ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2012
Фонд святого Володимира у Львові вперше
бере участь у проекті в рамках програми
«Місце зустрічі – ДІАЛОГ» за спонсорської підтримки Фонду «Пам’ять,
відповідальність, майбутнє» (EVZ Німеччина). За вересень була
сформована цільова група старших та молоді для реалізації проекту. Осінь
у Львові є періодом концертів, фестивалів, форумів. Ми вирішили
розпочати наш проект Днем музики.
Зібравши за вересень інформацію про
людей поважного віку, що пережили
репресії, війни, депортації і не мають
можливості послухати живу висококласну
музику, закупили п’ятдесят квитків на
концерт у філармонію. У Львівській
Обласній Філармонії з 28.09 по 27.10
відбувався
Міжнародний
Фестиваль
сучасної музики «Контрасти». 3 жовтня 50
осіб старшого віку в великому концертному
залі філармонії одержали радість слухати
віртуозів Польщі, України, Японії. (Йоко

«День Музики»

Ямабе – фортепіано, Петро Цегельський
–
скрипка,
Ярослав
Мигаль
–
віолончель). Серед слухачів були 3
особи - жертви німецької окупації, 15репресованих радянських концтаборів,
20 – дітей війни, і 12 студентівволонтерів,
супроводжуючих
осіб.
Радість від прослуханої музики та
взаємної зустрічі ще надовго затримала
наших пенсіонерів в холі філармонії з висловами подяки і радості.

«Ми мандруємо»

В неділю, 7 жовтня 2012 року 32 особи
літнього віку в рамках проекту Фонду святого Володимира «Діалог
поколінь» за підтримки Фонду «Пам’ять, відповідальність, майбутнє»
(EVZ Німеччина) здійснили цікаву
подорож на Стрийщину, багату
історичними подіями воєнного
періоду Група супроводжувана
професійним
екскурсоводом,
оглянула цінні збірки Краєзнавчого
музею, ознайомилась з історичною
спадщиною Стрийського регіону,
трагічною історією визначних
людей
Стрийщини
періодів
окупації. Екскурсію по Стрию
провела заступник директора Краєзнавчого музею п. Зеновія Ханас. А по
музеях Стрийщини (музей Ольги Бачинської, музей с. Завадів та с.
Дідушиці, батьківщина композитора Н. Нижанківського) - краєзнавецьпедагог п. Леся Яблонська. В селі Завадів біля пам’ятника визначного
композитора для поважних гостей отець Горін організував виступ хору,
який виконав твори композитора Нестора Нижанківського, що трагічно
загинув від кулі НКВД в 1945 році.
Одноденна мандрівка сприяла налагодженню добрих контактів в
групі старших, які висловлювали побажання здійснювати такі пізнавальні
подорожі частіше. Під час поїздки супроводжуючий екскурсовод-волонтер
Дзвінка Сов`як розповіла про Фонд EVZ.

«Вклоняємося
вашій сивині»

Завдяки гуманітарній програмі підтримки для
України від німецького Федерального Фонду
“Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє” у
співпраці зі Всеукраїнською благодійною організацією “Турбота про
літніх в Україні” 29 вересня в Зорянській ЗОШ І-ІІІ ступенів відбувся захід
для літніх людей «Вклоняємося вашій сивині!». Організаторами були
учасники творчої групи Зорянської сільської благодійної організації
«Зоря», Томаківського району Дніпропетровської області. Захід

