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ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ВІСНИК  
ЖОВТЕНЬ  2012 РІК 

 

 

З вересня цього року Калуська філія Союзу українок 

розпочала реалізацію проекту «Місце пам'яті». Проект 

передбачає подолання ізольованості та ресоціалізацію 

людей літнього віку, особливо жінок, які стали жертвами тоталітарних режимів. Ще на 

стадії написання проекту до спільної роботи були залучені союзянки поважного віку і 

зовсім юні волонтери організації, більшість з яких належать до мистецької формації 

«Любарт». А зараз настав час спільної діяльності. Цілий вересень пройшов під гаслом 

«Адреси, явки, паролі». Формувалися списки учасників, збиралися контактні дані, 

домовлялися про зустрічі, зводили інформацію у різноманітні таблиці і графіки. Робота 

була дуже динамічною з однієї причини: проектні кошти на транспортне забезпечення 

від Програми «Місце зустрічі: діалог» (Фонд «Пам'ять, відповідальність, майбутнє»). 

Старші учасники проекту трохи недовірливо перепитували - звідки стільки коштів на 

роз'їзди ? На щастя, інформація про різні форми підтримки жертв націонал-соціалізму 

Фондом «Пам'ять, відповідальність, майбутнє» досить популярна у нашому регіоні, та й 

політика Німеччини стосовно остарбайтерів теж відома старшому поколінню. Подив 

викликав хіба той факт, що проекти частково підтримують і жертв сталінізму, не тільки 

нацизму. Що ж, ставлення держави до минулого - дороговказ для майбутнього. 

                                                          
      Ще один приємний момент – спільне  планування придбань проекту . А придбання 

дуже різні - від нетбука  і проектора - до вбиральні. Виявилось, життєвий  досвід 

старшого покоління  вже сягнув до  сучасних ремонтних матеріалів - як краще 

обладнати піч повільного горіння і питання  забезпечення дровами, що таке нижня 

підводка води і багато іншого. Так вже повелося, що одним з ефективних  засобів 
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спільної роботи є коло людей - часто в буквальному розумінні цього слова. 

В колі веселіше думається, спілкується. Врешті, методика «відкритого простору» 

базується значною мірою на цій геометричній фігурі. Калуські союзянки і волонтери 

мають своє власне коло спілкування - круглий стіл у приміщенні союзівки. А ще - 

спільний щорічний фестиваль «Колесо», який відбувається в останню суботу вересня. 

       Власне, своєрідною презентацією проекту «Місце пам'яті» поважні жінки 

вирішили зробити етнографічний фестиваль «Колесо». Нонсенс? Як виявилось — ні, 

добра ідея! Союзянки дуже відповідально підійшли до процедури тематичного 

«проектного» знайомства з молоддю, представниками громади, місцевими ЗМІ. Адже 

спогади жінок про нелегкі часи окупацій і репресій - досить складна і травматична річ. 

А тут - діти... Тому - й вирішили: спільно готуємо фестиваль, знайомимося у великому 

колі, а там і про важкі спогади простіше буде говорити. Всі, незалежно від віку і статі, 

готували спільний обід і фестивальну програму, яка складалася з різноманітних 

майстерень. А вже старші союзянки по ходу роботи розповідали, як в різні часи по 

різному підходили до приготування урочистостей, виготовлення іграшок, пошиття 

одягу. Важливо, що робили це в дуже делікатній манері, без повчань на кшталт «от я у 

ваші роки...». Просто розповідали, як жили, працювали, святкували і чим пригощали в 

сорокові, п'ятдесяті роки XX століття, як примудрялись молоді дівчата у таборах 

ГУЛАГу влаштовувати відзначення релігійних свят, ділилися враженнями тих часів, 

відповідали на запитання. І обговорювали конкретні кроки по реалізації проекту 

«Місце пам'яті». Вже під час «Колеса» розпочалися переговори: хто і коли проводить 

інтерв'ю, хто - фото сесію. Жінки є жінки: фото - річ відповідальна, вимагає 

підготовки. Є вже і думки про невеликий тематичний перфоменс. Але це - у 

листопаді. А жовтень - опрацювання методу «усної історії», інтерв'ю, фото, нові 

знайомства і інша праця над проектом. Хочеться, щоб приміщення Калуської філії 

Союзу українок стало тим затишним і комфортним місцем для всіх, хто хоче знати і 

пам'ятати минуле - заради майбутнього.  
 
