ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК
ГРУДЕНЬ 2012 РІК

АНДРІЇВСЬКІ ВЕЧОРНИЦІ

Одним із улюблених звичаїв нашого народу були
Андріївські вечорниці, які завжди гуртували людей різного
віку і сприяли зародженню кохання поміж молодими.
13 грудня соціальним працівникам центру «Довіра», що
діє у ВОБФ «Карітас-Волинь» вдалося відтворити святкову атмосферу того часу. Вони організували для
людей похилого віку, які є цільовою групою проекту, справжні вечорниці.
Запрошені гості, а їх було понад 20 чоловік,
підготувалися до свята заздалегідь – хто одягнувся у
яскраву вишиванку, а хто у вбрання з національними
елементами. Ведучою на заході була Віта Сєргєєва, яка, аби
розвеселити людей поважного віку, запропонувала
присутнім долучитися до традиційних забав, вкусити
калиту і тим самим поринути в чарівну атмосферу
українського свята.
Публіку звеселяли талановиті і креативні школярі, які
відвідують мистецькі гуртки в міському центрі дитячоюнацької творчості. Вони співали настільки проникливо, а
пісні були такими душевними, що в присутніх аж мурашки
пробігали по шкірі.
Захід об’єднав в одне ціле різні покоління: молодь
зацікавлено слухала розповіді про те, як
святкували Андріївські вечорниці в давнину, а
представниці центру «Довіра» радо ділилися
спогадами та розповідали історії з власного життя.
Дуже цікаво було слухати згадки про ворожіння на
Андрія. Щоби на Андріївських вечорницях, окрім
розваги й душевного відпочинку, посеред літніх
людей витав ще й різдвяний дух піднесення і
добра, на заході заколядував народний колектив
«Надвечір’я» міського будинку культури.
А завершилися вечорниці тихою душевною
розмовою людей похилого віку за чаєм та
солодощами. Щирі слова вдячності пролунали на адресу організаторів та німецькому фонду «Пам’ять,
відповідальність, майбутнє» за подаровану радість зустрічей. Кожна така зустріч допомагає літнім людям
долати самотність, відчувати себе потрібними.
Керівник проекту у ВОБФ «Карітас-Волинь»
Карпенюк Тетяна, м. Нововолинськ

