ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
ЛИСТОПАД 2012 РІК
2 листопада у День працівників соціальної
сфери літні люди, учасники проекту «Організація
МИЛОСЕРДЯ - НАША
діяльності центру «Довіра» для жертв тоталітарних
ПРОФЕСІЯ
режимів» завітали до ВОБФ «Карітас-Волинь» із
найщирішими вітаннями та побажаннями. Соціальні
працівники проекту були приємно здивовані шаною та подякою за скромну працю,
завжди душевну, зігріту співчуттям та любов’ю до ближнього зі сторони
представників цільової групи проекту. До привітань приєдналися школярі, які разом
з літніми людьми співали пісень, та розповідали вірші. Дякували за сумлінну копітку
працю, милосердя і турботу про них , благородну і необхідну справу, за те, що
повертаємо людям віру в себе, віру в те, що вони потрібні суспільству. Старість і
хвороба, які дають про себе знати – усе це відоме багатьом людям похилого віку й
добре, якщо є кому потурбуватися про таких людей, добре коли є поруч рідні та
близькі.
Соціальний працівник – це той, хто виявляє
милосердя, створює добро не лише через
службові обов’язки, а за вмінням совісті та
покликом душі.
Саме працівники нашої професії
дарують надію на краще, вчасно подають
руку допомоги тим, хто цього потребує.
Завдяки старанням і
самовідданості
соціальних працівників ця робота завжди
буде однією з найблагородніших у світі. Це
особлива місія у своєму подвижництві й
благородстві, адже її виконання неможливе без доброти, такту і самозречення. Ми
даруємо людям надію на краще, вчасно подаємо руку допомоги тим, хто цього
потребує, щодня поповнюючи скриньку духовних цінностей людства.
Соціальний працівник проекту
у ВОБФ «Карітас-Волинь»
Віта Сєргєєва, м. Нововолинськ

21 листопада 2012 року в приміщенні
територіального
центру
соціальної
допомоги
ЛІХТАРИКИ МОГО
Соснівського району м.Черкаси проведено тренінг
ЖИТТЯ
учасників проекту «Мережа домашніх клубів», який
виконується Відділенням Всеукраїнської благодійної
організації «Турбота про літніх в Україні» в
м.Черкаси (виконавчий директор Бугеря
Тетяна Анатоліївна) за програмою «Місце
зустрічі-Діалог» в Україні в рамках гранту,
наданого Німецьким Фондом «Пам’ять,
Відповідальність, Майбутнє».
Тема
тренінгу:
«Особистісноцентрований підхід у роботі з людьми, що
пережили психотравми». Тренінг провів
кандидат психологічних наук, доцент
психології, докторант Інституту соціальної
та політичної психології Національної
академії педагогічних наук України
Семиліт Микола Васильович.
Мета тренінгу: виробити у волонтерів навички чуттєвого, емоційнонасиченого спілкування між поколіннями,
психологічної
допомоги
людям,
що
пережили психотравми.
Робота учасників тренінгу відбулась в
мікрогрупах. За методом «Проективний
малюнок «Лінія мого життя» присутні
намалювали лінії свого життя. Прозвучали
особистісно-центровані
інтерв’ю
представників «робочих» груп про пережите
на життєвому шляху. Спільно обговорено
пережиті емоції, які випали на долю
учасників тренінгу різного віку, в т.ч. горе,
голод, страх, ображена гідність, безробіття
90-х років, потім радість піднесення – професійний успіх, кар’єрний ріст після
репресій, в сім’ї - від народження дітей, онуків. Кожен побував в ролі розповідача
або клієнта пережитих подій. Знайдено спільне і відмінності поколінь, обговорено
труднощі передачі інформації і взаємин в родині. Присутні поділились травмуючими
образами пережитих подій, в яких були підйоми і спади («Моя лінія життя»).
З’ясовано, що хто переживав, страждав, мають більший ресурс для радості життя
(страдати і радіти-мають один корінь).
Учасники тренінгу спроектували майбутні події життєвого шляху методом
психодрами (ставили сценки, навіть спроектували «танець поколінь»), подолали
страх відкритого спілкування. В них пробудилась активність програвання ситуацій,
бо зрозуміли, що це зцілює, піднімає настрій.
Учасники тренінгу усвідомили важливість не утаємничувати пережиті події, а
відкрито ділитися з ними, як в родині, так і серед колег волонтерів. Потрібно
виражати позитивні і негативні емоції. Вираження емоцій, як позитивних, так і

негативних забезпечує можливість уникнути хвороби людства - онкологічних
захворювань. Учасники проекту поділились своїми шляхами їх створення –це
волонтерська допомога своїм підопічним, відвідування танцювального гуртка,
плавання, спілкування з друзями, необхідність помічати все найкраще в людях,
бачити красу оточуючого світу.
Відділення Всеукраїнської благодійної організації
«Турбота про літніх в Україні» в м.Черкаси

СПОГАДИ

14 листопада 2012 року в рамках
відзначення 68-ої річниці визволення України
ОСТАРБАЙТЕРА
та підготовки до Дня визволення м.Черкаси від
німецько-фашистських загарбників в стінах
Черкаського факультету ринкових та інноваційних технологій Київського
національного університету технології та дизайну відбулась зустріч «Гіркі
спогади» студентів та викладачів закладу з учасником бойових
дій, остарбайтером Гармаш Любов’ю Павлівною.
Свою розповідь Любов Павлівна розпочала власним
віршем:
«В рабстве фашизма распятая юность,
За труд подневольный «в награду» смертельная хворь.
Оскорбленная гордость, унижена личность
И в сердце заглушена душевная боль».
«Війна розпочалась коли мені було 13 років»,- сказала
Гармаш Л.П. У 1941 році з мамою, братом і вітчимом вона
жила в Золотоноші, в той час Полтавської області. Вже на 3-4
день початку війни навіть таке маленьке містечко як
Золотоноша піддалося бомбардуванню. Бомбили нафтобазу – горіли баки, горіло
пальне, горіли люди. А потім все частіше залітали фашистські літаки, які
бомбардували все – ринок, пекарню, магазини, просто перехожих, які не встигли
заховатись.
На початку вересня 1941 року, після короткого бою, в місто ввійшли німці,
Золотоноша опинилась в окупації. Через три дні в центрі міста була споруджена
шибениця з трьох стовпів, на яких почали вішати неугодних німцям городян.
Через декілька днів трупи знімали і вішали нових людей. Населення, навіть дітей,
зганяли на все це дивитись. Багато жителів утікало в ліси до партизанів. Німці
виловлювали партизанів і розстрілювали. В листопаді 1942 року поліцаї схопили
Любиного дядька - Петра Журавля – колишнього редактора районної газети, який
вже цілий рік воював у партизанському загоні і іноді навідувався додому. На
нього доніс сусід – староста. Дядька привезли на подвір’я
колишнього
військкомату, де вирили глибокі траншеї, і туди по центральній вулиці міста в
денний час звозили на розстріл по кілька сотень осіб. Німців не бентежило, що з
краю вулиці повільно йшли люди, уявно проводжаючи в останній путь всіх
затриманих.