організовано в рамках програми «Місце зустрічі –Діалог» з нагоди Дня
людей похилого віку.
До проекту «Бути! Жити! Творити!» долучилися діти, вчителі, працівники
Зорянського Будинку культури,
сільська рада. Цільовою групою
проекту
були
люди
що
народилися до травня 1945 року,
постраждали
від
націоналсоціалізму, жертв війни і жертв
сталінізму, які притягалися до
рабської та примусової праці,
колишні в’язні концтаборів і гетто
та колишні військовополонені. Але жертви сталінізму віком від 66 років та
інші особи похилого віку також були запрошені до участі в проекті. Тому
програма заходу була адресована переважно представникам старшого
покоління з метою залучити їх до активного життя, допомогти їм відчути
свою причетність до суспільного життя та передати наступним поколінням
важливий досвід.
Зібралося чимало односельчан, серед них старожили, які стояли у джерел
виникнення села та пережили найстрашніші роки в історії нашої країни.
Наприклад, Балабуха Галина Михайлівна, Приймак Іван Іванович,
Медяник Ганна Леонтіївна, Андрось Віра Аксентіївна та інші (всього їх
було близько 40 чоловік). Передаючи досвід молодому поколінню, цим
людям важко було згадувати про минуле. Із сльозами на очах розповідали
про прожите. Їх спогади нікого не
залишили байдужими: вразили до
глибини душі.
Ведуча
Пєскова
Наталія
Валеріївна на високому рівні
провела захід. У святковій програмі
брали участь учні школи, учасники
художньої
самодіяльності
Зорянського будинку культури. Та
яскравим моментом свята був виступ учасників проекту народного
колективу «Надвечір’я» Михайлівського будинку культури під
керівництвом Козлової Зої Семенівни. Їх пісні полонили усе довкола:

сплітаються голоси, і лине ніжна мелодія, чи то жартівлива, чи то журлива,
і здається, що не буде їй кінця. Така невичерпна сила і чарівність вирувала
на сцені. Концертна програма колективу вражала різноманітністю,
задушевністю, щирістю. І все це завдяки сценаристу, учасниці співочого
колективу Ковальовій Галині Іванівні. Акомпаніатор Слаква Олександр
Павлович майстерно супроводжував програму виступу. Тепла атмосфера
панувала протягом всього заходу. Поза увагою не залишився ніхто. Були
згадані і ті, хто був запрошених, але не зміг прибути на захід: Нестеренко
Ніна Петрівна, Іванова Катерина Григорівна, Кривошей Ольга Борисівна.
Слова щирою вдячності організаторам проекту висловили Сафонюк
Галина Дмитрівна, Ваваєва Раїса Олексіївна, Лабзенко Ніна Федорівна,
Дехтярьова Віра Петрівна, Алькема Любов Василівна та ін.
Щиро вдячні всім, хто допомагав в організації заходу: Леперді
Володимиру Юрійовичу, Коншиній Наталії Іванівні, Строгану Владиславу
Владиславовичу.
Всі учасники цільової групи після свята висловили своє бажання
брати участь у проекті, ділитися своїм життєвим досвідом із молодим
поколінням, адже це так важливо для майбутнього країни.
Голова СБО «Зоря» Томаківського району Дніпропетровської
області Слюсар І.В.

Тільки пропали черги стареньких біля
судів, як з’явилися знову… у відділеннях
Ощадбанку. Вкладникам необхідно пройти
процедуру реєстрації і не пропустити свою чергу. Відповідно до
Доручення Президента, установа готується до проведення компенсаційних
виплат людям, які за радянських часів безповоротно віддали накопичені
роками кошти колишньому “Сбербанку”. В чергах переважно люди
похилого віку.

«Актуалізуємо
вклади»

Нинішня процедура складається з двох етапів. Перший —
актуалізація вкладників, тобто кожен має зареєструватися. Це необхідно,
аби банк міг уточнити дані — можливо людина змінила прізвище,
паспортні дані. Після актуалізації треба прийти у банк з документами для
отримання національної картки із нарахованими компенсаційними