                                                                                 Люба Липовська, керівник проекту «Місце пам'яті» 

                                         Калуш, філія Союзу українок.  
                                                                  На фото - Степан Петраш, в'язень ГУЛАГу  
                                                                 з учасниками майстерні по «усній історії» 

 
 

Війна - це завжди лише негативні емоції, Війна — це 

смерть, каліцтво, вдови, сироти, втрата близьких 

людей. І тому заради вшанування тих, хто віддав війні 

всі свої сили і здоров'я, у всьому світі 1 жовтня 

відзначають Міжнародний день людей похилого віку, 

а в Україні це також і день  ветерана. Цей день — не лише можливість нагадати всім 

про людський обов'язок бути турботливими і милосердними, Це і привід для роздумів 

про подальшу долю людства з урахуванням помилок минулого. Завдяки проекту 

обласного фонду милосердя і здоров'я, Програмі німецького федерального фонду 

«Місце зустрічі ДІАЛОГ» у співпраці з ВБО «Турбота про літніх в Україні» ми, 

вихованці гуртка "Юний журналіст", отримали унікальну можливість познайомитися і 

поспілкуватися із справжніми чоловіками, які попри страшний життєвий досвід не 

втратили відчуття гідності та почуття патріотизму. Зустріч поколінь, досвіду і юності, 

ЗУСТРІЧ ПОКОЛІНЬ В 

РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ 

«ПРОСКУРІВ» 

М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
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відбулася у конференц-залі газети Хмельницької міської ради "Проскурів". 
Олександр Васильович Грех, Іван Арсентійович Швед, Панас Іванович Сторожук. В 

них різні долі, кожний з них прожив довге і надзвичайно складне життя і має що 
розповісти, але об'єднує їх страшне слово війна. Слухаючи цих людей, вдивляючись в 
наповнені болем очі, ніби поринаєш в ті жахливі часи, коли німці вивезли їх, ще зовсім 
юних хлопчаків, в вагонах для худоби до Німеччини. В кожного були свої плани на 
майбутнє, кожен хотів вчитися, мати сім'ю, дітей — війна вщент розтрощила всі мрії... 

                                       
Вражає те, що за весь свій біль і рани, отримані у фашистській Німеччині, дехто з 

них отримав ще й "путівку" у радянські концтабори. Наскільки це жахливо: 

повернутися на рідну землю після років справжнього ворожого пекла і потрапити в 

таке ж пекло, чорти в якому говорять знайомою мовою. Ті події відтворив у своєму 

вірші 89-річний Олександр Грех, в'язень радянського концтабору Горлаг м. Норільськ, 

після повернення з Німеччини: 
                    .. .Не описати все словами,  
                    Бо й слів таких не віднайти,  
                    Як там знущалися над нами  
                    Не німці, а свої ж брати.  
                   Як роздавали різні строки  
                   Невинним людям просто так:  
                   Хто десять чи п'ятнадцять років, 
                   А той отримував вишак.  
                   Вони ж, ті жертви — ваші рідні,  
                   Попавши в жорно тих часів,  
                   Життя і щастя були гідні,  
                   Та смерть прийняли від катів... 
       Наші  співрозмовники витримали все на своєму життєвому шляху: відстраждали 
і повернулися до мирного життя. Попри все здобули освіту, виростили гідну зміну, 
виховали дітей, онуків і правнуків та діляться життєвим досвідом з нами, юними. Це 
люди з великої літери, саме завдяки їм ми і живемо на цьому світі, вони як ніхто 
інший заслуговують на повагу і шану. 

Бажаємо всім людям похилого віку міцного здоров'я, добра та довголіття. Ми вдячні 
вам за ваш безцінний досвід! 

Інна Горбо&цова 

та вихованці гуртка "Юний журналіст ", 
партнера проекту «Діалог - шлях до взаєморозуміння» 

Хмельницького обласного фонду милосердя і здоров 'я 
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         Регулярно проводяться зустрічі в клубі 

спілкування «Твоя стежина в ріднім краї» по 

програмі «Місце зустрічі - Діалог» на актуальну 

тему «Допоможи собі сам». 

      Здоров'я - це найбільш цінний фактор у 

кожної людини похилого віку, а значить вона шукає шляхи його збереження та 

покращення. 

      А так як медичні препарати у великих кількостях шкодять здоров'ю, члени 

клубу Новомосковського відділення самі запропонували вказану вище тему і 

навіть склали перелік  питань про які вони хотіли почути. На першу зустріч в травні 

місяці був запрошений лікар-терапевт, який розповів про немедикаментозні 

способи зниження тиску, дієтичне харчування за різних хвороб, відповів на 

питання учасників зустрічі. Спеціаліст-біохімік розповіла про роль води для 

організму людини, склад питної води в системі водопостачання м. 