Люба пам’ятає, як їхали машини з приреченими до розстрілу. В день, коли
забрали дядька, вона з тіткою також йшла по вулиці, намагаючись вгадати в якій з
машин вивозять дядька Люби, чоловіка і батька дітей її тітки. Не працювали
школи, поліклініки, лікарні, продовольчі магазини – крім одного, де хліб
відпускався по картках. Німці планомірно вивозили в Германію худобу, чорнозем,
різні цінності. Вивозили молодь на підневільну працю в Германії і Австрії.
Не оминула тяжка участь і Любов Павлівну Гармаш. 19 березня 1943 року
ввечері її з братом забрав з дому поліцай і відвів в комендатуру для реєстрації.
Там проходила поспішна медична комісія – перевіряли наявність рук, ніг, очей,
зубів і заводили в список. З ж/д вокзалу м. Золотоноші їх завантажили в товарні
вагони, привезли до Києва. І далі повезли до місця призначення. 5 квітня 1943
року прибули на місце – це була Австрія
м. Дорнбірн – біржа праці. Хазяї
купували прибулих і розбирали, як товар. Люба була маленька, худенька, її
відразу не забрали, дісталася володарю робітничої їдальні. Робочий день
починався о 7-й годині ранку, закінчувався о 22-23-й годині. Робота була сама
брудна і важка. На кухні таскала величезні каструлі з водою, носила з підвалу в
ящиках овочі, банки, відра з продуктами, мила посуд, поли, туалети, східці. Перші
півроку працювала без вихідних, сонце бачила тільки через вікно. Коли було
дозволено виходити на вулицю, потрібно було надівати спеціальний одяг бурозеленого кольору з матерчатим знаком на груді «ОСТ». Любов Павлівна мала
номер – 839. Якось втомлена Люба помилково вилила з каструлі в раковину
розтоплений жир, бо думала, що то вода. Її побили. У відчаї, не маючи змоги вже
терпіти знущання, дівчинка вискочила на вулицю, побігла в поліцію, розповіла
все, як змогла. Була посаджена в камеру, де просиділа декілька днів, навіть не
думала, що буде далі. Її забрав володар і повернув на колишнє місце роботи, бо ж
були сплачені гроші.
1 травня 1945 року місто Дорнбірн визволила французька армія. 9 травня
святкували Перемогу. 20 травня на мерії з’явився радянський прапор, тобто в місті
появились радянські представники, до яких можливо було звернутись про
повернення додому. А 6 червня 1945 року о 12-й годині посильний сповістив, що
Люба може їхати додому. Від радощів вона знепритомніла, але через дві години
вже була на вокзалі біля потягу. Дорога додому була довжиною в три місяці. Знов
розбиті, переповнені вагони, голод, хвороби, епідемії, фільтрація і перевірка в
концтаборі Мельк. Додому повернулась 6 вересня 1945 року. В дорозі
виповнилось 17 років.
«Два роки і п’ять місяців рабства залишили в душі і пам’яті глибокий слід
болі і гіркоти, які донині непокоять»,- сказала присутнім Любов Павлівна. Вона
отримала вищу освіту, працювала головним бухгалтером на Золотоніському і
Черкаському молокозаводах, пише вірші.
Студенти уважно слухали розповідь свідка воєнного лихоліття, звернулись з
запитаннями, що виникли в ході розповіді, на які Гармаш Л.П. відповіла після
закінчення спогадів. Любов Павлівна побажала всім присутнім здоров’я, миру,
любові до рідної землі, щоб ніколи не повторились жахи війни, які випали на
долю її покоління, стійкості духу, яка допомагає подолати всі труднощі на
життєвому шляху, успіхів в оволодінні професією.

Зустріч була організована
Відділенням
Всеукраїнської
благодійної організації «Турбота
про літніх в Україні» в
м.Черкаси (виконавчий директор
Бугеря Тетяна Анатоліївна) за
сприяння декану ФРІІТ КНУТД
Натрошвілі
Світлани
Геннадіївни в рамках проекту
«Мережа домашніх клубів»,
який виконується за програмою «Місце зустрічі-Діалог» в Україні в рамках
гранту, наданого Німецьким Фондом «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє».
Відділення Всеукраїнської благодійної організації
«Турбота про літніх в Україні» в м.Черкаси
ГОЛОВНЕ – ВІДЧУВАТИ СЕБЕ

Промайнув третій місяць
роботи над
проектом «Бути! Жити! Творити!», який реалізує
ПОТРІБНИМ
колектив
Зорянської
СБО
«Зоря»
при
гуманітарній програмі підтримки для України від
німецького Федерального Фонду “Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє” у співпраці
зі
Всеукраїнською
благодійною
організацією “Турбота про літніх в
Україні”.
Вся
робота
над
проектом
підпорядкована важливій меті: дати
можливість відчути себе корисними,
потрібними, не самотніми людям цільової
групи проекту, 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. А ще важливим для нас є прийняти багатий життєвий досвід:
«Добром добра людей навчити».
За цей період (жовтень-листопад) було проведено низку заходів, завдяки яким
охоплено турботою та увагою представників старшого покоління. Волонтерський
загін, до складу якого входять школярі, молодь, люди зрілого віку охоче
допомагають тим, хто цього потребує (одиноким та хворим людям). А трапляється і
навпаки: здається, це ми прийшли запропонувати сою допомогу, а поважна людина
похилого віку, виважена, з величезним багажем знань і досвідом порадить,
допоможе мудрим словом знайти відповідь на якесь питання. Так трапилось і під час
«Діалогу за… варениками». Учасниками заходу були учні школи 5-11 класів (15
чоловік) та односельчан – учасників проекту (16 чол), які, не зважаючи на вік, із
задоволенням прийшли на місце зустрічі в Зорянську ЗОШ І-ІІІ ступенів. Це ті люди,

які пережили найстрашніші часи історії України, а зберегли у серці найкращі
традиції свого народу. Незабутньою була ця зустріч, під час якої не тільки ліпили
вареники та пиріжки представники різних поколінь, а й передавали один одному
рецепти, розповідали про тяжкі роки фашистської окупації, голодомору та повоєнні
роки. Старожили не тільки вчили учили учнів майстерності українських страв, а ще
цінувати хліб, поважати людей праці, не лінуватися, відроджувати традиції народу.
Неперевершена у випіканні пиріжків, які знані у всьому селі Медяник Галина
Леонтіївна, під час зустріч говорила: «Не спала всю ніч, помолилася, поставила
опару, замісила тісто. Першу партію пирогів випікала вдома – це для того, щоб
люди, чекаючи наступних пиріжків не нудьгували, а ласували…». І дійсно, пиріжки
вдалися на славу! Люди їли і від душі хвалили добру господиню. А другу партію
випікали у шкільній їдальні. Дорослі повчали дітей, а вони із задоволенням брали
участь у виробленні пиріжків та вареників.
Часу було вдосталь, щоб поспілкуватися. Наталія Валеріївна Пєскова Вміло
проводила бесіду. Ділилися рецептами вареників, які варили та їли у скруту: кашові,
з пасльоном, варенички із тіста, з вишнями, лободою та буряками. Щоб розігнати
сум спогадів, згадали і весело заспівали українську народну пісню «А мій милий
вареничків хоче», а далі залунали різні пісні, які підхопили і школярі, вчителі,
односельчани. І виявилося що односельчани: Коншина Наталія Іванівна, Дехтярьова
Віра Петрівна, Переясловець Марія Павлівна, Сілічева Анна Іллівна, Кушнір Віра
Михайлівна, Сомова Марія Павлівна, Алькема Любов Василівна та інші знають
багато пісень і чудово їх виконують. Відчувалася єдність поколінь, прагнення
розуміти один одного, взаємозбагачуватися досвідом. Вік відступав на задній план,
бо в душі буяла молодість, приємні спогади, надія на краще.
Не менш цікавим був захід «Вишию долю на рушнику». Сомова Марія
Павлівна показала захоплюючі власні роботи, одягнувши онуків – Маринку та
Даринку у вишиті сорочки, спіднички та фартушки. Бабуся передає онукам свій
талант, тому вони вже мають власні роботи.

Плиска Лариса Миколаївна, не тільки показала свої чудові роботи, а й
запропонувала майстер-клас «Як народжується вишивка».
Роботи Лариси
Миколаївни неодноразово виставлялися на виставках різних рівнів, за що вона
отримала звання «народна майстриня». Тож є привід для продовження діалогу.
Школярі ж у свою чергу запропонували поділитися досвідом бісероплетіння.
Учасники проекту дякували Яковенко Наталії Миколаівні, Пєсковій Наталії
Валеріївні, Лексиковій Наталії Валеріївні, Строган Таїсії Василівні та іншим за
прекрасну організацію заходів.

Кожна така зустріч допомагає літнім людям долати самотність, відчувати себе
потрібними, а молодому поколінню набувати важливий життєвий досвід для
майбутнього.
Голова СБО «Зоря» Томаківського району
Дніпропетровської області Слюсар І.В.
Член СБО «Зоря» Кольгіна Т.О.