коштами. Актуалізація необхідна для ліквідації черг — тепер їх бути не
повинно, як це було у 2008-му.
Але відстоявши чергу,
старенькі повертаються ні з
чим:
банк
лише
надає
інформацію як актуалізувати
свій вклад. Чисельні дзвінки на
вказаний
номер
телефону
нічого
не
дають,
а
користуватись інтернетом люди
похилого віку не вміють, та і не
мають його вдома. Почувши
про цю ситуацію, культурнопросвітницький центр «Зустріч поколінь» при Охтирській районній
центральній бібліотеці звернувся до керівника місцевого Ощадбанку з
пропозицією допомогти вкладникам актуалізувати свої вклади.
Розмістивши рекламні матеріали про цю послугу, працівники центру не
очікували такої кількості людей, переважно похилого віку.
Практично за лічені хвилини люди отримують необхідну інформацію і
задоволені повертаються додому, дякуючи за добре відношення. Тільки за
неповний місяць, відколи надається ця послуга, було обслуговано близько
півсотні осіб похилого віку. Деякі з них, почувши про наш проект «І осінь
життя буває золотою» вливаються в ряди його учасників, і дякують
Німецький федеральний фонд «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє” за
таку корисну програму «Місце зустрічі – Діалог».
Андоленко О.М., керівник проекту
«І осінь життя буває золотою», м. Охтирка
«Перші кроки проекту «Організація
діяльності центру «Довіра» для жертв
тоталітарних режимів» у ВОБФ «КарітасВолинь»»

Волинський обласний
благодійний
фонд
«Карітас-Волинь» у вересні
2012р. розпочав реалізацію
проекту «Організація діяльності центру «Довіра» для жертв тоталітарних
режимів» у м. Нововолинськ, Волинської області.

Основна
мета
роботи
проекту цього місяця була
спрямована на збір представників
цільової групи, Щоб залучи
людей похилого віку до участі в
проекті були проведені зустрічі з
представниками
громадських
організацій,
працівниками
державних та муніципальних
закладів. Керівник проекту та
соціальні працівники побували в
«Товаристві політв’язнів та репресованих», «Братстві ветеранів УПА»,
«Раді ветеранів Великої Вітчизняної війни», «Спілці ветеранів війни і
праці «Злагода», УТОСі, військовому комісаріаті.
Крім того, звернулися до Управління праці та соціального захисту
населення, яке надало списки людей – жертв тоталітарних режимів. На
сьогоднішній день для роботи у проекті набрано 70 чоловік, в основному,
це чоловіки та жінки різної національності та віросповідання віком від 67
до 93 років.
Була проведена робота у напрямку соціального патронажу одиноких
людей похилого віку з метою подолання їхньої ізольованості.
Безпосередньо відвідано впродовж вересня понад 60 осіб старшого віку,
мешканців м. Нововолинська та смт. Жовтневе, проведено розмови,
виконано їхні прохання.
Було також реалізовано низку інтеграційних заходів, які мали на меті
створити платформу для зустрічей та дискусій старшого покоління та
молоді (учні, студенти, члени Станиці Нововолинського Пласту ) аби ті
могли обмінюватися думками та поглядами.
22 вересня у приміщенні Нововолинської міської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №4 було проведено зустріч молоді з представниками
старшого покоління. На зустрічі були присутні близько 40 учнів, кілька
вчителів, а також ветерани війни. Відбулась розмова про події воєнного
часу, діти читали вірші та монологи, пролунали побажання для молодого
покоління цінувати свободу та незалежність, що її здобували у той час їхні
ровесники великими людськими потугами.

25 вересня 2012 р. в центральній міській бібліотеці було організовано
презентацію книги професора Східноєвропейського національного
університету ім. Лесі Українки Олексія Петровича Колісника
«Саморозвиток української нації». Були запрошені літні люди м.
Нововолинська, ветерани спілки «Злагода», спілки репресованих і
політв’язнів, учні середніх загальноосвітніх шкіл м. Нововолинська.
Презентація була проведена на високому організаційному рівні. Міська
бібліотека поповнилась книгами професора О. П. Колісника а присутні
гості, серед яких було молоде покоління, укріпили свої погляди на
становлення нації та українського індивідуума.
І це лише наші перші кроки, а протягом наступних двох років ми
працюватимемо заради покращення якості життя людей похилого віку, їх
психоемоційного та фізичного стану здоров’я, підвищення їх соціального
статусу, а також подолання ізольованості за допомогою культурнопросвітницьких заходів.
Керівник проекту у ВОБФ «Карітас-Волинь»
Карпенюк Тетяна, м. Нововолинськ

«Творити добро
легко». Ці слова вже
стали життєвим кредо членів Миколаївської обласної громадської
організації «Творити добро». Їх молоді люди вже неодноразово
підтвердили своїми вчинками, які приємно дивують і надихають робити
щось добре, корисне для суспільства.