Новомосковська, ефективність методів очистки води з-під крана. Учасникам 

зустрічі запропонували різні види мінеральної води, розповіли про її 

мінеральний склад та значенні її в лікуванні різних хвороб. 

      Та найбільше захоплення викликала викладач фізвиховання аграрного 

коледжу, яка розповіла про значення фізичних вправ у житті людини, показала 

сама окремі вправи, на що бурхливо реагували літні люди, повторювали за нею 

вправи та щасливо сміялися від задоволення. 

 
 

     В серпні місяці, на прохання членів клубу, тему «Допоможи собі сам» 

повторили, змінивши питання. Так як серпень - місяць Спасівки, то на перший план 

ДОПОМОЖИ СОБІ 
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вийшла розповідь про Спас - медовий, яблучний, хлібний. Крім цікавої розповіді 

про нього, на зустрічі виступила пасічниця, розповіла про цілющі властивості 

меду, який мед від якої хвороби лікує, як купити якісний мед та запропонувала 

особисто виготовлену мазь для загоєння ран, пролежнів, гематом. Учасники 

скуштували різні види меду: липовий, акацієвий, рапсовий, трав'яний, із гречки та 

соняшнику. Особливо всіх зацікавив мед рапсовий, який допомагає при 

захворюванні сердечно - сосудистої системи. 

Розглянули також значення трав в домашній аптеці людини, були запропоновані 

різні види трав'яних чаїв по рецептах санаторію «Роща» Харківської області, куди 

їздили члени клубу на оздоровлення в 2011-2012 році. Всім присутнім роздали 

потрібні для них друковані рецепти. Майже в кожної рослини є пахуче масло, 

яке можна використати в лікуванні різних хвороб. Тому учасникам зустрічі 

запропонували розповідь про аромотерапію, її значенню, способи лікування 

аромомаслами, продемонстровано аромоприлад, все це викликало захоплення 

присутніх. 

 
 

У насамкінець знову повернулись до фізичної активності людей, провели 

п'ятихвилинну «сидячу» зарядку. На закінчення зустрічі всі отримали друковані 

матеріли по кожному з вищевказаних питань, а також перелік вправ з «сидячої 

фізкультури» 

Керівник проекту«Твоя стежина в ріднім 

краї»  Коваленко Л.І. 
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При фінансовій підтримці німецького фонду EVZ «Пам'ять 

Відповідальність Майбутнє», 30 вересня в проекті «Твоя 

стежина в ріднім краї» була проведена зустріч «Для тих 

кому 85+». Такі зустрічі були започатковані з вересня 2008 

року, проводяться регулярно і сприймаються з захопленням. 

Зміст зустрічей змінюється – це і зустрічі до дня ветерана, до дня інвалідів, до 

жіночого дня 8-го березня.                                                                                                                         

         Цього року шанували ювілярів, тих, кому виповнилося 85+, але неможливо 

забути і тих, кому є 80+, 70+ і просто  тих, хто мав день народження в серпні.   

  

              
 

         Любов Парфентіївна Чавко народилася 30.08.1927 року. 14-річною дитиною, 

прямо з піонерського віку була вивезена на примусові роботи в Німеччину і пробула 

там до самого звільнення. В 1992 році  започаткувала роботу відділення і так 

незмінно до цього часу є членом ради відділення, мудрою і розумною наставницею в 

роботі. В 2011 році отримала почесну грамоту губернатора області і сказала, що 

людину красять не грамоти, але отримувати їх приємно. 

       З 85-річним ювілеєм Любов Парфентіївну привітала голова обласного 

відділення Української спілки в’язнів-жертв нацизму Кочержина Людмила 

Веніамінівна, вручила їй «Подяку» за довголітню, плідну працю на благо людей з 

непростою долею, які постраждали у воєнне лихоліття. Непроста доля була і в інших 

ювілярів.  

       Конощук Віра Іллівна пройшла вигнання в Німеччину, після повернення – життя 

склалося так, що до самої пенсії працювала в якості молодшого медичного  

персоналу, та завжди була веселою, енергійною оптимісткою. 

ДЛЯ ТИХ, 

КОМУ 85 + 
 

ДЛЯ ТИХ, 

КОМУ 85 + 
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      Іванова Тамара Федорівна в 8-річному віці, як донька командира Червоної армії, 

22 червня о 10 годині ранку вже була в фашистському пеклі – новоствореному 

таборі в м. Таураге (Латвія). Разом з рідними пройшла до кінця війни жахіття різних 

концтаборів. Тамара Федорівна, тиха, скромна, трудолюбива жінка, отримала вищу 

освіту і до пенсії працювала на благо Вітчизни.  