ВОЛОНТЕРИ ВЛАШТУВАЛИ
ЗИМОВИЙ БАЛ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ПОХИЛОГО ВІКУ

Ось настала чудова зимова пора: сніг, подарунки, радощі та
гучний сміх! У цей святковий час волонтери МОГО «Творити
добро», студенти Миколаївського національного аграрного
університету,
продовжують багаторічну традицію привітань на Новий рік та
Різдво і надалі реалізовують проект «Поєднання інтересів молоді та
людей похилого віку» (проект реалізується у рамках програми
«Місце зустрічі – Діалог» за підтримки фонду «Пам’ять.
Відповідальність. Майбутнє» та ВБО «Турбота про літніх в
Україні»). Підготовка до привітань розпочалася з написання та
відправлення вітальних листівок людям похилого віку, які
мешкають у Заводському районі.
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Наші щирі й любі бабусі та дідусі так багато зробили для того, щоб
ми жили в цей прекрасний час, що ми не втримались і відвідали вдома
своїх підопічних, висловили щирі слова подяки та привітали їх,
подарувавши святковий настрій. Вони так зраділи, що не змогли
втримати сльози радості.
Кожен День Святого Миколая для малечі розпочинається з
подарунків. Але і на старших сьогодні чекали сюрпризи. Волонтери
МОГО «Творити добро» завітали до Притулку для громадян похилого
віку та інвалідів, щоби привітати своїх підопічних.
Вже за доброю звичкою
молодь разом із старень-кими зібралася у кімнаті відпочинку.
На продовження зустрічі дівчата в українських костюмах
виконали святкові пісні, а по-тім вручили подарунки – книги,
музичні плеєри та солодощі.
У відповідь на привітання старенькі також підготували
подарунок – вірші, які всі з радістю почули та за чашкою
гарячого чаю представники старшого та молодого поколінь
продовжили спілкування.
А 20 грудня у Відділені центру соціальної допомоги вдома
Заводського району відбувся концерт «Новорічний вогник», де молодь привітала людей похилого віку,
подарувавши їм цінні подарунки. Всі разом співали колядки, новорічні пісні, розповідали гуморески.
Також всі охочі показали свої таланти та щиро виступили на сцені. Шквал оплесків довго лунав у актовій
залі.
Після «Новорічного вогника», вперше на базі Миколаївського
НАУ 27 грудня 2012 року відбувся «Зимовий бал», який поєднав
молодь та людей похилого віку.
Для представників старшого
покоління молодь організувала
концертно-розважальну
програму, яка включала пісні, танці
та навіть гуморески. В свою
чергу, люди похилого віку за
таку
чудову
програму
підготували нам сюрприз: Гелих Ганна Петрівна прочитала вірші, а
Герасимова Клавдія Семенівна байку «Лисиця і бобер». Після всіх
виступів присутні одержали подарунки. Потім на них чекав дивовижний,
сповнений казкою, зимовий бал, де незважаючи на солідний вік, наші
серйозні бабусі та дідусі перетворилися на прекрасних юнаків і дівчат, що