«Даруємо радість людям похилого віку»

Так, на початку жовтня у
всьому
світі
відзначається
Міжнародний день людей похилого
віку. На цю дату припав і 10 ювілей
Миколаївського міського притулку
для громадян похилого віку та
інвалідів,
мешканці
якого
є
підопічними
МОГО
«Творити
Добро». Звичайно, молодь розділила визначну подію із старенькими.
Теплі слова привітань на святі прозвучали від багатьох гостей, які стали
добрими друзями Притулку. Але особливо приємними для його мешканців

були увага і турбота молоді. На
ювілеї
зворушливі
слова
прозвучали
від
студентки
Миколаївського
національного
аграрного
університету,
члена
МОГО «Творити добро», Віти
Твардовської. Привітавши ювілярів,
Віта розповіла про те, що з вересня
було розпочато реалізацію проекту
за програмою «Місце зустрічі – Діалог» фонду «Пам’ять. Відповідальність.
Майбутнє». Проект спрямований на поєднання інтересів молоді та людей
похилого віку, організацію різноманітних заходів, надання допомоги і
залучення людей похилого віку до оздоровчих та культурних програм,
забезпечення моральної підтримки від молоді. У Міському притулку для
громадян похилого віку та інвалідів заплановано створити ландшафтний
парк відпочинку.
Святковий настрій 10 ювілею
підтримували зворушливі номери від
дитячих колективів. Крім того дітлахи
підготували
своїм
підопічним
листівки, зроблені своїми руками,
солодкі
подарунки
і
вироби
декоративно-ужиткового мистецтва.
Інші гості також подбали про
стареньких. Зокрема, Миколаївський
національний аграрний університет вже за традицією забезпечив
мешканців Притулку овочами на зимовий період.
Про інших своїх підопічних, мешканців Заводського району
Миколаєва, молодь МОГО «Творити добро» також не забула. Вони
підготували їм подарунки і особисто передали, чим приємно здивували.
Безкорисливі добрі вчинки – їх так потребує світ. Не потрібно знаків уваги
чи подарунків у відповідь. Посмішки людей похилого віку, батьківська
порада – ось найкраща подяка. Члени МОГО «Творити добро» це знають з
власного досвіду.
Стаття МОГО «Творити добро»
Проект «Поєднання інтересів молоді та людей похилого віку»

К съёмкам
короткометражных
фильмов по воспоминаниям херсонцев, которые пережили войну и
оккупацию, в рамках проекта «Живая история: память соединяет
поколения» Херсонский Центр молодёжных инициатив «Тотем»
привлекает
не
только
талантливых
молодых
режиссёров, но и молодёжные
клубы и организации. В
сентябре в съёмках фильма
«За
яблоками»
по
воспоминаниям
Тамары
Ефимовны
Гробовенко
приняли участие члены клуба
исторической реконструкции
«Днепровский Рубеж», которые не только предоставили костюмы
советских и немецких солдат, но и сами сыграли свои первые серьёзные
актёрские роли.