     Своє 70-річчя зустріла хімік-біолог, викладач Новомосковського аграрного 

коледжу Ліліцька Катерина Йосипівна, дитя війни. Вона активно включилась в 

роботу відділення, стала постійним волонтером, допомагає одиноким немобільним 

людям.  За святковим столом члени відділення вітали своїх подруг зі святом, 

виголошували промови, читали вітальні вірші, співали пісні своєї молодості, 

танцювали під дивовижний спів неперевершеного виконавця романсів, шлягерів і 

просто хорошої пісні Івана Федоровича Бодні. Ювіляри з радістю і здивуванням 

дивились на святковий торт зі свічками, які потім під бурхливі оплески присутніх 

потушили. Ще довго лунали пісні і сміх  у кафе «Золотий ключик», де проводилось 

свято ювілярів                          

                                           Голова Новомосковського                                                                                                                              

відділення УСВЖН   Л.І.Коваленко 

 

 

Цього року Міжнародний день пам’яті жертв  

фашизму  випав на 9 вересня. Говорять що в цей 

день треба відвідувати меморіальні знаки, забуті 

могили і тихо вшановувати пам'ять про тих, хто 

пішов у небуття.  

       Члени Ради Новомосковського відділення УСВЖН поклали квіти біля 

меморіального знака в колегіумі № 11. Тут в роки війни була гестапівська в’язниця, 

проводились масові розстріли партизан, підпільників і мирних жителів. Звідси в 

неволю , в рабство фашистської Німеччини було вивезено 16978 мирних жителів 

Новомосковщини. 

      Квіти також були покладені до пам’ятного знаку на Алеї Пам’яті в ЗОШ № 17 та 

до меморіальної дошки члену керівної трійки Лейпцігського інтернаціонального 

комітету Опору фашистам Таїсії Тонконог, жительки м.Новомосковська, страченої 

фашистами в концтаборі Освенцім. 

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 

ФАШИЗМУ 
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     10 вересня проводились лінійки Пам’яті в колегіумі № 11, ЗОШ № 17 та № 12                 

з покладанням квітів до пам’ятних знаків. 

               

 
              

       В цей  же день, в приміщенні центральної дитячої бібліотеки пройшло чергове 
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засідання дискусійного клубу на тему: «Вшанування пам’яті жертв нацизму». В 

дискусії прийняли участь  23 члени відділення, волонтерська група «Пошук» ЗОШ 

№ 17, член міської Ради ветеранів Костюк Анатолій Іванович, заступник 

завідуючого центральної бібліотеки міста Коряк Тетяна Олексіівна. 

                                
 

       Розпочала дискусію голова ради відділення, яка сказала, що на даний час 

залишилось так мало свідків подій війни і ці свідки – це діти, які сприймали ті 

страхіття концтаборів, робочих таборів, життя на окупованих територіях глибоко в 

свої серця. Тому страх, самотність, хвороби не полишають цих людей на протязі 

всього життя. 

       Дворічним хлопчиком потрапив у табір Микола Володимирович Поліщук, його 

слова про ті часи: «Я не помню немцев, но навсегда запомнил холод, голод, 

оскаленные красные пасти овчарок и плётку, которой нас били…» 

       Так розповідала  про війну людина, яка вже пішла в небуття. Присутні 

підтримали сумні розповіді про своє життя в неволі та своїх товаришів. Виступ 

Любов Парфентіївни Чавко, члена ради відділення з 1991 року, був більш 

оптимістичним, вона потрапила в Німеччину 14 річною дівчинкою, забрали із  біржі 

її господарі, які в душі не сприймали фашистський режим, годували, одягали і 

говорили, що скоро ця війна закінчиться.  Тому в душі Любов Парфентіївни 

назавжди залишився слід співчуття до людей, що зазнали незгод в рабстві. Вона 

звернулась до підростаючого покоління з питанням, чи добре знають вони людей, 

що живуть поруч, чи вивчили свій родовід, чи запитували старших, як їм жилося на 

окупованій території. 
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          І молодь вдало відповіла, що вони вивчають свій рідний мікрорайон, охопили 

волонтерськими піклуваннями всіх одиноких, немобільних жителів, кому потрібно  - 

допомагають: приносять продукти, читають пресу. 

             В дискусію вступає колишній в’язень концтабору Освенцім Михайло 

Федорович Гаврюшин. Його слова такі: «Я назавжди, до самої смерті отримав свій 

щоденний паспорт – це тавро (номер) в’язня Освенціму». 