И ТОЛЬКО ПАМЯТЬ

Самые обездоленные дети войны - малолетние
СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ
узники фашистских концлагерей и гетто. У них
отняли не только дом, хлеб, материнскую ласку – у
них отняли родину и свободу.
Невозможно
простому человеку, не видевшему войны, представить даже маленькую долю того,
что пережили дети, оказавшиеся в оккупации и в лагерях смерти.
Мы в долгу перед этими людьми и мы нуждаемся в них. Нам необходим их опыт,
мудрость, историческая правда, жизненные ценности, которые так необходимо
передать последующим поколениям.
Вот почему Алчевская городская организация ветеранов Украины начала проект
«Разом сивими стежками минулого», цель которого, с одной стороны - окружить
вниманием и заботой жертв нацистских преследований, детей, которые в годы
Великой Отечественной войны проживали на оккупированной территории, жертв
сталинских репрессий. С другой стороны - собрать фотоматериалы, документы,
записи их воспоминаний о событиях прошлого, создать фотовыставку, видео
альманах, подготовить театрализованную музыкально-поэтическую композицию, и
таким образом передать другим поколениям весь ужас войны, способствовать
сохранению исторической правды и памяти о прошлом. А главное – создать в
городе «остров доброты», где было бы уютно и комфортно жертвам и детям войны,
чтобы Совет ветеранов стал для них местом, где их всегда ждут, где им рады, где
каждый чувствовал бы себя необходимым, уважаемым, ощущал поддержку и
понимание.
Реализация проекта началась со сбора информации о малолетних узниках
концлагерей, остарбайтерах, репрессированных после возвращения из плена. Среди
тех, кому посчастливилось выжить в том аду, сегодня в городе Алчевске проживает
75 человек, и не все изъявили желание принимать участие в проекте. Но отрадно то,
что после презентации проекта, публикаций в городских газетах, показу по
местному телевидению в Совет ветеранов начали приходить люди, которые
изъявили желание участвовать в проекте. Причем, это ветераны в возрасте свыше 80
лет. Они приносят свои воспоминания и готовы принимать самое активное участие
во всех мероприятиях, запланированных в проекте, передавать свой жизненный
опыт молодым.
Когда, начинался проект, было заявлено 10 человек целевой группы, сегодня их
насчитывается уже 21 и с каждым днѐм эта цифра увеличивается.
В сентябре-ноябре текущего года были сформированы группы участников

проекта, проведены семинары-тренинги,
учащихся и волонтѐров с целевой группой.

организованы

встречи-знакомства

Не остаются без внимания и те жертвы нацистских преследований, кто в силу
своих физических возможностей не может передвигаться. Их на дому проведывают
дети и взрослые волонтеры.
В результате общения по крупицам собирается материал, который будет
размещен на стенде-коллаже, мобильных стендах и будет демонстрироваться в
городском музее, учебных заведениях, в КУ «Терцентр» для знакомства разных
поколений с событиями прошлого в рассказах очевидцев. Созданный видеофильм
будет записан на диски и рекомендован для использования на мероприятиях в
учебных заведениях, а также будет показан по местному телевидению. Участники
проекта – дети войны, которым уже глубоко за 70 лет, а они являются членами
ветеранского литературно-поэтического клуба «Импульс», подготовят музыкальнопоэтическую композицию «Разом сивими стежками минулого».
Вся эта работа позволит повысить социальный статус пожилых людей,
воспринимать их не как беспомощных стариков или жертв, а как людей, которые
вносят большой вклад в развитие общества, в идеологическое и патриотическое
воспитание молодежи.
Жизнь. Смерть. Память. И снова жизнь. Таков вечный закон
нашего бытия. И память нужна не только им,
уже прошедшим дорогами жизни и сказавшим свое бессмертное слово.
Она нужна прежде всего нам. Ибо без памяти человек ничто. Ибо не
имеет права прерываться духовная история поколений. Если мы забудем,
то и нас тогда никто не вспомнит. Забвение – вот настоящая смерть. И
только память сильнее смерти.
Руководитель проекта, председатель
совета Алчевской городской организации
ветеранов Украины Н.В.Горбенко

27 жовтня 2012 року група членів центру
«Довіра» в рамках проекту ВОБФ «КарітасВолинь» «Організація діяльності центру «Довіра»
ПЕРША ЕКСКУРСІЯ ЧЛЕНІВ
для жертв тоталітарних режимів» за підтримки
ЦЕНТРУ «ДОВІРА»
Фонду «Пам’ять, відповідальність, майбутнє»
(EVZ Німеччина) здійснила цікаву паломницьку
поїздку на Львівщину, а саме до Крехова
та Жовкви.
Спочатку подорожуючі
відвідали
василіанський монастир св. Миколая у с.
Крехів, який за легендою був заснований
двома монахами наприкінці XV ст. Літні
люди побували на Святій Літургії у старій
Миколаївській
церкві,
поклонилися
Крехівській чудотворній іконі Богородиці.
Духовний брат Герард розповів історію
святого місця та провів екскурсію по
території монастиря. Наші паломники
оглянули
нову
дерев’яну
церкву
Преображення Господнього, надбрамну
вежу та дзвіницю, пройшлися слідами перших монахів у їхні келії, видовбані у скелі
та спробували води цілющих джерел, що знаходяться в буковому лісі.
Сповнені позитивних емоцій люди продовжили екскурсію у провінційне
містечко Жовква. Екскурсанти побували на центральній площі Жовкви Вічевій,
відвідали греко-католицький храм Різдва Христового при чоловічому монастирі
братів василіан, де зберігаються мощі св. Партенія – покровителя Жовкви. Отець
Терентій розповів про важку долю церкви. Вразили розписи на стінах церкви та
каплички авторства художника Боцманюка.
«Я отримала купу гарних вражень. Приїжджаючи у такі місця справді
набираєшся позитивної енергії та духовної благодаті» - поділилася своїми
враженнями учасниця проекту Розалія Валеріївна Мороз.
«Метою подібних поїздок є розширення кругозору людей похилого віку, адже
їх життєвий простір часто обмежується стінами власної оселі, а навколо стільки
прекрасного!» - висловила власну думку соціальний працівник проекту Віта
Сєргєєва.
Проведена екскурсія по святих місцях сприяла духовному піднесенню людей
похилого віку, а також налагодженню діалогу між літніми людьми і молодим
поколінням. Повертаючись додому, переповнені емоцій, вражень і духовних
переживань, усі наші туристи співали пісень українською та німецькою мовами.
Керівник проекту у ВОБФ «Карітас-Волинь»
Тетяна Карпенюк, м. Нововолинсь

07.11.2012 р. група з 16 чоловік учасників
центру «Довіра» в рамках проекту ВОБФ
ПОХІД ДО ІСТОРИЧНОГО
«Карітас-Волинь»
«Організація
діяльності
МУЗЕЮ МІСТА
центру «Довіра» для жертв тоталітарних
режимів» за підтримки Фонду «Пам’ять,
відповідальність, майбутнє» (EVZ Німеччина) побували у краєзнавчому музеї міста.
Тема екскурсії: «Знай свій рідний край». Дану тему глибоко і досконало розкрила
директор музею Войтюк Надія Наумівна,
яка і провела екскурсію для літніх людей.
Відвідувачі музею прослухали історії сіл
Дорогиничі,
Низкиничі,
Будятичі,
Бужанка, на території яких було
збудоване наше місто Нововолинськ, про
перших
поселенців
і
шахто
будівельників, про їх складне життя.
Глибока розповідь пані Надії збуджувала
спогади про своє життя під час розбудови
міста і екскурсанти тут же ділилися
своїми враженнями.
З цікавістю проходило знайомство по розділах музею: «Шановані мешканці
міста Нововолинськ», «УПА на Волині», обряди і звичаї Волинської землі, виставка
місцевих художників.
Багато учасників екскурсії побували у місцевому музеї вперше, інші відкрили
для себе щось нове.
Усі залишилися задоволені двохгодинним перебуванням у музеї міста
і щиро дякували організаторам за можливість гарно та цікаво проводити час.
Соціальний працівник проекту
у ВОБФ «Карітас-Волинь»
Ірина Бойко, м. Нововолинськ
У перші роки після утворення КНР Китай
був вірним союзником Радянського Союзу.
Однак недалекоглядна політика Хрущова приВіктор Остатній знає і по вела до радянсько-китайському розколу, а до
кінця 60-х років відносини з Китаєм настільки
цей час.
загострилися, що дві країни опинилися на межі війни.
Початком цієї війни цілком міг стати конфлікт на острові Даманський, що стався в
березні 1969 року.
Цей острівець на річці Уссурі, що входив до складу Пожарського району
Приморського краю, мав площу 0,74 км ² і розташовувався трохи ближче до
китайського берега, ніж до берегу Тодішнього Радянського Союзу. Однак межа
проходила не по середині річки, а, відповідно за пекінським трактатом 1860 року, по
китайському березі.
Ви
знали
Даманськ?