«Кадры в памяти – кадры на экране»

История, которую выбрал для экранизации режиссёр Устин Данчук, –
простая, но очень трагическая и символичная. Тамара Гробовенко была
совсем маленьким ребёнком, но это воспоминание врезалось в её память
навсегда… Она рассказывает:
«…Ми в Баштанке ще десь мєсяц побули, а в марті Херсон освободили, і
ми пошагали додому. Ідеш – і там окопи, і там, і люди в них лежать голі –
відно, познімали з них одєжду, а чи то німці, чи то русскі – я не знаю.
Потом, може, нєдєлька пройшла, ми з тьотей Ніной пішли по воду, уже
русскі зайняли село, бачим – іде солдат наш, і немець впереді йде. А там
кукурудза була. Солдат напився води у нас, пішов в кукурудзу, там бахнув,
приходить до нас і каже: «Я там немца вбив. Я аккуратно вбив, ідіть
разденьте!» Ми за відра – і тікать...»
Режиссёр Устин Данчук выбрал именно эту историю, потому что
считает, что в ней отражается весь трагизм и цинизм войны. Ведь в те годы
и вправду каждая вещь была на счету… Он говорит: «Эта простая
ситуация, каких наверняка была масса, пропущена через восприятие
ребёнка. И лично для меня этот фильм очень важен чисто по-человечески,

потому что я вижу огромный
пласт памяти, который нужно
сохранить
и
передать
следующим поколениям. И
пускай мой вклад – всего лишь
один короткий фильм, но это
одно воспоминание, которое я
помогу сохранить.
Это
уже
не
первая
короткометражка, снятая на основе воспоминаний херсонцев, переживших
войну. Фильм Александра Юдина «Хороший - плохой поступок» уже
лежит на монтажном столе, и ещё несколько проектов готовятся к
съёмкам.

«Подільські смаки»

В кожну останню суботу липня ми в селі
Гайове
проводимо
фестиваль
«Подільські
смаки».
Основою
фестивалю
є
місцеві
страви
приготовлені за старими рецептами. Це
і малай, і колотуха, і борщ в глиняному
горщику, і голубці з картоплею, і
куліш, і ковбаса пальцем пихана, і
багато іншого. Цього року на прохання
членів клубу «Осіння калина» та
підтримки Володимира Маринчука до
нас на фестиваль приїхав відомий український співак Микола Янченко.
Його пісні під вітами старих яблунь про
маму, про білу хату, про вишню, про
яблуню, про село зворушили кожне
серце. Бабусі плакали і дякували за теплі
і точні слова у піснях. А діти та онуки
стали уважнішими до своїх стареньких.
Фестиваль
закінчився,
а
пісня
залишилася.
Оксана Бас, «Осіння калина»

Серпень та вересень
у нас у праці та
піснях. Вдень працюємо, ввечері
співаємо. Викопати картоплю, буряки,
моркву, виламати кукурудзу, зібрати
яблука. Все перебрати та сховати до
погреба. У селі роботи повно. Але
пісня ввечері знімає втому. Але
найспівучіші у нас у Колосіївці. Я
стільки пісень ще не чула. Ми навіть зацікавили цим обласне телебачення.
У жовтні готуємося показати, проспівати старі весільні обряди. Як
просили на весілля. Як готувалися. Як святкували. А поки все збираємо в
один вінок та згадуємо пісні.

«Співаємо»

Оксана Бас, «Осіння калина»

«Зустріч на Гойдалці»

Вперше вони познайомилися ще 30
років тому, коли відпочивали в санаторію
у Хмільнику. Варвара Тихонівна Савчук разом із подругою пішли гуляти в
міський парк. Прогулянки алеями, роздивляння, гойдалки і забули яка
дорога веде до санаторію. Але на гойдалках трапився їм Адасюк Андрій
Григорович, який теж відпочивав у тому санаторії та й показав новим
знайомим дорогу, провів їх.
Варвара Тихонівна та Андрій
Григорович потоваришували. Час
відпочинку швидко сплинув.
Роз’їхалися по домівках: Варвара
до
Колосіївки,
Андрій
д
Мигалівець.
Робота,
сім*я,
клопоти - і гарні дні відпочинку
сплинули та забулися…
І ось на нашому червневому
відкритому тематичному засіданні клубу «Осіння калина» вони зустрілися
знову… Зустрілися на ГОЙДАЛКАХ! Обоє були щасливими, почали
згадувати, розпитувати один одного, розповідати про себе. Це було
приємно спостерігати як вони відразу помолодшали років на 20-30.