їх не можна було відрізнити від молоді, яка разом з ними кружляла в
захоплюючих танцях.
Розчулені присутні в кінці також привітали волонтерів, побажавши їм
миру, любові та благополуччя у родинах.
Увага та теплі слова вітань – це найголовніше, що подарувала людям
похилого віку наша молодь і з радістю продовжує творити добрі справи!
МОГО «Творити добро»
м. Миколаїв
0637481087
vita.tvardovskaya@mail.ru

ЧОТИРИ ПРЕМ’ЄРИ

В грудні 2012 р. в рамках проекту «Жива історія:
пам'ять єднає покоління» Херсонського Центру молодіжних
ініціатив «Тотем» пройшли покази коротко-метражних
фільмів, знятих по спогадам херсонців про Другу Світову
війну, про окупацію Херсона. Перші покази, які відбулися в Херсоні, були найбільш відповідальними,
адже на них разом з режисерами і акторами були присутні літні люди, історії яких створили основу
сценаріїв. Із завмиранням серця автори фільмів чекали рецензій на свою роботу – адже це не лише
найбільш суворий, але й найважливіший для нас глядач. Було дуже важливо дізнатися, чи вдалося зберегти
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правдивість оповідання і передати емоційність спогадів. І коли після перегляду літні люди щиро дякували
молодим режисерам і обіймали акторів – це й
була найдорожча винагорода…. А потім всі
ділилися враженнями від фільмів. Актори
розповідали, як вони прагнули відчути
атмосферу військових років, а очевидці
доповнювали свої розповіді деталями.
Потрібно
відзначити,
що
поряд
з
професійними акторами в зйомках брали
участь волонтери – звичайні молоді люди, для
яких цей досвід став важливим етапом в
житті.
Одразу після прем'єри фільмів в
Херсоні їх режисерів запросили до Миколаєва, на зустріч в клубі «Кіно Комьюніті».
Показ був організований громадською організацією "АРТ-оптиміс-ти". Були показані 4 фільми: "Дорога колесо" (реж. Андрій Литвиненко), "Без цибулі" (реж. Макс Афанасьєв), "За яблуками" (реж. Устин
Данчук) і "Поганий хороший вчинок" (реж.
Олександр Юдін). Фільми були прийняті глядачами
дуже тепло, а після показу відбулося обговорення. І
хоча ті, хто зібрався, в першу чергу обговорювали
технічні питання зйомок, оскільки фільми зняті
дуже професійно, але також цікавилися й
особливостями перенесення справжніх історій у
формат відеофільму. Автори розповіли про те, як
вдалося примирити реальні історії з авторською
вигадкою і зберегти кінематографічність так, щоб
не зашкодити правдивості.
Потрібно додати, що фільм «Дорога – колесо»,
знятий в рамках проекту «Жива історія: пам'ять єднає покоління», у жовтні 2012 р. був показаний в Києві,
в рамках Міжнародного кінофестивалю «Молодість», в програмі «Molodist Shoot''n''play». Після перегляду
39 фільмів в столичному кінотеатрі «Кінопанорама» журі серед кращих чотирьох фільмів відзначило «Дорога –колесо».