           Точка зору дітей на всі питання дискусії була одностайною – не можна 

допускати більше таких страшних війн. Краще хай буде мир. 

Виступаючі, це в основному жінки, всі не втримувались від сліз, та кожна розуміла, 

що про це треба говорити, треба поспішати, адже вони – це останні свідки війни, які 

можуть розповісти про події для збереження історичної пам’яті новим поколінням. 

 

Керівник проекту«Твоя стежина в ріднім 

краї»  Коваленко Л.І. 
 

22 вересня – день визволення міста 

Новомосковська від фашистів. Щороку в 

цей день Новомосковськ щиро відкриває 

двері для гостей свята.                                                                             
 

       Проводяться різні конкурси, спортивні змагання, а найбільше новомосковці 

люблять  ярмарок на площі Леніна біля палацу Металургів. Саме на цей день 

учасники проекту «Твоя стежина в ріднім краї» призначили проведення конкурсу 

«Майстер-клас домашнього кухаря». 

      До проведення цього конкурсу готувались всі учасники проекту – члени 

відділення і волонтерська група «Пошук» на чолі з Забродською Тетяною 

Геннадіївною. 

      Була створена робоча група, яка приймала заявки-рецепти на приготування 

різних страв та напоїв, давала поради, настанови, готувала подарунки переможцям. 

      Спочатку всіх членів відділення відправили на ярмарок, щоб конкурсанти могли 

підготуватись і показати свої творіння в найкращому вигляді. 

      І ось об 11 годині настала та хвилина, коли всі зібралися разом і конкурсанти 

почали демонструвати свої творіння. Конкурсною комісією були всі присутні. 

Перших місць вирішили не визначати, хай переможе дружба сказали  старші і 

КОНКУРС «МАЙСТЕР-

КЛАС ДОМАШНЬОГО 

КУХАРЯ 
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молодь. 

     Та як не скажеш слова вдячності за ті красиві, вишукані страви, що їх створили 

конкурсанти. Ціле розмаїття краси весни, літа, осені було на столах: тут лежали 

зелене листя салату «Ромашка», дивовижні «Їжачки», неосяжне зелене поле салату 

«Літній», які  створили маленькі дитячі руки Каті Первун. 

 

А яка незвичайна риба «Немо» плавала 

на столі під шум коктейлів і це диво 

виготовила Новак Маргарита. Від піцци 

«Українська» не залишилось і крихітки, 

так дбайливо виготовила її Шеховцова 

Валерія. По осінньому ясно-жовто  

горів салат «Соняшник» у 

Мірошниченко Вікторії. Незвичайний, 

геніальний по простоті виготовлення 

був торт «Пінчер» у Ані Сидорчук, а у 

Лихонос Альони дуже вдало зроблено 

салат «Першоцвіт». 

  

З естетичної точки зору всі страви були 

неперевершені. Та попереду ще були 

страви, які виготовляли члени 

відділення. Почали огляд з 

неперевершених  парових вареників 

Катерини Григорівни Поліщук. Це були 

гори вареників, любимі вареники з 

сиром і капустою. 
 

                      
     

 Картопелька з зеленню – «запашне літо» - так назвала свою страву Ольга 
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Михайлівна Чеботарьова. Апетитно засмажені окорочки «Нашої ряби» вабили 

присутніх – страву назвали «Запіканка в рукаві» Валентини Олександрівни 

Ардиковської. Салат «Фруктовий» з калиною зверху Євдокії Сергіївни Карнози, мав 

вишуканий вигляд, а салат «Щедрий», Катерини Йосипівни Ліліцької вабив до 

столу. «Гречані млинці з м’ясом» Коваленко Людмили Іванівни доповнили цю 

композицію. А завершувалася вона тортом «Жіноча таємниця» Ліліани Миколаївни 

Таран, як пізніше виявилося – відмінної якості. 

     Ну звичайно ж маленькі подарунки отримали всі, а хазяєчки – кулінарки з  ЗОШ 

№ 17 отримали книги рецептів, щоб іще краще вчитися готувати. Всі присутні 

поспілкувались за святковим столом, поспівали пісень та побажали всім здоров’я, 

добробуту і всіляких гараздів. 

    Свято закінчилося та спогадів про нього залишилось багато. Конкурс «Майстер-

клас домашнього кухаря» пройшов в рамках  програми «Місце зустрічі – Діалог» 

при фінансовій підтримці німецького благодійного фонду «Пам'ять, 

відповідальність, майбутнє» (EVZ). 