Варвара Тихонівна 1940 р.н., а Андрій Григорович 1926 р. н. Вони
повідкидали свої палиці, з якими прийшли опираючись, і просто гойдалися
щасливі на гойдалках. Це була епідемія щастя. Інші учасники зустрічі, теж
літні люди також почали гойдатися на гойдалках. А я дивилася і очам
своїм не вірила, виявляється літнім людям теж потрібні гойдалки, вони
дають їм заряд енергії. Але в громадських місцях наші літні люди
соромляться і не дозволяють собі таку розвагу як проста гойдалка. А про
це варто подумати!
Оксана Бас, «Осіння калина»

«Згадаємо молодість»

Це
тема
червневого
відкритого
засідання клубу «Осіння калина».
Відкритий наш клуб був для літніх людей з інших
сіл Барського району. Барська ветеранська
організація під керівництвом Кузніцової Надії
Федорівни організували дружній приїзд до нас у
Гайове. Пропуском до участі були фотографії
молодості, з яких ми відразу сформували
виставку.
Люди
розглядали,
згадували,
розповідали та розпитували. Все це проходило на території приватної
садиби «Подільська родина» в садку під яблунями та під сонячним небом.
Люди були радісними та щасливими. Чаювання за великим дружнім
столом, старі пісні під гармонь та баян. Навіть трохи танців! Час збігав
швидко. П’ять годин пролетіло як один
час. Але потрібно було повертатися нашим
гостям до Бару, щоб встигнути ще на
автобуси до своїх сіл. Але всі просили
частіше організовувати такі приємні серцю
зустрічі. Я проводжала всіх і плакала – як
мало потрібно для маленького щастя
літньої людини, для тих хто витримав на
своїх плечах непросте життя, витримали і
не втратили відчуття радості життя. Як мало їм потрібно – лише трохи
уваги та поваги…
Оксана Бас. «Осіння калина».

Нарешті закінчилися довгі літні
канікули в учнів ПНВК «Паросток» і
проект «Зустріч поколінь. Пісні, які
допомагали жити» увійшов у свою активну стадію. Протягом літа кілька
учнів волонтерів проекту разом із вчителями, вишукували ноти, слова та
записи пісень, про які попередньо дізнавалися від бабусь та дідусів із
Горбанівського інтернату ветеранів війни та праці, учасників цільової
групи проекту. Серед улюблених пісень були і «Смуглянка», і «Когда
весна придет, не знаю…», і «Ой рябина кудрявая…», «Ой у полі
криниченька» та інші хороші і, на жаль, забуті нині твори. Під час приїзду
волонтерів до інтернату відбулася зустріч – діалог із колишнім
остарбайтером Шевченко Ганною Василівною. Розповідь про її долю
посіла своє місце в уже створеній волонтерами раніше презентації
«Окупація. Історія крізь долі», а серед пісень, що зігрівали її душу у
випробуваннях, які послала їй доля, вона назвала «Місяць на небі»,
українську народну пісню.

Проект «Пісні, які допомагали
жити» у Полтаві»

У цьому місяці відбулися репетиційні заняття волонтерів по розучуванню
деяких із знайдених пісень.
Наприкінці місяця відновили свою роботу майстерні з вишивки та
плетіння. Серед керівників гуртків з’явилися нові люди. Це Іванова Анна
Іванівна та Замогильнова Віра Іванівна. Анна Іванівна захопила волонтерів
своїм умінням малювати квіти та плести на восьми спицях. У її команду
записалося шестеро дітей, які почали навчатися новій техніці малюнку та
плетіння. Замогильнова Віра Іванівна плете спицями. Ще під час виставки
творчих робіт у травні діти дивувалися її майстерним роботам і питали, чи
візьме вона когось на навчання.
Звісно, почав свою дію і шаховошашковий турнір. Серед його
активних учасників в інтернаті є
і дідусі й бабусі, а от серед
волонтерів
найбільшими
прихильниками цих ігор є
хлопці. Хтось мірявся силами із
бувалими гравцями, а хтось
навчав бабусь, які хотіли

опанувати гру. Зустріч була теплою і бажаною як для літніх людей, так і
для дітей. Відчувалося, що скучили один за одним учасники проекту. А це,
мабуть, найголовніша ознака того, що діалог між ними є сердечним і
невимушеним.
До речі, попереду – День учителя, і волонтери поспішили дізнатися, хто із
нинішніх мешканців інтернату були учителями. Спланували обов’язково
привітати цих людей із професійним святом, познайомитися ближче,
дізнатися про їхню долю й про пісні, які допомагали жити їм.