про

острів

Однак на тій підставі, що на Паризькій конференції 1919 року був прийнятий
принцип проведення кордонів по головному фарватеру судноплавної річки або по
середині річки несудоходної, китайці вирішили в односторонньому порядку
переглянути цей підсумок Пекінського договору.
За кілька днів до початку цього конфлікту на
іншому острові - острові Кіркінскій - близько 500
хунвейбинів влаштували грандіозну провокацію.
Виражалася ця провокація в тому, що зазначені
хунвейбіни, вставши спиною до кордону, оголили
дупи і протягом трьох годин демонстрували їх на
морозі радянським прикордонникам. У відповідь на
це прикордонники привезли на цю ділянку кордону
портрет Мао-Цзедуна і поставили його обличчям до
демонстрованих дуп, після чого китайська сторона
спішно
згорнула
акцію.
Але з травня по вересень 1969 р. радянські
прикордонники понад 300 разів відкривали вогонь
по порушникам в районі Даманського. У боях за
Даманський з 2 по 16 березня 1969 загинули 58
радянських воїнів, 94 отримали важкі поранення.
Проте ці втрати виявилися марними - 19 травня 1991 острів без всякої війни
був відданий китайцям. Після визнання острова частиною КНР нові господарі
засипали протоку, і з тих пір він став частиною китайського берега.
Про ці військові дії офіційно мовчали і не розголошували. Учасником цих
подій був і гаївчанин Остатній Віктор Артемович. Попавши в центр пересічного
вогню, залишалося лише молитися. І він молився. Читав «Отче наш» - молитву, яку
запам’ятав з дитинства, бо вчила бабуся. По цей час він вірить, що спасли його
молитва і рідна мудра бабуся. Але випробування не закінчилися. По завершенні
воєнних дій потрібно було ще відбути 6 місяців за гратами, за те що вижив. Такі
були реалії того часу.
Цю історію вивідав і вирішив не залишити без уваги найактивніший учасник
Барської районної ради ветеранів та клубу для літніх людей «Осіння калина» - Юрій
Олексійович Шаповалов.
23 листопада 2012 голова районної ветеранської
організації Надія Кузніцова, Юрій Шаповалов, голова сільської ветеранської
організації Жана Каліновська і я завітали в гості до подружжя Остатніх. Ми були
незваними і неочікуваними, але вчасно. Бо Остатні саме під’їжджали на конику
додому, і не могли зрозуміти, чому ми з квітами та подарунками стоїмо під їхніми
воротами. Сільські люди завжди гостинні, тож запросили нас до хати. Це було
урочисто і подомашньому – Юрій Олексійович вручив медаль «Захиснику вітчизни»
ми квіти і дарунки, чим довели Віктора Остатнього до сліз та спогадів. Він і не
думав, що хтось про це згадає. Адже всі про Даманський конфлікт замовчували…
Оксана Бас,
Координатор проекту «Осіння калина»,
підтриманого німецьким фондом
«Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє.»

Вишивання рушників, сватання, виготовлення весільного
вінка, запрошення, випікання короваю, приготування
весільних страв, зустріч свашок та старостів … Думаю,
що ви можете доповнити та продовжити ряд весільних
традицій. І це було не просто святкове дійство, а цілий ряд народних обрядів, які
мали оберігати нове подружнє життя від негараздів.
Але час невпинно біжить, змінює і модернізує. Традиції забуваються. На
подружнє життя дивляться простіше, не бережуть його як раніше…
ВИ ПАМ’ЯТАЄТЕ
СВОЄ ВЕСІЛЛЯ?

Ми вирішили зібрати та показати молоді цінності підготовки та створення
нової сімї за традиціями наших бабусь та дідусів. Ми почали розпитувати,
записувати. А на початку жовтня, на наше запрошення, приїхала знімальна група з
Вінницького обласного телебачення «ВДТ-6» і наші учасниці «Клубу для літніх
людей «Осіння калина» с. Колосіївка були основними діючими особами. Спочатку
присутність професійної відеокамери їх смущала, але потім як ввійшли в інтерес, то
зупинити їх було важко. Вони хотіли все розповісти, проспівати, показати. Не
дивлячись, на те що саме в цей день різко похолодало і цілу ніч лив дощ, це було 8
жовтня, у всіх був гарний та веселий настрій. Журналістка Світлана Вернигора не
чекала такої активності, і такого об’єму інформації. І наші бабусі їй так сподобалися,
що вирішили записати лише підготовчі моменти весілля, а навесні продовжити. Ось
такі наші бабусі з «Осінньої калини» артистки, а їм то вже за сімдесят. І пережили
вони і злидні, і війну, і розруху, і відбудову, але любов до життя, до життя з
високими духовними цінностями не пропала. І все це для нашого подальшого життя.
Тому ми цей скарб збираємо і доносимо до молоді. Наш діалог через телепередачу
«Народні перлинки з бабусиної скриньки села Колосіївка» вдався. Бо до нас після
трансляції телепередачі уже телефонували і запитували, чи можемо ми організувати
для дівчат майстер-клас з виготовлення весільного вінка із парафіну, як це робили
колись…
Оксана Бас,
Координатор проекту «Осіння калина»,
підтриманого німецьким фондом
«Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє.»

ДІАЛОГ ЧЕРЕЗ
РАДІО

Наш «Клуб для літніх людей «Осіння калина» стає
популярним. Якщо раніше мені доводилося їхати до
Вінниці, щоб розповісти на обласному радіо про життя у
селі. Про сільський зелений туризм, про роботу «Осінньої

калини». То тепер кореспондентка обласного
радіо приїхала до нас у Гайове, щоб власними
очима побачити наше місце зустрічей та вживу
поспілкуватися з учасницями «Клубу для
літніх людей «Осіння калина». Бабуся Варвара
так хотіла все розповісти, що 1,5 години їй
було мало! А Світлана Кравінська все
запитувала і запитувала, бо кожна відповідь то
була народна мудрість, чи-то пісня. Гарне
інтерв’ю вийшло. Запис був 29 жовтня, а 5
грудня в 6.15 ранку на хвилі FM 71.6 ми всі будемо слухати. І про підтримку
німецького фонду «Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє» ми не забули згадати. Ще
раз дякуємо фонду за підтримку у налагодженні діалогу і сільській місцевості.
Оксана Бас,
Координатор проекту «Осіння калина»,
підтриманого німецьким фондом
«Пам'ять. Відповідальність. Майбутнє.»
МІЖНАРОДНИЙ
ДЕНЬ
ТОЛЕРАНТНОСТІ

Я не згоден з тим, що ви говорите, але
пожертвую своїм життям, захищаючи ваше
право висловлювати власну думку
Вольтер