Керівник проекту«Твоя стежина в ріднім 

краї»  Коваленко Л.І. 

 
 

Не один здивований погляд зупинявся на великій 

групі людей похилого віку, які осіннього 

погожого дня 4 жовтня подорожували 

комфортабельним автобусом до м. Путивль та до 

Спадщанського лісу. Дійсно, не часто побачиш таку картину. Це тільки десь за 

кордоном європейці похилого віку можуть дозволити собі таку розкіш. Наші 

старенькі переважно відпочивають вдома,  на городі. Поїздка більш ніж сорока 

членів цільової групи проекту «І осінь життя буває золотою» стала можливою 

завдяки грантовій підтримці Німецького фонду «Пам’ять, Відповідальність, 

Майбутнє». Не висловити тої радості та задоволення, які отримали подорожуючі. 

 

Дехто роками не перетинав 

межі свого села чи міста, а 

тут така подія. Де й роки 

поділися, ніби молоді 

жартували, ділилися 

найкращими спогадами зі 

свого життя. Відвідування 

музею, церкви, 

Мовчанського монастиря, 

Спадщанського лісу нікого 

не залишило байдужим. А 

приготування польової каші 

в лісі переповнило   вщерть і 

до того позитивні емоції. Спогадів вистачило не на один день. І після поїздки при 

зустрічі, по телефону між собою обговорювали цю подорож. Керівники гуртків в 

цій поїздці взнали багато чого нового про своїх гуртківців та членів цільової групи 

проекту: і про нелегке життя одних, про самотність інших, про перше кохання , 

ВІДЧУТИ СЕБЕ 

ЛЮДЬМИ  
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пронесене через усе життя, і про мрії, такі приземлені і буденні, які можуть 

здійснитися при невеликих зусиллях оточуючих. 

 

                          
Одне бажання виконуємо: передаємо подяку від членів цільової групи проекту                   

«І осінь життя буває золотою» м. Охтирка Німецькому фонду «Пам’ять, 

Відповідальність, Майбутнє» та ВБО «Турбота про літніх в Україні» за «можливість 

відчути себе людьми». 
                                                                                         Керівник проекту «І осінь життя буває   

                                                                                         золотою» О.М.Антоленко м. Охтирка 
 

        В рамках проекту «Місце зустрічі - Діалог» за 

підтримки німецького федерального фонду «Пам’ять. 

Відповідальність. Майбутнє» 17 і  24 жовтня відбулися 

дві зустрічі «за чаєм» в бібліотеці Фонду святого 

Володимира. Вік учасників зустрічі від 1928 до 1939 років 

народження . Усіх об’єднувала одна тема - спогади про пережиті роки німецької 

окупації. 

         Спогади були різні: дитячі, простенькі і наївні, але зворушливі, спогади  

15-річних підлітків, що швидко дорослішали в ті важкі воєнні часи і  бачили все 

тверезими очима.                                                 

  
 

ЗУСТРІЧІ  

ЗА  

ЧАЄМ 
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          Яскраве враження залишили спогати тих, кому довелося побачити людей  

розстріляних прямо на вулиці, колони євреїв, яких гнали в табори смерті  

(дітей, жінок, старих людей). 

          Були окремі і добрі спогади : про німецького офіцера, який давав дітям  

цукерки, про офіцера, який замешкав в українській родині і ділився  харчами, про 

німецьку машину, яка відвезла в лікарню хвору дитину. 

Різне було. Та війна - війною. Це страшне лихо, що несло смерть на  кожному кроці. 

         Згадували бомбардування Львова. В’їзд німців в 1944 році – молоді  

здорові хлопці на мотоциклах чи машинах, добре озброєні, усміхнені, з  веселими 

пісеньками на устах. 

         В Західній Україні німців зустрічали з квітами – це після страшного  відступу 

Радянської армії, що залишила по собі в усіх містах і містечках  переповнені 

закатованими трупами тюрми. Згадували і відступаючих німців. Було це жалюгідно. 

                     

 
 

          В перші післявоєнні роки німецькі солдати працювали на важких роботах  

розчищення воєнних руїн, на ремонтах 

         Спогади були захоплюючі. Час в розмові минав непомітно. Наступного дня  

було багато дзвінків з подяками про зустріч. 

          Працівники фонду св. Володимира записали усе на диктофон, аби зберегти  

ці розповіді для наступних поколінь. 
 

                                                                     Координатор проекту "Діалог поколінь" 

                                                                    Леся Крип'якевич 

                                                                    Організатор зустрічі 

                                                                   Адріана Огорчак 
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                                           Від діда-батька,  сину, внуку 

                                           Нам довелось передавати 

                                           Рецепт чарівний і науку – 

                                           Добром добра людей навчати. 