Зустрічі в «Театрі
спогадів» тривають

Перший осінній місяць вересень – дуже
багата та вдячна пора року для тих, хто
за сумлінну працю свою отримав
винагороду. Для дружнього колективу нашої громадської організації
вересень був плідним та врожайним на заходи. Першого вересня літні
люди організації з великим задоволення поздоровляли школярівволонтерів з початком нового навчального року. Всі залюбки
обмінювались враженнями, які отримали на відпочинку – веселі розповіді
дітей, посмішки літніх – все надихало на нові зустрічі. Всі разом відвідали
пам’ятник жертвам Ігренської трагедії, на якому, було встановлено
пам’ятну дошку з написом.
Зустріч у клубі «Золота осінь», в
гуртку
рукоділля,
була
натхненою – учасники разом
виготовляли листівки до Дня
ветерана. Хоч проект «Розмовне
кафе» закінчив свою роботу в
кінці червня, але зустрічі в
«Театрі
спогадів»
продовжуються. За підтримки
Фонду EVZ та Української
спілки в’язнів – жертв нацизму (м. Київ), група з 20 учасників театру з м.
Дніпропетровська відвідала з театралізованими спогадами свідків війни,
Київську спеціалізовану ЗОШ №20 та Київський ліцей «Еко». Нікого не
залишили байдужими долі колишніх в’язнів – Єльнікової Ізабелли
Євгенівни та Кочержиної Людмили Веніамінівни. Київські школярі з

великою повагою підходили після вистави до наших підопічних, дякували
за стійкість та мужність життя, дарували їм квіти. А до своїх однолітків
звертались з вдячністю за справу, якою вони займаються. «В час, коли
матеріальні цінності мають першочергове значення, а людські відійшли на
інший план, такі зустрічі відкривають нову сторінку в житті молоді, адже
живі невигадані історії заставляють сколихнутися струни душі людської»,зазначила у своєму виступі Суняєва Любов Михайлівна, член Бюро
УСВЖН (Київ). Наша дружня команда з Дніпропетровська вирішила
відвідати пам’ятник жертвам нацизму в Баб’їм Яру та покласти квіти.
Розповідь Кочержиної Людмили Веніамінівни біля пам’ятнику жертвам
нацизму та сам барельєф пам’ятнику зворушив дніпропетровських
школярів до сліз. «Бронзова
статуетка дівчинки з лялькою в
руці – символ опаленого та
понівеченого війною дитинства
– так точно передав художник
почуття всіх тих людей, з якими
ми
зараз
працюємо»,відгукнулась на виступ учениця
11 класу Швець Анастасія. Всі
діти були вражені зустріччю з
київськими літніми людьми, їх
щирість та відкритість мала великий вплив на душі дитячі. Ввечері, після
виступів, відбулася тепла зустріч, в якій всі ділилися своїми враженнями
та почуттями. «Нам не байдуже наше майбутнє, ми хочемо жити краще, ми
розуміємо, що від нас залежить наше життя, ми хочемо зрозуміти, чому це
все сталося тоді, в 1939, чому до влади прийшов тоталітарний режим», зазначила Решетняк Дарія, учениця 11 класу. Всі учасники зустрічі з
натхненням працюють над новими сценаріями театру. Керівники нашої
організації дуже вдячні керівнику театру Стенько Тетяні Петрівні та
директору НВК №122 м. Дніпропетровська – Гостіщевій Людмилі
Василівні та впевнені розпочата добра справа проекту «Театр спогадів»
має своє продовження!
Менеджер проектів ДМВУСВЖН Антоненко Олена