Олена Афанасьєва,
Центр "Тотем"
Херсон
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РАЗОМ

Закінчився перший квартал роботи проекту Калуської філії
Союзу українок „Місце пам’яті”. За цей час відбулося багато
різних подій. Умовно їх можна розділити на два типи:
господарські роботи по облаштуванню комфортного місця
зустрічей у приміщенні СУ та пошуково-дослідницька робота за програмою „усної історії”. Саме ці два
основні види діяльності утворили чимало різних відгалужень.
Мінімальний комфорт у приміщенні, де збираються люди поважного віку та молодь, підлітки – це дуже
важливо. Якщо люди мають місце, де можна спокійно посидіти, поговорити за чаєм чи кавою - їм хочеться
частіше збиратися, шукати спільні інтереси та організувати спільну роботу. У неформальному спілкуванні
стираються різниця у віці, соціальному статусі, зникає непримиренність у поглядах.
Вересневі зустрічі були схожі на перший лід – крихкий, тонкий, але холодний. У листопаді ж в
приміщенні СУ працювала єдина команда. Учасники зустрічей в процесі роботи з’ясували свої вподобання
чи,
навпаки,
несприйняття,
позбулися
чималої
кількості
взаємних стереотипів, і, головне –
зацікавилися одні одними у суто
особистісному вимірі.
Відбулося дев’ять зустрічей
по груповій роботі. Записано ще
чотири індивідуальні інтерв’ю.
Щоправда, матеріалу зібрано значно
більше, тому процес збору буде
розширюватися. На щастя, є
достатньо волонтерів, які можуть
охопити цю роботу. До волонтерів
проекту філії Союзу українок
приєдналися
учасники
гуртка
«історичне краєзнавство» Центру
технічної
творчості
міста
та
працівники
калуських
музеїв.
Підняті теми потребують фахових досліджень місцевої історії, вони «переросли» себе.
До «усної історії» додалася невелика програма історичної реконструкції – вже у січні будуть перші
спроби. І, звичайно ж, програма підготовки документальної вистави, опрацювання інтерв’ю, фото –
фактично всі ці три напрямки роботи можуть стати самостійними міні - проектами. Зокрема, в
краєзнавчому музеї Калущини формується з жовтня новий розділ експозиції. Крім того, робота проекту
співпала з дослідженнями місцевих краєзнавців стосовно історії калуської тюрми, де, ймовірно, буде
створено музей. Якщо це станеться, то матеріали проекту будуть представлені саме у його
експозиції.Учасники проекту вже натрапили на моторошну детективну історію часів німецької окупації.
4 листопада 1943 року на ринковій площі Калуша відбувся розстріл гестапівцями 12-ти учнів
калуської торгівельної школи. Середній вік – 16-18 років. Звинувачення – підозра у зв’язках з українським
підпіллям. На страту зігнали всіх присутніх на площі. Був четвер, базарний день. Шеф калуського гестапо
Ассман після розстрілу звернувся до присутніх з промовою про те, що так буде з кожним, хто хоче вільної
України. Тіла юнаків завантажили на машину і вивезли у невідомому напрямку. Очевидно, окупанти
боялися паломництва до місця поховання. І ось вже 70 років це місце залишається таємницею. Волонтери
програми «усної історії» розпочали архівні пошуки та збір свідчень. Ще живі і свідки події, і учні
«торговельки», і родичі розстріляних. Дуже хочеться юним учасникам проекту розкрити цю таємницю до
листопада 2013 року, коли виповниться 70 років події.
І подібних історій по ходу роботи проекту випливає багато, адже Калуш фактично втратив міщан у
Другій світовій та в перші повоєнні роки. Тут розстріляно майже дев’ять тисяч євреїв, розстріляно та
депортовано більше п’яти тисяч українців, поляків та німців. Сучасні мешканці міста приїхали до Калуша
наприкінці 60-х років ХХ століття, тож пошук старожилів міста – справа нелегка. Але тим цікавішим є
успіх у дослідженні. І ще важливий момент: таємниці однаково ваблять і молодих людей, і літніх. В них
з’являється спільний інтерес, вони – разом. Вони разом дорослішають і разом молодшають.
Люба Липовська, голова Калуської філії Союзу українок
Керівник проекту «Місце пам’яті»
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ВСТРЕЧИ