16 листопада - у Міжнародний день толерантності
ООН у м. Хмельницькому відбулася зустріч молоді в музеї Голокосту. Музей
присвячений страшним жертвам єврейського насе-лення Хмельницької області в
роки Другої світової війни. У Старокостянтинові загинуло 16694 жертви, у
Ярмолинцях 19849, Ямполі 832… По області - 115 тисяч ні в чому не повинних
чоловіків, жінок, дітей… У світі 6 000 000! Шість мільйонів!… Як результат
тоталітаризму у
цивілізованій
Європі !В кінці зустрічі відбулося
обговорення побаченого і почутого.
У відповідності до Декларації
принципів толерантності ЮНЕСКО,
1995р. толерантність визначається
як цінність і соціальна норма
громадянського суспільства, що
виявляється в праві всіх людей бути
різними, забезпеченні гармонії між
різними конфесіями, політичними,
етнічними та іншими соціальними
групами, повазі до різноманітності
світових культур, цивілізацій і
народів, готовності до розуміння і

співпраці з людьми, що розрізняються по зовнішності, мові, переконанням, звичаям і
віруванням.
І сьогодні, не забуваючи минулого, ми повинні докладати зусиль громадянського
сус-пільства до терпимості і толерантності, попередження ксенофобії і екстремізму,
якщо вони інколи проявляються у протистоянні в нашому суспільстві у вигляді не
«тієї» мови, не тим звичаям чи віруванням. Тут особливе місце відіграє гуманітарна
Програма «Місце зустрічі ДІАЛОГ», тому що саме діалог і спілкування людей з
різними поглядами, різних вікових груп і різного життєвого досвіду дає можливість
почути і зрозуміти одне одного, йти шляхом до взаєморозуміння і єднання, миру і
злагоди.
Керівник проекту
«Діалог – шлях до взаєморозуміння»
Володимир Кухар
Одним із напрямків проекту «І осінь життя буває
золотою» комунального закладу «Охтирська районна
централізована бібліотечна система» Сумської області є
ДОЛЯ ЖІНКИ
збереження пам’яті та передача життєвого досвіду жертв
тоталітарних режимів шляхом діалогу між поколіннями. Вдалося уже багато чого
реалізувати в минулому проекті. Та робота продовжується, оскільки вважаємо, що
доки не буде записане останнє свідчення свідка тих часів, заспокоюватися рано, адже
з кожним днем їх стає все менше і менше. Пошукова робота ведеться надто складно,
адже державні органи, які мають хоч якісь дані не надають інформації, тому
підключили краєзнавців, волонтерів, щоб встигнути поспілкуватися з такими
людьми, скрасити їхнє життя, бо переконалися ще на попередньому проекті, що така
робота вкрай потрібна нашим підопічним. Один із членів нашого попереднього
проекту Лінник М.І., в’язень концтабору у роки війни, зізнавався, що «тільки на
старість відчув себе потрібною людиною». Завдяки його численним зустрічам з
дітьми, молоде покоління стало більше знати і сприймати по іншому події Великої
Вітчизняної війни. На жаль, життя свідка подій обірвалося .
Тому повідомлення про виявлення ще одної людини , яка була на примусових
роботах, позвало в дорогу. Розповідь про ті страшні часи настільки вразила, що
замість розповідей про численні заходи, які були проведені в листопаді, ми все-таки
вирішили поділитися розповіддю про мужню жінку.
Знайомтеся! Ганна Василівна Шендрик народилася 20 грудня 1925 року в селі
Андріївка Балаклеївського району Харківської області.
У 1935 – 1936( не пам’ятає) разом із сім'єю
переїхала до Охтирки. Окрім старшої Ганни у сім'ї
було ще троє дітей: брат, який загинув на фронті
Великої Вітчизняної війни, сестри Ліда та Поля.
Пережила Голодомор 1932 – 1933 років.
Добре пам’ятає ті страшні роки, коли люди їли все,
навіть власних дітей. Родина ж Ганни Василівни
вижила завдяки їй та старшому брату, які добували
їжу жебрацтвом, їздячи поїздами та зупиняючись у
населених пунктах.
Ганна Василівна пригадує: «…перед початком Великої Вітчизняної війни, ми
жили в Охтирці по вулиці Київській, де у нас був невеликий флігельок та сарай, там
ми тримали худобу. Хоча в будинку не було світла, та нам подобалось там жити.

Коли розпочалася війна, у нас будинок відібрали, - там розташовувалися радянські
війська . Нам наділили будинок по вулиці Фрунзе, а потім перевели в будинок по
вул. Садовій (нині пров. Лебединський).
У 1942 році на другому поверсі колишнього кафе «Журавлик»».- продовжує
розповідь Ганна Василівна .- «знаходився центр зайнятості, у якому на обліку
перебували всі мешканці міста. Восени, чи то у вересні ,чи у жовтні нам прийшла
повістка з'явитися у центр зайнятості. Звідти нас відвезли на залізничну станцію, там
нас погрузили у вагони та відправили на роботу до Німеччини. Хто міг откупитися.
того не забрали, а у нашої мами грошей не було, батько і брат на війні(загинули на
фронтах), то мене, як старшу й забрали на роботи. Мені тоді виповнилося 17 років».
Ганна Василівна, яку сестра Ліда (вона часто навідується до старшої сестри, ось
і цього дня прийшла) називає ласкаво «наша Галинка», була невисокою, худорлявою
дівчиною, яка опинилася у справжньому пеклі: її та інших привезли в Катовиці
(Польща), де вони були змушені працювати на місцевих шахтах. Ось як Ганна
Василівна пригадує ті два з половиною роки , що вона перебувала на вимушених
роботах: «... зі мною в Катовиці відправили мою подругу з Охтирки Марію
Кашиншу. Ми жили там в соснових бараках, які були не обмазані, отоплювалися
вугіллям. В цих дерев’яних бараках заводилася надзвичайна кількість тарганів та
клопів. Жили ми по 25 чоловік у кожному бараку, спали на двоповерхових ліжках.
Вугілля для бараку ми заготовляли самостійно. Морозів великих не було, більше
мряка та сніг, який випадав звечора , а в день розтавав. Сиро було.
З одягу нам нічого не видавали, ми ходили в тому, в чому приїхали з дому. У
мене був комбінезон. Взуття видавали, якщо це можна назвати взуттям, - верхній шар
резина, а підошва буда дерев'яною. Ця підошва за день дуже намокала, бо погода в
Катовиці дуже сира, і ось ця підошва просто розпадалася на дві частини. Заміну не
давали. То ми брали пусті мішки із цементу, одягали на ноги, то так і ходили.
Усім нам видавали спеціальні нашивки на одяг «ости», за якими відразу було
зрозуміло, що ми остарбайтери з України. Щоправда те, що ми українці було видно
по кольору шкіри, німці були дуже білолиці.
Добре пам’ятаю коменданта нашого бараку, ним була сувора жінка зі Смоленська,
яка за кожну провинність била дівчат батогом.
До речі, поляки працювали на рівні з нами, німці їх не дуже жалували. Я працювала
наверху шахти. У мої обов’язки входило перевезення вагонеток, заготовка вугілля,
дров, сортування породи, яка йшла по конвеєрній стрічці. Вагонетки накидали повні.
Якщо не докидаєш, дуже кричали, а вивозити їх потрібно було далеко від шахти. А
ще заставляли кирпи розвантажувати та носити мішки з цементом вагою 50
кілограмів. А я дуже була худою, ноги не тримали, а мішок потрібно було нести, бо
розстріляють. Несеш мішок - ноги підкошуються, а по них ще і луплять. Дуже
жорстоко поступали, ніхто з нами не церемонився.
Їсти нам давали раз у день. Наш обід складався з «баланди» та 300 грамів
хліба.А на друге давали засолених ( дуже солоні) черепах. Їх розділяли на чотири
частини і видавали нам. Гидко, а що робить- їли», - розповідає Ганна Василівна не
стримуючи сльози.
«..Митися не було де. Була невеличка мисочка, там ледь руки можна було
обмити».
Ми запитали у Галини Василівни, чи забирали їх працювати у німецькі родини.
« Мене не брали, нас було багато у таборі. Бувало нас брали на підмогу. То нас
відводили і приводили під конвоєм. По дорозі ми бачили наших військовополонених,