«Мед и яблоки праздника
Рош-а-Шана»

“Рош-а-Шана – яблоки и мед, Рош-аШана -еврейский Новый год!” Эти
слова из песни “Святая земля”
композитора А.Шапиро, исполненной ансамблем «Хаверим» (солист М.
Коростышевский, концертмейстер З. Харлампиди) сразу задали праздничный
тон концерту, который Культурный центр Хеседа устроил для наших клиентов
в зале «Бейт Гранд»». Ансамбль «Хаверим» впервые показал свое искусство на
столь престижной сцене.
Лауреат Всеукраинских и международных фестивалей Инна Шафир —
всегда органична в своих программах. И в этом праздничном концерте она
подарила слушателям подготовленную ею новогоднюю музыкальнопоэтическую композицию, отмеченную цельностью и стилистической
выверенностью. В этой композиции прозвучали стихи Александра Шафира,
Семена Вайнблата и собственные стихи И.Шафир, которые она положила на
мелодии израильских композиторов К. Ошрата и Э. Рубинштейна.
Тепло встречено было выступление нашего талантливого земляка–
заслуженного работника культуры Украины
журналиста и поэта Романа Бродавко, который
порадовал зрителей своим «Новогодним сонетом»
и стихами о непреходящих духовных ценностях.
Как всегда динамично выступили артисты
театральной
студии
«Одесские
дворики».
Специально
подготовленную
к
празднику
миниатюру представили лауреаты Всеукраинских
и
международных
фестивалей
И.
Александровская, И. Жеребкер и руководитель
студии «Одесские дворики» Михаил Крупник.
По традиции в концертные программы Хеседа
неизменно включены
рубрики
«Наши
друзья» и «Наши
дети». В рубрике «Наши дети» отлично выступили
Виктория Бройтман, чье исполнение песни
«Мамины глаза» и попурри из еврейских мелодий
вызвали самый добрый отклик в зале, и
прелестная Маша Масльох, покорившая зрителей
пластикой и красотой танцевальных композиций.
А в рубрике “Наши друзья” в концерте впервые
выступили перед клиентами Хеседа приехавшие
из дальнего зарубежья наши земляки Кира Крафт
(Германия) и Борис Юделевич (США).
Бьющий через край темперамент Киры Крафт,
получившей на престижном фестивале в Москве

приз в номинации «Маэстро Шансон», зажег и очаровал зал. И как бы по
контрасту с ней, взвешенно выглядел Борис Юделевич, подобно Кире, трепетно
влюбленный в свой родной город. Об этом написаны его стихи, об этом он
поведал в своих лиричных песнях, которые легли на душу каждого
исповедальностью и добротой.
Наши самые искренние и теплые слова благодарности адресованы и друзьямисполнителям из с ансамбля «Гармония мира» — блестящего коллектива,
отметившего недавно красивый юбилей – 30-летие служения музыке. Своим
расширенным составом ансамбль представил четыре еврейские песни из цикла
«Долгое возвращение» лауреата премии Союза композиторов России им. Д.
Шостаковича «Композитора года (2002г.) по версии газеты «Музыкальное
обозрение» М. Броннера, который в своем творчестве значительное место
уделяет еврейской теме, проявляя при этом незаурядное дарование и
мастерство. Особенно тепло была принята песня «Не смей гулять с другими
девчонками».
Большинство зрителей, пришедших на этот концерт,— клиенты Хеседа,
люди, пережившие Холокост, участники проекта “Уходящее поколение” в
рамках программы «Диалог». И все они тепло и радостно награждали
аплодисментами каждого участника концерта.
А по окончании его все присутствующие получили традиционные для
праздника Рош-а-Шана мед и яблоки.
Руководитель целевой группы проекта «Уходящее поколение»
БФ «Хесед Шаарей Цион» Анна Розен
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