Накануне Рождества, 5 января, в непринужденной теплой дружественной
обстановке прошла встреча жертв нацистских преследований с молодежью
города Одессы в Причерноморском клубе «Память». Клуб организован Ассоциацией «Ренессанс Одессы»
при поддержке немецкого фонда EVZ «Память. Ответственность. Будущее». Не смотря на то что клуб
создан совсем недавно, уже растет его популярность как в среде бывших жертв тоталитарных режимов, так
и среди молодежи города.
Активное участие в подборке мелодий военных лет для
праздничной встречи принял узник концлагеря в Штутгарте
Игорь Радичев. Учащиеся 6-8 классов 68-й школы
подготовили небольшую концертную программу –
Рождественские поздравления, чем приятно порадовали
пожилых людей. С особой радостью члены клуба поздравили
бывшего малолетнего узника концлагеря Субач (г. Вильнюс)
Анатолия Галентовского - участника 4-го Международного
турнира по бильярду среди лиц с ограниченными
физическими возможностями, который проходил в Одессе
24-25 ноября 2012 г. За победу в 1/16 финала, Федерация
бильярдного спорта Украины, наградила Анатолия ценным
призом, а директор спортивного клуба «Ренессанс Одессы»
Мария Сергачева вручила ему почетную грамоту за
подписью губернатора Э. Матвийчука. При этом она
отметила: «Анатолий показал ценную для бильярдиста продуманную тактику игры».
После поздравлений, непринужденно общаясь за сладким столом, студенты - будущие журналисты
и учащиеся школы, с искренним интересом слушали рассказы свидетелей лихолетья. Молодежь
интересовало многое: Как отмечали праздники в тяжелые годы войны? Какие были игрушки, угощения?
Кто и как из бывших фашистских узников узнал об окончании войны? Как это отмечалось, какой была
дорога домой?
Анна Блинова, узник Равенсбрюка, рассказала, как мама готовила на Рождество «вкусный» чай из
картофельных очисток – единственное праздничное
угощение. Светлана Матвеева и Лидия Каряжа делились
«секретами» изготовления новогодних украшений и
игрушек их тяжелого детства. Члены клуба наперебой
рассказывали, как они узнали об окончании войны, а
молодежь с замиранием сердца слушала их рассказы.
Особый интерес вызвали рассказы о самодельных
игрушках тяжелого детства членов клуба. Волонтер
Элеонора Атаманова предложила совместными усилиями
подготовить выставку игрушек. Предложение было с
энтузиазмом поддержано как пожилыми, так и молодыми
участниками Клуба.
В ходе встречи, бывшие малолетние узники и
остарбайтеры обсудили необходимость подготовки и
публикации сборника воспоминаний, включающего и
вопросы, затронутые в ходе праздника и особо интересующие молодежь.
Быстро пролетело несколько часов интересного общения, только наступающие сумерки позвали ветеранов
к окончанию сегодняшней встречи. Но при этом завязалось множество новых знакомств, контактов,
договоренностей о последующих продуктивных встречах, как в формате Клуба, так и личных – по вновь
поднятым вопросам. Это особенно хорошо, потому, что при таких радушных встречах, пожилые люди не
чувствуют себя одинокими в обществе, получают необходимый им заряд жизнеутверждающей бодрости, а
молодежь – бесценный опыт и знания старшего поколения.
Витана Овчаренко,
Одесса
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Протягом листопада та грудня волонтери проекту «Пісні, які
допомагали жити» здійснили кілька запланованих справ. Зокрема 4 рази
відвідали знайомих бабусь та дідусів, підопічних Горбанівського
інтернату для ветеранів війни та праці. Під час відвідин волонтери займалися у майстернях з ручної праці,
які продовжують успішно діяти, даючи можливість його досвідченим керівникам (бабусям-рукодільницям)
ділитися з дітьми секретами свого уміння, розповідати про своє життя, дізнаватися про новини з життя
волонтерів. Волонтери-хлопці уподобали шахово-шашкові турніри, які тепер відбуваються щоразу, коли
діти приїздять до інтернату. За цей час виокремилися й лідери у цій справі як серед учнів, так і серед
літніх гравців. Але є й такі учасники, яким цікаво, коли їх навчають грати діти.
Вокальна команда волонтерів розучувала кілька нових пісень. Зокрема із к/ф «Весна на Заречной
улице», «Місяць на небі» та «Посіяла огірочки». Відбулося нарешті й спільне репетиційне заняття із
вокальним ансамблем інтернату «Доля». Тут лунали добре відомі уже «Три танкиста», «В землянке»,
«Смуглянка» і «Катюша». Учасники ансамблю виконали для своїх гостей волонтерів кілька творів у
супроводі гурту ложечників, викликавши захоплення у юних слухачів і бажання опанувати гру на ложках.
Домовилися, що такий майстер-клас умільці проведуть для дітей після нового року. З цікавістю
розпитували дітей про школу, про улюблені предмети та успіхи. Прослухали уже записані на студії пісні у
виконанні волонтерів. Домовилися про те, які пісні розучать до наступного заняття, щоб співати разом.
А 19 грудня, у День св.Миколая, волонтерська команда привезла до інтернату власноруч випечені та
розписані пряники-миколайчики, якими обдарувала усіх 280 мешканців інтернату. Сльози радості та
вдячні усмішки осяяли не одне стареньке обличчя у цей день. Дякували, що приїздять до них волонтери,
що дарують їм радість, розпитували, коли завітають діти до них знову. А наступна зустріч планується під
час новорічних святкувань, бо волонтери вітатимуть мешканців інтернату з Різдвом та Новим Роком –
традиційним щедрівницьким гуртом.
Олена Ульяніч,
голова Педагогічного Центру "Академія",
керівник проекту "Пісні, які допомагали жити"