 

Минув другий місяць роботи над проектам «Клуб спілкування поколінь 

«Осінь життя», який реалізує колектив благодійної організації «Нащадки Аратти» 

при підтримці Всеукраїнського фонду «Турбота про літніх в Україні» та німецького 

фонду «Пам’ять, відповідальність, майбутнє». 

Основною своєю метою учасники проекту визначили – охопити турботою та 

допомогою жителів віддалених хуторів занесення, де проживають старенькі, часто 

одинокі, забуті богом і владою, люди. 

Розширення кола людей цільової групи та території проживання опікуваних, 

віддаленість сіл, викликало необхідність створення нових груп волонтерів. 

Саме жовтень місяць був присвячений роботі з новоствореними 

волонтерськими групами. Відбулися перші засідання з молодими волонтерами – це 

учні 10 класу місцевої школи та групою волонтерів з людей цільової групи, які 

активні, мобільні і охоче допомогати слабшим. 

Це дасть змогу охопити увагою, турботою більшу кількість одиноких, 

особливо тих, що проживають за річкою. 

Учасники проекту вчать молодь, як потрібно поводити себе зі старенькими. 

Часто хворими людьми, чим вони можуть допомагати. 

Волонтери ж старшої групи, маючи за своїми плечима величезний багаж 

досвіду, мудрості, є прикладом для молодих. 

Зросла і кількість учасників фольклорного ансамблю «Надвечір'я», який 

своїми піснями зігріває душі  літніх людей на кожному заході. І все більше охочих 

поповнити ряди тих, хто любить пісню. 

Підтвердженням цьому є вірш, який присвятила діяльності проекту наша 

волонтер – жінка-пенсіонер, людина великої душі Громадська В.Ф. 

Іду по вулиці я статно 

І притискаю до лиця 

Букетик квітів ароматних 

І голубого папірця. 

Та папірець той непростий -  

То поздоровлення від діток, 

Що привітати нас прийшли, 

Людей похилого вже віку. 

Прийшла сюди я в перший раз 

На це таке чудове свято 

А влаштувала все для нас 

Організація «Аратта». 

І ми забули про літа, 

Що промайнули, мов на крилах, 

І відступила біль ота, 

Що тіло й душу полонила. 

Ось так воно під час буває, 

«НАЩАДКИ 

АРАТТИ» 
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Приходить в житті такая мить: 

Коли хтось душу зігріває, 

То тіло теж менше болить. 

Звичайно, запросить на свято 

Усіх стареньких – нема змоги, 

Та дбає і про них «Аратта», 

В біді надасть їм допомогу. 
                 Керівник проекту  «Клуб спілкування                                 

                         поколінь  «Осінь життя» 

                        Колесник Н.І. 

Макошинська селищна БО «Нащадки Аратти» 

 

 

» 

 
 

 

 

 

             В г. Алчевске, Луганской области состоялась презентация проекта «Разом 

сивими стежками минулого», выигравшего грант немецкого   фонда «Память. 

Ответственность и будущее». Присутствующие на презентации ветераны и 

молодежь отметили высокую значимость и актуальность проекта для 

патриотического воспитания молодежи. 

                 
В презентации приняли участие малолетние узники концлагерей: Хитеева Л.Е., 

ВечероваВ.К., Кобузенко В.М. 
Совет ветеранов г.Алчевска 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
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             Продолжает свою работу проект «Здоровое старение» в Запорожье, цель 

которого улучшить качество жизни людей пожилого возраста, они особенно 

нуждаются во внимании, уважении. Мы стремимся дать им ощущение нужности, 

значимости.  

              В октябре прошел семинар тренинг на тему «Особенности в работе 

волонтеров  с людьми пожилого возраста». На семинаре присутствовали молодые 

ребята, для которых понятие возраст еще пока очень страшное, особенно в нашем 

государстве, где определение – пенсионер, практически граничит со словом 

забвение, пожилые люди – это  люди во многом выброшенные из жизни. На 

семинаре обсуждались и возрастные особенности и ментальные и многое другое. 

               Ведь не всегда помощь пожилому человеку заключается в помощи 

«перевести бабушку через дорогу!». Гораздо важнее придти к взрослому, 

прожившему долгую жизнь человеку  за советом, которых  у него накопилось 

огромное множество, попытаться перенять  его опыт и тем самым дать этому 

человеку понять -   не все закончилось, жизнь продолжается, ты нужен НАМ, мы 

ТЕБЯ любим и уважаем.  Ребята после тренинга стали более четко понимать 

возможность своей волонтерской помощи, расширили свой спектр деятельности. 

