкуваннѐ жертв тоталітарних режимів проекту
«Кримський діалог 2: спілкуватисѐ, значить жити!».
18 січнѐ в артцентрі «Карман» (м.
Сімферополь, вул. К.
Маркса, 3) відбувсѐ
показ вистави «Квіти
на полі боя» (спогади
про війну в одній дії).
Очі дітей. Широко розкриті назустріч життя,
наповнені цікавістя і віроя у справедливість
дорослих. Іноді вони наповняятьсѐ жахом і болем.
Іноді жах і біль стаять повсѐкденністя. І тоді в очах
дітей вмираю життѐ.
Скільки їх було, дітей війни, маленьких
старичків, тоді, у Велику Вітчизнѐну? Мільйони ...
Скільки їх ю зараз, дітей з незвичайно
серйозним виразом облич на вулицѐх Сухумі,
Кабула, Грозного, Багдада? Тисѐчі? Мільйони?
Ми
хочемо,
щоб в дитѐчих очах
ніколи не відбивалисѐ
вибухи.
При підготовці
вистави «Квіти на полі
боя», велику роботу
виконали
учасники
театрального гуртка при клубі спілкуваннѐ
«Кримський діалог», що складаютьсѐ з лядей
похилого віку, жертв фашистського і інших
тоталітарних режимів. Так ѐк багато хто з них
особисто пам'ѐтаять трагічні події 1941-1945рр.,
вони давали поради, допомагали акторам під час
репетицій, ділилисѐ своїми спогадами про жахи
війни.

Показ вистави відбувсѐ в рамках проекту
«Кримський діалог 2: спілкуватисѐ, значить жити!»,
за підтримки Сімферопольської громадської
молодіжної організації «Світло» і програми «Місце
зустрічі: діалог».
Захід відвідали близько 50 осіб. Відвідувачі
заходу висловили величезну подѐку членам клубів
спілкуваннѐ програми «Кримський діалог». Члени
клубу спілкуваннѐ «Кримський діалог» та
працівники Будинку культури с. Кам'ѐнка пообіцѐли
частіше влаштовувати такі заходи.
Керівник проекту «Кримський діалог 2:
спілкуватися, значить жити!»
Антон Плаксун
(Крим, ГО «Світло»)
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пам’ѐтників розстрілѐним ювреѐм та загиблим у

Імена замість номерів
«Імена замість номерів» під такоя назвоя
25-го січнѐ у будинку культури с. Іванків Київської
області було відкрито Міжнародну пересувну
виставку, присвѐчену колишнім в’знѐм концтабору
Дахау. Виставка створена Форумом Дахау, а її

Великій

Вітчизнѐній

війні.

Спілкуваннѐ

між

учасниками гуртка і свідками історії продовжилось
за чашкоя чая. Гуртківці змогли поставити гостѐм
питаннѐ, що їх цікавили.
Післѐ

багатьох

робочих

засідань

під

демонстраціѐ у Іванкові була приурочена до

керівництвом вчителѐ історії Галини Михайлівни

Міжнародного днѐ пам’ѐті жертв голокосту 27-го

Дубинської учасники культурно-історичного гуртка

січнѐ.

змогли вперше попрактикуватись на відкритті
Крім представників
адміністрації, ветеранської
організації,

вчителів

на

наук Тетѐна Пастушенко,

Координатор проекту

Інесса

Борисівна

Мірчевська

(колишній

колишній в’ѐзень концтабору Дахау № 118734 Василь Павлович Володько: « …У блоці №23
проходила селекціѐ – це значить, приходить
есесівський лікар, а може не лікар, просто фашист,
ще може двигатись, того

залишаять, хто вже
не може – того в
крематорій, а тому

блок

перевели
№24,

в
ѐк

«мусульманина», що
на мові в’ѐзнів означало, кандидат у мерці…». Післѐ
відкриттѐ

виставки

планові екскурсії длѐ учнів шкіл та ліцея Іванкова.
Оксана Николайчук

декількох книжок про перебуваннѐ в неволі) та

мене

наступних тижнів післѐ відкриттѐ відбувались

відкритті виступили к. іст.

малолітній в’ѐзень і автор

оглѐдаю всіх. Хто

виставки в ролі екскурсоводів. Протѐгом двох

були

покладені

квіти

до

(044) 462 48 22
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и

День Памяти и скорби
27 ѐнварѐ - День памѐти жертв Холокоста
приурочен

ко

дня

освобождениѐ

другие

представители

учреждений и общественных организаций города.

узников

Хочетсѐ

концлагерѐ «Освенцим» не случайно в свѐзи с тем,

отметить, что каждый

что

год

в

этом

уничтожение

лагере

происходило

еврейского

народа.

массовое

По данным

государственных

почтить

безвинно

памѐть
погибших

Нярнбергского процесса за годы войны было

приходит все больше и

уничтожено более 6 млн. еврейского населениѐ. В

больше

памѐть о жертвах концлагерѐ «Освенцим» польское

жителей города.

солидарных

правительство принѐло решение о создании на
территории лагерѐ музеѐ – в памѐть о погибших и
напоминание

и

предупреждение
живущим
планете

на
Землѐ

о

недопущении таких
страшных трагедий

На

проведении

церемонии

-

памѐти

выступили:

заместитель

городского

головы

-

Обыденнаѐ Т.С., депутат областного совета –
Фельдман А.И., Декан Никопольской яридической
Академии – Каплан Г.А., председатель общества
Никопольской общественной организации борцов
антифашистского общества - Черкун Е.А. и др.