ПІСНІ, ЯКІ
ДОПОМАГАЛИ ЖИТИ

НЕ ЗАБУВАЄМО…

Саме так називається стаття в Хмельницькій обласній газеті
«Подільські вісті», яка розповідає про вшанування літніх
людей за Програмою «Місце зустрічі ДІАЛОГ» з нагоди Міжнародного дня інвалідів та Міжнародного дня
волонтера, яке відбулось 4 грудня у клубі «Зустріч», створеного за проектом «Діалог – шлях до
взаєморозуміння». Присутніх привітали заступники
голови міської ради ветеранів Микола Колесник та Віктор
Сергєєв, відповідальний секретар Геннадій Тукачов,
керівник проекту Володимир Кухар. Учасники зустрічі
слухали хвилюючі вірші, які написала 80-річна Галина
Чистякова, в молодості – майстер спорту СРСР з
гімнастики, заслужений донор СРСР. Панас Сторожук та
Іван Швед розповіли про поневіряння в німецьких
концтаборах в роки війни. Про холодні і голодні
окупаційні дні і ночі говорили діти війни Валентина
Кузьменко, Юрій Федоров та Таміла Улович.
Координатор міського ветеранського Центру «Пенсіонер»
дякувала волонтерам за допомогу сивочолим. Композитор
та виконавець 70-літній Михайло Люшня, що пережив
окупацію, виконав для присутніх цілий ряд їх любимих пісень.
Загалом у м. Хмельницькому грудень місяць був досить насиченим різними заходами та зустрічами за
Програмою «Місце зустрічі ДІАЛОГ». Окрім згаданої зустрічі учасників проекту та міської організації
ветеранів 19-го святкували святого Миколая, а 27-го відбулась передноворічна зустріч в клубі «Бойова
подруга». Немобільних учасників проекту з вітаннями виконавці проекту відвідали на дому: 92-річного
Василя Мельника, 85-річну Маргариту Михайлову, 90-річну Ганну Фещук, 89-річну Ганну Крицьку. Ці
одинокі досить пожилі люди завжди дуже раді, коли їх відвідують на дому, цікавляться ними, ведуть з ними
бесіди, розділяють їх самотність, піднімають настрій.
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Керівник проекту
«Діалог – шлях до взаєморозуміння»
Володимир Кухар
14 грудня 2012 р. в
домівці «Родинної
порадні»
Фонду
святого
Володимира відбулася чергова зустріч наших
«сеньйорів» (так в Галичині називають літніх людей). Цього разу
всіх вразила розповідь двох осіб, яка спровокувала живу
дискусію. Розповідь про поневіряння, голод і втечу матері з
двома дітьми в воєнний період на Харківщині, чоловіка якої
забрали в Червону армію і після німецького полону, розстріляли.
З одною дитиною, що вижила, добралася до Галичини. Це була
розповідь старшого чоловіка інженера-винахідника, який був тим хлопчиком, який вижив. Контрастом до
цього були свідчення жінки, брат якої, попросивши благословення у матері, пішов добровольцем до Дивізії
Галичина і загинув під Бродами. Розповідь відкривала невідомі сторінки історії боротьби за свободу,
вишколу офіцерів, здобуття досвіду керівництва для підрозділів УПА.
Ці дві розповіді двох родин сходу і заходу України відкривали болючу трагедію Батьківщини, яку
роздирали різні окупанти. Розповідь захоплено слухали двоє юнаків Артемій і Володимир і записували на
диктофон.
Фільм про репресовану Церкву
15 і 23 грудня 2012 р. з великим успіхом і чисельною участю
відбулася демонстрація документального фільму про бл.о.
Олексія Зарицького, який був двічі репресований, засуджений і
відбував покарання в Казахстані. Фільм демонстрував автор
Петро Дідула, жива розповідь якого була цікавим доповненням.
Фільм складається з багатьох свідчень осіб, документів і живих
відео-зйомок.
Після фільму за чаєм відбулася жива розмова і ділення
спогадами. Автор висловлював вдячність за технічні можливості
відео- залу, які допоміг реалізувати Німецький Фонд «Пам’ять,
Відповідальність, Майбутнє». Кожен учасник отримав флаєр з
емблемою evz.
Духовно завершити рік
Фонд святого Володимира, реалізуючи проект «Діалог поколінь»
організував одноденну зустріч старших осіб цільової групи
проекту з молоддю 29 грудня 2012 р. в Реколекційному Центрі
смт. Брюховичі.
Зустріч відбулася на тему: «Духовнопсихологічні роздуми над прожитим роком». Передноворічний
настрій усіх, свіже повітря соснового лісу біля Львова, молебень в