             30.10.12 на базе «ЕОЦ Мазаль тов» прошла встреча клуба «Здоровое 

старение», которая нам особо запомнилась – на нее были приглашены  наши 

партнеры и друзья из  территориального центра и мы познакомились с 

музыкальным коллективом этого центра - хор «Червона калина». Пожилые люди с 

прекрасными голосами, всегда открыты для общения, с радостью поют песни 

разных лет, любимые и знакомые всем. Встреча была посвящена нескольким темам: 

это  знакомство с проектами общинного центра, диалоговая программа 

«Воспоминания» - сбор интересных историй из жизни присутствующих, а также 

обсуждение предстоящего «Ретро - бала».  

         Так интересно было услышать, что такое бал для наших бабушек и дедушек, 

какими были их балы, что на них происходило, какие танцы танцевали, какие песни 

пели, какая звучала музыка. И так радостно, что уже в декабре мы подарим им 

возможность вернуться в прошлое, но только в позитивные воспоминания! В 

организации нам очень помогают участники хора - активные, светлые, очень 

красивые люди пожилого возраста, которые за эти несколько часов нашей встречи 

даже помолодели.  

             Каждая наша встреча всегда проходит очень тепло по домашнему, время 

пролетает незаметно и никто не хочет расходится, после каждой такой встречи мы 

понимаем насколько важны вот такие программы диалога для всех, и для молодежи, 

и для старшего поколения.   
 

Волонтер программы «Клуб для пожилых «Здоровое старение»  

Запорожского еврейского общинного центра «Мазаль Тов» 

 Рогачевская Юлия 

 

 

 «ЗДОРОВОЕ СТАРЕНИЕ» 
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Продовжується реалізація 

проекту «Поєднання 

інтересів молоді та людей 

похилого віку» за 

програмою «Місце зустрічі – Діалог» фонду «Пам’ять. Відповідальність. Майбутнє» 

та за підтримки ВБО «Турбота про літніх в Україні». 

 Нам, молодому поколінню, завжди 

потрібно пам'ятати як ми сьогодні 

опікуємося – нашими бабусями і дідусями, 

нашими батьками і матерями, так як 

завтра наші діти й онуки, опікуватимуться 

нами.  

Рівень уваги до людей похилого віку 

– важливий індикатор добра, любові, 

жалю, співчуття. 

 24 жовтня активісти нашого 

університету провели день спілкування 

разом із людьми похилого віку у Відділені 

центру соціальної допомоги вдома Заводського району. У неформальній обстановці 

молодь та старенькі співали пісні, розповідали історії з життя. Всі настільки 

захопилися заходом, що навіть не помітили, що вже настав вечір. 

 Волонтери МОГО «Творити 

добро» не тільки подарували 

хвилини приємного спілкування, а і 

підготували спільно із Міським 

територіальним центром 

соціального обслуговування корисні 

речі: книги на різноманітну 

тематику, календарі та річну 

підписку на періодичні видання. 

 Після приємних подарунків 

всі охочі розповіли свої новини, 

згадали веселі історії свого життя та 

заспівали народні пісні за чашкою 

чаю з самовару, як в давні добрі часи! 

 За допомогою таких заходів ми відродимо національні традиції, опрацюємо 

історичні матеріали із залученням свідків історичних подій та розміщенням 

інформації в музеї університету.  
Проект «Поєднання інтересів молоді та  

   людей похилого віку» 

        м. Миколаїв 

Активісти МНАУ 

 

 

 

 

ДЕНЬ СПІЛКУВАННЯ З 

ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ 
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Організатор  програми:  

Всеукраїнська  благодійна  організація 

«Турбота про літніх  в Україні» 

Адреса: 02100, Київ, Бажова, 2, 23 

Веб-сайт: www.tlu.org.ua 

 

 

Видання  здійснюється в рамках програми 

«Місце зустрічі – Діалог» за фінансування  

Фонду «Пам’ять, відповідальність і  майбутнє» 

(Німеччина) 

Веб-сайт: www.stiftung–evz.de 

 

 

 

Виконавець випуску керівник проекту «Твоя стежина в ріднім краї»  Л.І.Коваленко 

Голова організації: Людмила Іванівна Коваленко 

Тел. +30988232166 

Адреса: Україна, 51206, Дніпропетровська область, м.Новомосковськ,                                                    

вул. Шевченко 7,  тел.7-38-91,31-17-76, факс (0569) 31-17-76                                                 
  2012 рік 

 