как – Война !

представители общественности.
Никопольскаѐ общественнаѐ организациѐ
Борцов антифашистского сопротивлениѐ совместно
с еврейской общиной города и городскими
властѐми ежегодно отмечает день памѐти жертв
Холокоста. И в этом году это мероприѐтие было
проведено
комитетом

совместно
города,

предприѐтиѐми

а

города:

с

исполнительным

также
НЗФ,

с

ведущими
ООО

ПНЦ

«Трубосталь». На митинге также присутствовали
студенты

сельскохозѐйственного

техникума,

педагоги и студенты Никопольского факультета
Одесской национальной яридической Академии,
представители общественных организаций города,

После проведениѐ митинга в рамках проекта
«Место Встречи – Диалог» проведен поминальный
обед, который был продолжен с воспоминаниѐми
очевидцев - о нечеловеческих испытаниѐх тех
тѐжелых военных лет, которые выпали на доля
старшего поколениѐ - наших отцов и дедов.
Руководитель проекта г. Никополя
Куликова О.И.
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Відгомін Дня Соборності
2 лютого 2012 року
у Марійському
Товаристві «Милосердя», що на вул. Руська, 10 у
Львові, в рамках проекту «Зустріч поколінь», що
провадить Інститут лідерства та управління за
підтримки фонду «Турбота про літніх в Україні»,
відбувся вечір спогадів основних історичних подій,
які об’єднювали українців.
Зокрема, це «живий
ланцяг» 1990-го року і
Помаранчева Револяціѐ у
2004-му. Гостем товариства
був
учасник
«живого
ланцяга»
та
відомий
громадський діѐч, віце-ректор
УКУ Мирослав Маринович.
Свої думки та почуваннѐ щодо
можливості
ще
раз
об’юднатисѐ українцѐм висловлявала молодь,
ляди, що учасниками історичних подій 1990-х,
політичні репресовані, остарбайтери та всі охочі.
Аби вечір відбувсѐ активно, до обговореннѐ
запропонували дискусійні теми, зокрема: чи варто
Україні перейти на федеративний устрій, чи
однаково ставлѐтьсѐ до державності українці сходу
і заходу та, ѐк маять співживатисѐ етнічне
населеннѐ та національні меншини, хто маю
формувати основні напрѐмки розвитку держави.
У своюму вступі Мирослав Маринович
пригадав, ѐк у неділя 21 січнѐ 1990-го року стоѐв у
«живому ланцязі» за Дрогобичем, де тоді мешкав.
«Ланцяг – це поодиноке ѐвище, ѐке не можливо
повторити», - каже він. Та, навіть, длѐ того, щоб
відбуласѐ подіѐ такої ваги, хай іншої форми,
необхідно
зруйнувати
«карфаген
нашої
недуховності». «Хоч можемо стати, вже струм по
руках не побіжить, - згадав про той день Мирослав
Маринович. - Тоді це був злет духу. Сьогодні на
першому місці ю інтереси кожного з угрупувань».
Однак нині ми маюмо те, що дуже міцно нас
об’юдную – «усі українці однаково страждаять від
аморальності
влади»,
додав
Мирослав
Маринович.
Післѐ тривалої дискусії щодо можливості
федеративного устроя України, учасники зустрічі

дійшли до висновку, що наша країна до цього не
готова, бо на тому етапі становленнѐ державності,
ѐкий маюмо сьогодні, це знищило б українську
юдність в її основі. «Ми сьогодні не маюмо чистих
ознак ні східного, ні західного українцѐ, - каже
Мирослав Маринович. - Тільки з відродженнѐм
духовної основи відродитьсѐ наша ідентичність, але
вже справжнѐ». Він
також змалявав свій
образ
об’юднаннѐ
українців: «Коли ѐ бачу
альбом
української
вишивки, то розумія,
що
серед
усього
різноманіттѐ
орнаментів і стилів,
можна виділити два основні: східний і західний, а
водночас все це ю українська вишивка, і її відразу
відрізниш від російської чи білоруської. Це, ѐк на
мене, найкраща ілястраціѐ нашої юдності в
багатоманітті», - каже Мирослав Маринович.
«Коли йдетьсѐ про державність, то, ѐк на
мене, всі українці ю патріотами, - поділивсѐ учасник
зустрічі Петро Сясько. – Етнічно ми справді
відрізнѐюмосѐ, зокрема у питаннѐх мови і культури.
Коли ѐ був молодшим, то хотів, щоб Україна була
саме такоя, ѐк ѐ собі уѐвлѐв: щоб всі говорили
українськоя, ходили до одніюї церкви. Однак тепер
ѐ розумія, що всі, хто відчуваю себе українцем,
незважаячи на культурні відмінності, ю горді за
своя державу. Однак ми - на заході, і ляди - на
сході бачимо Україну по-різному, і кожен з нас
боїтьсѐ йти на компроміс, щоб не втратити своя
ідентичність», - додав Петро Сясько.
«Ми сьогодні переборяюмо ще інші дві
крайності, - продовжив Мирослав Маринович. –
Погано ю Україні, ѐкщо українцѐм в ній гірше, ніж
національним меншинам, однак не краще, ѐкщо
навпаки. Треба, щоб при верховному урѐду були
такі уми, ѐкі б знайшли спосіб забезпечити інтереси
українського народу, зберігаячи велику чутливість
до боля і ролі етнічних меншин», - зазначив віцеректор УКУ.
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