каплиці, розповідь про пережите пластунам куреню Соломії
Крушельницької, розмови за смачним обідом, аналіз пережитого
року з добрими побажаннями на майбутнє, щирі ділення в менших
групах з допомогою двох молодих священиків УКУ отця Ігоря
Пецюха і отця Тараса Фітьо, психологічний аналіз багатства
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важких моментів життя, які з часом стають важливим позитивом – все це подарувало гарний стан душі,
радість і надію старшим людям, які пережили важкі воєнні часи..
Зручний і теплий автобус вітав і розвозив кожного за адресою. Цей чудовий день, який пережили особи
цільової групи, став можливим завдяки Німецькому Федеральному Фонду «Пам’ять, Відповідальність,
Майбутнє».
Фонд св. Володимира вислав 50 різдвяних привітань для немобільних осіб з словами вдячності за
збережену гідність : « Спільно з німецькою фундацією EVZ ми бажаємо зібрати безцінні спомини людей,
які пережили періоди різних окупаційних режимів, щоб передати молодому поколінню. Ми схиляємось в
пошані перед Вашими пережиттями і щиро запрошуємо до спільної праці задля історичної справедливості».
Леся Крип’якевич
Ще донедавна існував Німецький Фонд « Взаєморозуміння і
примирення», який займався пошуком людей, що були в воєнний
час на примусових роботах в Австрії і Німеччині та надавав їм
грошову компенсацію. Кошти одержувало багато людей і це в якійсь мірі пом’ягшувало заподіяну колись
нацистами кривду. Сьогодні нема вже цих людей і
остаточно згорнув свою діяльність в 2007 р. фонд
«Взаєморозуміння і примирення».
Німецька і європейська культура пам’яті ,
бажаючи закріпити в історії нацистську примусову
працю, продовжила благодійну лінію примирення і
прощення, утворивши
в 2000 році німецький
Федеральний
Фонд
«Пам’ять,
Відповідальність,
Майбутнє» - EVZ . Ця гуманітарна програма підтримки
для України у співпраці з Всеукраїнською благодійною
організацією
«Турбота про літніх», бюро якої
знаходиться в Києві, створила, фінансово підтримала і
заохотила до розвитку цілу мережу проектів по Україні,
скерованих на лікування ран, завданих людям воєнного
періоду тоталітарними системами. Результатом цього проекту мало б бути зцілення зранених страшними
пережиттями в роках воєн, депортацій, вимушених еміграцій, несправедливих засуджень, терору, гулагів і
концтаборів людей, які ще живуть між нами.
В Україні є ряд інституцій, які збирають і опрацьовують документи і спогади періодів репресивних
систем тоталітарного минулого. Це Інститут Національної пам’яті,
Меморіал-музей «Тюрма на
Лонцького», Інститут Історичних Досліджень АН України, Інститут Історії Церкви УКУ.
Унікальність цих проектів ще й в тому, що їх актуальність можлива тільки сьогодні, бо це воєнне покоління
щоденно відходить від нас, забираючи з собою безцінні живі спомини і свідчення, важливість яких трудно
переоцінити. Страх, який панував в репресивних системах, зупиняв передачу досвіду, традиції та
історичного минулого молодому поколінню, що створювало момент обриву історичної тяглості, чим
завжди користувався окупант, насаджуючи свою історію. Ми все ще маємо нагоду зібрати важливі спогади,
які можуть стати цінною мозаїкою історії того часу, що
стане підгрунтям для примирення майбутніх поколінь
через пізнання правдивої історії.
Сьогодні, будуючи молоду державу, є велика
потреба передати досвід і правду про пережите молодому
поколінню, яке оцінить героїчні фундаменти стійкості
своїх предків, які не зламалися задля їх майбутнього.
У Львові частину цього проекту Німецького
Федерального Фонду EVZ під назвою «Діалог поколінь»
реалізує Фонд святого Володимира. В його програмі є
створення можливостей для діалогу між людьми, які
пережили репресії, з молодим поколінням. Діалоги
відбуваються в формі вечорів-зустрічей за філіжанкою
кави чи чаю, підчас одноденних подорожей і прощ з
перекускою на природі, обговорень після спільно
огляненого фільму чи театральної вистави, вечорів пісень воєнного часу.
Багато колишніх політв’язнів, чи осіб, які пережили концтабори, є вже немобільними. Більшість