зовсім молодих. Їх також вели на роботи у шахти. Поранені, обідрані, голодні. Ідуть
спотикаються, їх у спину прикладом, хто впав тут же і добили. А мати жде
вісточки…»,- гірко говорить Ганна Василівна.
І далі продовжує : « Німці наших дівчат не чіпали, їх за це суворо карали.
Деякі з них були добрими людьми та підгодовували нас. Врізалася в пам'ять
набожність німців. У кожного з них був образ Христа з собою. Окрім цього я добре
пам’ятаю велику статую Ісуса Христа, яка височіла над дорогою до шахт.
У моїй пам'яті випливає ще одна картинка з минулого… Дуже багато вбитих
євреїв, більшість німців, які нас вартували, їх люто ненавиділи. Тому стало звичним
явищем спостерігати за тим, як вони закопують трупи на глибу 0,5 метрів.
А ще у німців була спеціальна бочка «аушвиц» (за назвою концентраційного
табору Аушвиц), у якій заживо спалювали втікачів.
Добре пам’ятаю серпневий день 1945 року… В цей день наші війська прийшли
в Катовицю і нас відправили додому.» Далі Галина Василівна згадує як їхала додому
«…Я по життю була обачлива та хитрувата, тому мабуть і пережила усі жахи , які
припали на мою долю. Повертаючись додому, і щоб мене в дорозі ніхто не образив я
вдала , що хвора на малярію, запнулася по очі хусткою, зробила вигляд , що мене б’є
озноб , то мене ніхто і не чіпав. А траплялося різне з дівчатами… Приїхала додому ,
а тут не одноразово викликала місцева влада і все допитувалася чи з доброї волі чи
примусово я поїхала на роботи до німця… Яка там добра воля…».- гірко схлипує
розповідачка.
І знову спогади: «1947 рік. Голодовка. Моїй мамі було дуже важко самій
виховувати трьох дівчат, тому я влаштувалася на роботу у ливарний цех заводу
«Промзв'язок» , де мені за роботу видавали щодня 400 грамів хліба. Та для нашої
родини, яка складалася з чотирьох осіб, цього було замало. Тому мама прийняла
нелегке рішення, - віддати молодших сестер до дитбудинку, який знаходився у Хухрі.
Та по дорозі по дитбудинку їй на шляху зустрілася жіночка, яка зі сльозами на очах
повідомила, що в цьому будинку щонеділі від голоду вмирають 15 дітей. Мама з
сестрами повернулася додому. А потім інше горе… Мама та сестрички захворіли на
тиф. Я, як могла, допомагала. Ми їли липові брунькі, сережки з берези, тощо.
Для того, щоб моя сім'я вижила я працювала на заводі по 2 зміни підряд. Та все
ж таки я була змушена на недовгий час віддати своїх сестер до дитячого будинку,
який знаходився в Охтирці по вул.Фрунзе».
Ганна Василівна скромно розповідає про свої хвороби. Був інсульт , але вона
його перемогла. Та ось ще біда, дуже болять ноги.Та вона надзвичайно сильна жінка,
яка з оптимізмом дивиться в майбутнє. З честю вистоявши проти усіх труднощів, 40
років пропрацювавши на місцевій швейній фабриці, радіє життю зі своїми сестрами.
Сестричка Ліда живе у нашому місті. Вона з ніжністю та вдячністю говорить про
свою старшу сестру, завдяки якій всі вони вижили та вистояли у ті непрості роки.
Середня сестра, Поля, живе вТалліні, але щороку приїжджає в гості до сестри, яку
вона так любить та поважає. А ще у Ганни Василівна є улюблена племінниця та онук
Рома, який вчиться на юриста, та дуже любить бабусю.
Ось така доля однієї жінки, для якої найвищими завжди залишалися
непересічні людські цінності. Їй є що сказати прийдешнім поколінням, і в першу
чергу про те , щоб ті жахіття, які вона пережила, ніколи не повторилися.
Керівник проекту «І осінь життя
буває золотою» О.М.Андоленко

Молюсь за тих, хто
скибки хліба не
дочекавсь, заснув
навік…

Молюсь за тих, хто скибки тої
Не дочекавсь, заснув навік…
Зими холодної, лихої
В той чорний тридцять третій рік.

Щороку в листопаді місяці Україна прихиляє коліна
перед мільйонами жертв голодомору 1932-1933 років,
перед тими страждальцями, кого скосила голодна
смерть. Колективний голод, холод, біль, колективна смерть понині кровоточать в
серцях тих, хто пережив страшні роки, а тепер дістав можливість розповідати,
свідчити, переконувати.
Учасники проекту «Клуб спілкування «Осінь життя» смт. Макошино та
Придесення», вшановуючи працю хлібороба та схиляючи голови перед жертвами
голодомору, в переддень Дня працівника сільського господарства провели усний
журнал на тему: «Молюсь за тих, хто скибки хліба не дочекавсь, заснув навік…».
Участь в цьому заході взяли учні місцевої школи
(21 чоловік) та ті, хто пережив голодне лихоліття,
а потім все життя працювали на землі, ростили
хліб (7 чоловік). У святково прикрашеній
світлиці, де на столах красувався запашний
каравай та різні вироби з тіста, линули гіркі
спомини.
«…я в голод нянчила двох маленьких сестричокблизнят. Їм не було ще й року. Плакали вони
постійно, бо хотіли їсти. Я теж їсти хотіла і ноги
в мене пухли від голоду. Щоб дівчатка не плакали, давала їм смоктати свої губи. Так
вони мені їх насмоктували, боліли здорово. Але ж трішки помовчать. Померла одна,
а одну таки уберегли…» - розповідала Ольга Миколаївна Плева. Розповідала і
плакала. Німа тиша стояла в світлиці.
Розповіді учасників великої біди проникали в душі юних слухачів. Тихенько і з
острахом запитували вони в гостей про життя в голодні часи, ніби боячись затронути
щось болюче в їхніх душах, образити ненароком.
І тільки дитячий концерт, слова вдячності за нелегку працю повернули до
дійсності, створили святкову атмосферу.
Привітали гостей і учасники фольклорного ансамблю «Надвечір’я». Линули
українські пісні: веселі, грайливі, сумні.
Підспівували їм і старенькі и молодь.
І здавалося, що велика родина зібралась за святковим столом и все у них спільне.
Щиро дякували гості учасникам проекту і, затискаючи в долонях подарунки та
саморобки від дітей, залишали оселю благодійної організації «Нащадки Аратти».
Залишали і висловлювали надію ще не раз навідатись сюди.
А Валентина Федотівна Громадська, сільська жінка, яка все життя працювала на
землі, подарувала свій вірш:
Я зневажаю тих, хто зневажає працю селянина,
Мовляв, в селі нема ніякого пуття,
Село цінити треба, мов святиню,
Бо без села нема ніде життя.
Всі полюбляють молочко і сало,

Та на асфальті не росте воно,
І хліба на столах уже б не стало,
Коли б так не трудилося село!
Керівник проекту Колесник Н.І.
У листопаді активісти МОГО «Творити добро»,
студенти МНАУ, продовжили реалізацію проекту
«Поєднання інтересів молоді та людей похилого
віку».
15 листопада молодь влаштувала свято під назвою
«Добрий концерт», на який зійшлося багато
громадян похилого віку. Молодь із великою радістю
подарувала теплі слова
поваги та пісні. Дзвінкі
голоси дівчат наповнили теплом серця стареньких
людей, і вони не могли стримати сльози. Відвідувачі
щиро зраділи та підспівували разом із волонтерами
організації. Почувши пісні, бабусі та дідусі не могли
втриматися на місцях та, домовившись з молоддю,
зібралися 29 листопада на зустріч-чаювання. Повільно,
разом, крок за кроком вони прийшли до актової зали і
тепер не тільки студенти, а і люди молоді
духом показували номери самодіяльності.
Після виснажливих пісень, скоромовок і
танців всі учасники сіли за стіл, щоби
розказати історії зі свого життя, які так
зацікавили молодь. Також за розмовою
згадали неминучий біль голодомору і
розповіли, як кожен провів 24 листопада,
Молодь МОГО
"Творити добро"
продовжує реалізацію
проекту «Поєднання
інтересів молоді та
людей похилого віку»

День пам’яті жертв голодомору. Волонтери
взяли
участь
у
традиційній
загальнонаціональній хвилині мовчання,
під час якої сотні тисяч миколаївців
запалили свічки у рамках акції «Запали
свічку пам’яті». А бабусі і дідусі, які не в
змозі були прийти, запалили вогники у
вікнах своїх будинків.

Миколаївська обласна громадська організація
Віта Твардовська

Асоціація ветеранів (інвалідів) локальних війн
«Ренесанс Одеси» за підтримки німецького фонду
ЗУСТРІЧІ У
«Пам'ять, відповідальність, майбутнє» з метою
ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ
покращення соціального та психологічного стану
КЛУБІ «ПАМ'ЯТЬ»
людей, що постраждали від тоталітарних режимів, а
також сприяння розвитку діалогу та взаєморозуміння
з молоддю у вересні 2012р. створила в Одесі Причорноморський клуб «Пам'ять». В
програмі його роботи зустрічі для спілкування та спільного святкування визначних
подій; зустрічі з молоддю, митцями і вченими; відвідування театрів, історичних та
святих місць; допомога в написанні та виданні спогадів (інтерв’ю, виставок); участь
у роботі творчих груп (гуртків) за інтересами; соціальна, юридична, психологічна та
інша підтримка. Для забезпечення рівних умов участі в заходах
Клубу
постраждалих осіб з обмеженими фізичними можливостями, організатори
передбачили транспорту-вання, зустрічі вдома і дистанційну участь ресурсом
Інтернету.
В затишній, майже домашній обстановці, на початку листопада пройшла чергова
зустріч членів Клубу, в якій прийняли участь колишні остарбайтери, в’язні
концтаборів, люди, що проживали на окупованій території, репресовані та люди
похилого віку.
Радість зустрічі зі старими знайомими, обмін спогадами та нові знайомства...
А потім, за чаєм із солодощами, потекла жвава дискусія щодо важливості чуйного
відношення до людей, які пройшли через найтяжчі випробування, відтворення і
збереження для потомків їх безцінних спогадів про часи лихоліття та шляхи їх
подолання. В ході зустрічі було внесено ряд пропозицій щодо розвитку діяльності
Клубу. Зокрема, Світлана Матвєєва запропонувала підключитися до пошуку 262-х
дітей, що підчас окупації перебували в сирітських домах м. Одеси, а також
організувати спілкування з ветеранами, які за станом здоров’я не можуть відвідувати
Клуб,
вдома.
Анатолій
Галентовський, в’язень концтабору
Субач
поблизу
Вільнюса,
запропонував проводити музикальні
вечори за тематикою 40-х років,
бажано під патефон. Виявилось, що
багато в кого збереглися платівки тих
часів, а от з працюючим патефоном
питання залишилось поки що
відкритим.
Керівник
соціальної
програми Вітана Овчаренко (за
фахам
–
лікар-реабілітолог)
кваліфіковано надала пояснення на
численні болючі питання літніх
людей і допомогла знайти вірні рішення. А також запропонувала спільно
поздоровити з 90-то річчям Олену Андрієву вдома, прикуту хворобою до ліжка.
Лідія Каряжа запропонувала налагодити пошук втрачених в важкі роки рідних та
близьких, включаючи і можливості пошуку за допомогою Інтернету. За ініціативи
колишнього в’язня концтабору А. Галентовського, кілька членів Клубу прийняли
участь у 4-му Міжнародному відкритому турнірі по більярду серед осіб з ОФМ, який

24-25 листопада в Одесі проводила Асоціація «Ренесанс Одеси». А. Галентовський в
цьому турнірі досяг певних спортивних результатів і був нагороджений цінним
подарунком і грамотою у
номінації
«Глядацькі
симпатії». Взагалі, цікаво, що
вже в ході обговорення,
спільними
зусиллями
знаходились рішення багатьох
питань. Швидко сплинуло
кілька часів спілкування, але
ще багато тем не успіли
обговорити, їх відклали на
наступні зустрічі.
Запрошуємо людей що
постраждали від тоталітарних
режимів та окупації, а також
літніх людей і волонтерів
Причорноморського регіону брати участь у заходах Клубу. Для волонтерів
передбачається підготовка за міжнародними програмами та підтримка.
Причорноморський клуб «Пам'ять» розташовано за адресою м. Одеса, вул.
Серова, 18.
Отримати додаткову інформацію про діяльність Клубу, а також висловити свої
побажання та пропозиції пропонуємо по телефону 048 700 71 73, або електронною
поштою E-mail: vitanaov@mail.ru.
Директор Причорноморського клубу «Пам'ять»
М. Овчаренко

25 ноября 2012 года в Луганском областном
благотворительном фонде «Хэсэд Нэр» в рамках
проекта
«Академия
социализации
пожилого
ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ
человека» при поддержке фонда EVZ прошла
ВЕКА – ПОМНИТЕ!
презентация книги Виктора Сурата «За порогом
скорби». Свою новую книгу В. Сурат посвятил памяти земляков, уничтоженных
фашистскими
палачами
в
период оккупации города в
июле 1942г. - феврале 1943г.
Книга написана в жанре
художетсвенно-документальной повести: рассказывая о
страшных
событиях
того
времени
автор
широко
использует архивные материалы
и
воспоминания
очевидцев.
Это книга о тех, кто погиб от
рук фашистов, и кто спасся в

страшном ноябре 1942 г., о тех, кто, рискуя собственной жизнью, спасал своих
земляков.
Звучит трагическая музыка. На экране проходят документальные кадры.
Виктор Зиновьевич Сурат подчеркнул, что создание повести не было для него
самоцелью. Он преследовал три цели: еще раз напомнить идущим на смену
поколениям, об ужасах Холокоста, обратить внимание своих сограждан на все более
частые проявления нацио-нализма, ксенофобии, анти-семитизма, предупредить, что
за всем этим неизбежно следует фашизм.
Если человечество не хочет повторения ужасов Холокоста, оно должно стремиться,
чтобы у людей не угасало чувство сострадания к невинным жертвам, чтобы у народа
была жива память, и каждый из нас считал своим долгом сделать все от него
зависящее, чтобы подобное не могло повториться.
Аудитория замерла. На лицах собравшихся горечь, боль, скорбь. Звучат рассказы
очевидцев страшных событий.
Сильное впечатление на участников встречи произвел рассказ Георгия Журавлева,
невольного свидетеля казни на Острой Могиле. Пожилой, больной человек
дрожащим голосом говорил о том, чему был очевидцем, и слезы наворачивались на
глаза, а сердцу становилось тесно в груди. Да, это страшно, но ведь это было. И
говорить об этом надо!
Очень ценно, что участниками презентации стали наши дети, члены подросткового
клуба Хэсэда. Они не просто прочитали книгу В. Сурата и высказывали о ней свое
мнение, но и задали автору ряд вопросов о его работе над книгой и о событиях тех
времен. Причем, было видно, что ребята искренне взволнованы, что события
повести произвели на них сильное впечатление. И это главное свидетельство того,
что презентация достигла своей цели, ведь этим ребятам предстоит строить новую
Украину, жить и работать в ней, и я уверена, что они смогут дать достойный отпор
любым проявлениям фашизма, в какие бы одежды он не рядился.
Закончить хочется словами Луганского поэта Андрея Медведенко:
« … Опять в ушах и плач стоит, и вой.
О скорбь моя – Луганский Бабий яр!
Уразуми, о Господи, того, кто на костях несчастных строит рай! …»
Луганский областной
благотворительный фонд «Хэсэд Нэр»
Сытникова Н.
28 жовтня 2012 року «Спілкою громадських організацій
«Театральна
інвалідів Києва» в рамках проекту «Організація дозексурсія»
вілля для колишніх в’язнів концтаборів, військовополонених та жертв націонал-соціалістичного режиму», для
членів «Спілки
28 колишніх політичних в’язнів фашистських концтабо-рів» було
організовано екскурсію до Національного академічного театру російської драми ім.
Лесі Українки на виставу «Дядюшкін сон». Учасники проекту мали можливість
зустрітися, переглянути цікаву виставу та поспілкуватися один з одним та з молоддю.
Захід проходив в рамках програми «Місце зустрічі – Діалог», за підтримки Фонду
«Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє».
Спілка громадських організацій інвалідів Києва

«ДИАЛОГ ВМЕСТЕ»
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Ноябрь 2012 года стал для проекта Запорожского
еврейского центра «Мазаль Тов» «Клуб для пожилых
«Здоровое старение» месяцем новых открытий и

знакомств.
В начале месяца участники «Клуба» познакомились с гостями из Британии –
представителями фонда Всемирное Еврейское Возрождения (WJR, Великобритания)
и Еврейская Забота (Jewish Care, Великобритания). Они посетили встречи проекта в
Общинном центре «Мазаль тов» и побывали в гостях в Жовтневом территориальном
центре социальной помощи. Везде их встречали с традиционной украинской
гостеприимностью и душевным теплом – с песнями, танцами и даже варениками!