ШЛЯХ ДО ПРИМИРЕННЯ

8

осіб, що діляться споминами, є пожиттєво травмованими і часто загубленими в сучасному прагматичному
світі. Тому радісно вони вітають молодь, що приходить до них
з символічним подарунком, привітанням чи бажанням
розділити пережитий біль і навіть записати на диктофон.
Шляхетність задуму керівників Федерального фонду є
у намірах змінити моральний клімат суспільства, зраненного,
приниженого, травмованого фізично і психічно, пробудити
почуття солідарності у співстражданні, зацікавити минулим
молодь.
Можливості оздоровлення депресивного стану осіб, що
пережили воєнні травми, відкриваються через спілкування,
суспільне запотребовання, можливості навчання, пізнання,
радісні пережиття, які створює спільнота Фонду св.
Володимира у Львові та інші організації в Україні, які входять
в мережу цього великого проекту. «Діалог поколінь» є цінним
здобутком для всього Східноєвропейського регіону, який зазнав страхіть терору.
Дія проекту Федерального Німецького Фонду EVZ є
відкрита не тільки на проблеми і наслідки нацизму, а теж на
страхітливу світову ідеологію ХХ століття як комунізм, який
дотепер не дочекався міжнародного морального і
кримінального трибуналу.
Більше того, комунізм продовжує свою практичну
діяльність в Україні, перевтілюючись в олігархізм чільних
носіїв нового капіталіз
Тому в проектах ЕVZ є місце для свідчень про всі
історії насилля ХХ століття, які пережила Україна, а
Федеральний Фонд Німеччини служить зразком моральної і
політичної відповідальності.
Леся Крип’якевич

ПОМНОЖИМО МОЛОДІСТЬ
НА ДОСВІД…
До проекту «Діалог: шлях до взаєморозуміння»
за Програмою «Місце зустрічі ДІАЛОГ» у м.
Хмельницькому
постійно
долучається
волонтерська група майбутніх журналістівшколярів, яка висвітлює проведенні заходи у
своїх репортажах та інтерв’ю, публікуючи свої
матеріали в місцевій пресі.
Розширюючи діяльність цього гуртка і його
участь в проекті за взаємною згодою сторін з
виконавцем проекту віднедавна розпочато випуск
власної газети «Від А до Я», де одну сторінку
спеціально відведено на висвітлення заходів
проекту, зустрічей з літніми людьми, участь у
конкурсах і тп. Так як тираж газети обмежений
для збільшення читацької аудиторії вирішено на інтернет-сайті гуртка відкрити блог «Місце зустрічі
ДІАЛОГ» для висвітлення всіх подій проекту.
Керівник гуртка «Юний журналіст»
Ольга Валькова
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Христос народився!
Славімо Його!
Нехай світле свято Різдва сповнить Ваші душі світлом миру і
любові! Нехай Господь зігріє Ваші серця радістю та принесе спокій
та злагоду у Ваші домівки!
Щиро вітаємо Вас із Різдвом Христовим та Новим Роком!
Команда Інституту Екуменічних Студій
Видання здійснюється за Програмою
«Місце зустрічі ДІАЛОГ»
Федерального фонду
«Пам'ять, відповідальність, майбутнє»
Німеччина
Веб-сайт: www.stiftung-evz.de
Організатор програми в Україні:
Всеукраїнська благодійна організація
«Турбота про літніх в Україні»
Адреса: 02100 Київ, вул. Бажова, 2,23
Веб-сайт: www.tlu.org.ua
Виконавець випуску
Хмельницький обласний фонд
милосердя і здоров’я
Адреса: 29000 м. Хмельницький,
вул. Соборна, 55, офіс 2
E – mail: fond@ic.km.ua
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