А в выходные с 16 по 18 ноября проект «Клуб для пожилых «Здоровое
старение» выехал на семинар на о-в Хортица. Программа называлась «Диалог
Вместе» и полностью отвечала заявленной теме. Участниками стали 25 активистов
«Клуба», 15 волонтеров, трое из которых люди на инвалидных колясках и 30 семей с
детьми (представители проекта «Вместе» для еврейских семей).

Семинар начался в пятницу вечером и познакомил гостей с традицией
еврейской общины отмечать приход невесты Субботы – мы читали текст Торы,
подымали бокалы с кошерным вином, делили еврейский хлеб (халу), ужинали, а
потом до поздней ночи пели песни как народные (украинские, еврейские,
болгарские, русские) так и песни, которые были частью истории – военные,
советские. Благодаря атмосфере диалога межнациональной группы участников мы
смогли с честью отметить и День Толерантности, который совпал с началом
семинара

Субботнее утро началось с прогулки по острову Хортица – хвойный лес, берег
Днепра в сочетании с морозной погодой и благодатным запорожским воздухом.
Затем начались диалоговые программы, которые длились до позднего вечера –
волонтеры собирали истории жизни и судеб пожилых, специалисты проекта
проводили беседы по истории и традиции, психологии и реабилитации. Каждый
участник смог посетить интересную и полезную ему программу – лекцию, беседу,
интервью, реабилитационные занятия с использованием Монтессори-педагогики,
которая является прекрасным инструментом профилактики и реабилитации
старческой деменции.

После церемонии прощания с Субботой (еврейская Авдала), мы предложили
всем участникам окунуться в мир творчества и изготовить сувениры на память. Мы
сделали подсвечники из соленого теста и удивили всех мешочками с благовониями,
которые очень просто сделать из специй и пряностей. Уверены, что еще долго не
только в сердцах, но и в домах участников будет жить воспоминание о проведенном
семинаре.
Ну и какая же встреча без танцев?! С субботы на воскресенье по Хортице
звучали ритмы Рио-Риты, фокстрота, вальса, Хава Нагилы и гопака. Танцевали все –
и дети и старики. А вальс от влюбленной пары на колясках не оставил равнодушным
никого – их смелость, открытость, желание полноценно жить вдохнули уверенность
и надежду в каждого из нас!

В воскресенье мы провели программу-прогулку по Хортице «История
Запорожья межнационального», которая познакомила участников с незнакомыми и
давно забытыми фактами из жизни города и области.

В этот день мы также отмечали Международный день еврейских знаний и
наши занятия были посвящены истории и традициям евреев – пожилые делились
опытом, молодежь задавала вопросы, а люди других национальностей с интересом
узнавали новое.
Одним из открытий семинара стала программа «Статический квест», которую
подготовили для пожилых волонтеры. Обычно квест – это динамическая игра –
нужно много ходить, выполнять задания, однако так как это не под силу пожилым с
палочками и волонтерам на колясках, то игра была на одном месте. Вопросы
касались музыки и поэзии прошлого века, истории города и улиц и на удивление
пожилых молодые люди с легкостью угадывали стихи Есенина и песни Высоцкого,
знали старые названия улиц и исторические события военных лет.
Семинар закончился обещанием встречаться в будущем и продолжать диалог
поколений, который дарит позитивные эмоции, улучшает здоровье, налаживает
общение и таким образом продлевает жизнь!
Руководитель проекта «Клуб для пожилых «Здоровое старение»
Запорожского городского благотворительного фонда
«Еврейский общинный центр «Мазаль Тов»
Минакова Катерина
Працівники та волонтери Клубу літніх людей «Жива
історія», що діє при благодійному фонді «Карітас СДЄ
УГКЦ” регулярно відвідують своїх учасників на дому.
Сьогодні ми побували у свого підопічного п.
Володимира, який проживає у Дрогобицькому районі і
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не має змоги приїздити до нас сам у холодну погоду.
На приїзд гостей п. Володимир чекав з нетерпінням,
широко розкрив обійми, на лиці засяяла посмішка. Він
радо запросив до хати. Пенсіонер живе сам. В хаті
тепло, чисто, прибрано і дуже затишно. На стіні
фотографія, його і дружини, з якою прожив 64 роки і
якої, на жаль, уже немає серед живих. На столі
підшивки з різних газет, – п. Володимир людина
освічена, багато читає. Похвалився покупкою – новим
телевізором, а цифровий тюнер за державною
програмою дали в подарунок. Дідусь у свої 88 років
швидко порається, запрошує до столу на чай з
печивом.
Розмова потекла у звичному теплому руслі. І не зчулися, як минуло за
розмовою 2 години, так цікаво розповідав пенсіонер і навіть заспівав:
Ми українські спекулянти
Вже поїзд свиснув біля Львова
Рушаємо поїздом на Львів,
А грубий німець кличе: «Гальт!»
Купуєм яйця, сир і масло,
А я йому відповідаю:
Горілку гоним з буряків.
«Я український шпекулянт».
П. Володимир ще досі співає у церковному хорі, відвідує Клуб літніх людей,
допомагає сусідам. А в молодості він воював і дійшов аж до Парижа.

«ПОЇЗДКА У С.
РИХТИЧІ»

А ось уривки з розповідей:
Як прийшов з армії, пішов коня пасти, а коли повертався, почув: «Стій, хто йде?» А
я й пожартував: «Ведмідь». Клацнули затвори і в наручники. Питають: «Хто?
Звідки? І хто йде за тобою?» Повели додому, перевірили хату та якось відпустили,
бо мама з жінкою просилися.
А коли вступив в УПА, там було все строго, не можна було пити, курити, а мали
докладати кожен день, скільки селом проїхало танків та машин. А нас на вулиці
було шестеро хлопців. Хтось приніс німецькі цигарки, пахучі, та й спробували. Ще
якийсь хлопчина біля нас крутився. На другу суботу прийшли кілька воєнних і
кажуть решту хлопців кликати, і тут нам: «Ви заарештовані». Відвели нас до
сусіднього села, до старої хати під соломою, а там комісар і каже: «Не
підчиняєтесь закону, курили, на перший раз прощаємо, по 15 буків на спину». То два
тижні не міг лягти на спину.
Каже, часто згадує ті часи, і навіть сниться йому те, що відбувалося багато
років тому.
Ми поспішили, бо вже стемніло, хоча слухали б ці спогади без кінця. Зробили
фотографії. Наш п. Володимир подякував, що не забуваємо і запрошував
приїжджати ще.
Анна Кілас,
Керівник Клубу літніх людей «Живаісторія»
БФ «Карітас СДЄ», м. Дрогобич

Організатор програми:
Всеукраїнська благодійна організація
«Турбота про літніх в Україні»
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«Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (Німеччина)
Веб-сайт: www.stiftung–evz.de

Виконавець випуску координатор проекту"Організація діяльності центру
"Довіра" для жертв тоталітарних режимів" Тетяна Карпенюк
Адреса: Україна, 45400, Волинська область, м.Нововолинськ, вул.
Св.Володимира,3 тел.(03344) 63212

Організатор програми:

